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Carta de Apresentação

É possível realizar uma história do tempo presente? Quais as implicações epistemológicas
e metodológicas em estudar a contemporaneidade de um ponto de vista histórico?
A fim de discutir estas questões, a Universidade do Estado de Santa Catarina promove o
III Seminário Internacional História do Tempo Presente nos dias 25, 26 e 27 de outubro de
2017, em Florianópolis (SC). O encontro é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em
História (PPGH), do Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED), único programa
inteiramente dedicado à história do tempo presente no Brasil.
Na primeira edição, em 2011, o seminário contou com a presença do historiador François
Dosse, vinculado ao Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), onde participou de diversos
seminários voltados à epistemologia dos estudos sobre o tempo presente. A segunda edição, em
2014, contou com a participação de Henry Rousso, um dos fundadores do instituto e diretor de
pesquisa do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), na França.
Nesta terceira edição, o seminário se consolida como o maior congresso latino-americano
de historiadores dedicados à compreensão de fenômenos históricos transcorridos ao longo do
século XX e no início do século XXI. Aberto para estudantes de graduação (ouvintes) e pósgraduação, pesquisadores e docentes de diversas áreas, o congresso contempla dez simpósios
temáticos coordenados por professores do programa.
Os historiadores Christian Delacroix e Liz Sevcenko são os convidados internacionais de
destaque deste ano. Delacroix, do IHTP, fará a abertura. Sevcenko, da Columbia University,
encerrará o encontro com discussões sobre história pública e questões prementes do presente.
Para nós é um imenso prazer ver a consolidação deste evento, no momento em que o
PPGH completa 10 anos, oferecendo cursos de mestrado e doutorado e publicando a revista
Tempo e Argumento. Estamos muito felizes em contar com vocês na celebração do aniversário do
programa, aprofundando debates e discussões no campo da História do Tempo Presente.
A programação completa, incluindo os resumos dos artigos aceitos para composição dos
simpósios temáticos, está detalhada nas próximas páginas. Em nome do PPGH da UDESC,
damos as boas-vindas aos participantes do evento.
Profa. Dra. Mariana Joffily
Coordenadora-Geral

Programação

25/10/2017
8:00 – 18:00 (Sala 225)
Credenciamento
9:00 – 12:00 (Auditório Tito Sena)
Conferência de Abertura
Prof. Dr. Christian Delacroix (IHTP)
Historiador francês e militante político engajado, formou-se em Filosofia, História e Geografia na
Universidade de Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Estudante da prestigiosa Escola Normal Superior,
dedicou-se ao ensino secundário entre 1977 e 1992. Foi professor do Instituto Universitário de
Formação de Mestres de 1992 a 2003, em Créteil, e professor de História Contemporânea e
Historiografia, de 2003 a 2014, na Universidade Paris-Leste Marne-la-Vallée (UPEM). Participou
do Institut d’Histoire du Temps Présent (Instituto de História do Tempo Presente) e publicou
diversos trabalhos nos campos da Teoria da História e da Historiografia.
13:30 – 17:30
Simpósios Temáticos
Ver lista completa a partir da página 9
18:00 – 19:00 (Auditório Tito Sena)
100 Anos do Samba – Memória da Música Popular
Apresentação de Eloísa Gonzaga e o Trio Córtex
19:30 – 22:30 (Auditório Tito Sena)
Mesa 1: História Pública e Tempo Presente: Interfaces e Perspectivas
Profa. Dra. Viviane Borges (UDESC)
Profa. Dra. Ana Maria Mauad (UFF)
Prof. Dr. Ricardo Santhiago (Unicamp)
As discussões a respeito da história pública têm ganhado força nos últimos anos nos Estados
Unidos e mais recentemente na América Latina. Esta mesa propõe analisar temas interligados a
história do tempo presente e a história pública, como os usos do passado, o papel dos
historiadores frente aos debates públicos e suas reverberações sociais, políticas e culturais, bem
como as possíveis apropriações da história por diferentes públicos e a produção histórica e suas
múltiplas linguagens.
26/10/2017
8:00 – 18:00 (Sala 225)
Credenciamento

9:00 – 12:00 (Auditório Tito Sena)
Mesa 2: Ditaduras do Cone Sul: Debates e Implicações Políticas
Profa. Dra. Mariana Joffily (UDESC)
Profa. Dra. Marina Franco (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Profa. Dra. Verónica Valdivia (Universidad Diego Portales, Chile)
Os aniversários “redondos” de cinquenta anos do golpe militar no Brasil e de quarenta anos dos
golpes no Chile e na Argentina, recentemente completados, conclamam a debates, descomemorações e balanços historiográficos. Propõe-se um estado da arte da historiografia atual
sobre as ditaduras militares do Brasil, do Chile e da Argentina, tendo em vista sua evolução no
tempo e implicações políticas na esfera pública.
13:30 – 17:30
Simpósios Temáticos
Ver lista completa a partir da página 9
18:00 – 19:00 (Auditório Tito Sena)
Mostra 100 anos da Revolução Russa
Exposição de Cartazes Russos do 1o de Maio
Mostra do Documentário “Eisenstein: o Olho da Revolução” (1995)
Conferência – Centenário da Revolução Russa
Prof. Dr. João Quartim de Moraes (Unicamp)
Professor titular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) entre 1982 e 2005, João
Quartim de Moraes graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais e em Filosofia pela Universidade
de São Paulo (USP), em 1964. Doutorou-se em Ciência Política na Fondation Nationale de
Science Politique da Academia de Paris, em 1982. Desenvolveu pesquisas e publicou diversos
artigos e livros em áreas variadas, como história da filosofia antiga, teoria política, materialismo,
marxismo e instituições brasileiras.
19:30 – 22:30 (Auditório Tito Sena)
Mesa 3: Mídias Audiovisuais e Imaginação Histórica
Prof. Dr. Rafael Rosa Hagemeyer (UDESC)
Prof. Dr. Javier Campo (Universidad Nacional del Centro de la Província de Buenos Aires)
Prof. Dr. Marcelo Téo (Unicamp)
A utilização de fontes audiovisuais para a pesquisa histórica, seja através do cinema documentário
e de ficção, seja através de programas de televisão e compartilhamento de vídeos em rede, é parte
fundamental no processo de construção da memória histórica e do modo como imaginamos o
passado. A disputa de narrativas na representação dos acontecimentos, bem como a evocação do
passado que estabelece ressonância com os problemas atuais, marcam as preocupações da
História do Tempo Presente com o papel da mídia audiovisual na imaginação histórica.

O objetivo da mesa é discutir não apenas as diferente abordagens teórico-metodológicas dos
recursos audiovisuais na pesquisa histórica, mas também do seu uso na construção de uma
possível historiofotia, ou seja, do uso da linguagem audiovisual para expor temas, problemas,
justificativas, métodos e conclusões de uma pesquisa histórica.
27/10/2017
8:00 – 18:00 (Sala 225)
Credenciamento
9:00 – 12:00 (Auditório Tito Sena)
Mesa 4: Consolidação da História do Tempo Presente no Brasil
Profa. Dra. Silvia Fávero Arend (UDESC)
Profa. Dra. Marieta de Moraes Ferreira (FGV)
Prof. Dr. Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG)
Esta mesa-redonda reunirá enfoques da História do Tempo Presente a partir de diferentes temas,
motivações e problemáticas. Pretende-se demonstrar que a História do Tempo Presente, para
além do inovador conteúdo temático das investigações científicas, vem promovendo importantes
aportes reflexivos, bem como significativas contribuições teórico-metodológicas na área. Com
isso, alargando as fronteiras da historiografia ao problematizar o uso das fontes documentais, a
noção de temporalidade e as formas de escrita da História.
13:30 – 17:30
Simpósios Temáticos
Ver lista completa a partir da página 9
18:00 – 19:00
Lançamento de Livros
Adriana Barreto de Souza (UFRRJ), Angela Moreira Domigues da Silva (FGV), Luis Edmundo
de Souza Moraes (UFFRJ) e Maud Chirio (Universidade Marne de la Vallée) (Org.)
Pacificar o Brasil: das guerras justas às UPPS (Alameda, 2017)
Alberto Gonçalves, Cristiane Pereira Martins, Igor Lemos Moreira
e Márcia Ramos de Oliveira (UDESC) (Org.)
Estudos sobre a música popular: aproximações de escuta (Editora UDESC, 2017)
Ana Maria Mauad (UFF), Juniele Rabêlo de Almeida (UFF)
e Ricardo Santhiago (Unicamp) (Org.)
História pública no Brasil: Sentidos e itinerários (Letra e Voz, 2016)
Carlos Alberto Sampaio Barbosa (UNESP) (Org.)
As Revoluções Contemporâneas Paradigmáticas (PPH UEM, 2016)

Cintia Lima Crescêncio (UFMS), Janine Gomes da Silva (UFSC)
e Lidia Schneider Bristot (UFSC) (Org.)
Histórias de Gênero (Edições Verona, 2017)
Cristiane Pereira Martins, Igor Lemos Moreira, Márcia Ramos de Oliveira
e Patrícia Carla Mucelin (UDESC) (Org.)
História e Tecnologia: Diálogos em pesquisa e ensino (Editora UDESC, 2017)
Dione da Rocha Bandeira, Fernanda Mara Borba e Maria Cristina Alves (Univille e UDESC)
Patrimônio cultural de São Francisco do Sul a partir da pesquisa em arqueologia histórica (Editora da
Univille, 2017)
Janice Gonçalves (UDESC)
Figuras de valor: patrimônio cultural em Santa Catarina (Casa Aberta, 2016)
Janice Gonçalves (UDESC) (Org.)
História do Tempo Presente: oralidade, memória, mídia (Casa Aberta, 2016)
Janice Gonçalves (UDESC) (Org.)
Patrimônio imaginado: fotografia e patrimônio cultural (Oikos, 2017)
Karla Leandro Rascke (PUC-SP)
Irmandades negras: memórias da diáspora no sul do Brasil (Appris, 2016)
Lisandra Barbosa Macedo Pinheiro (UDESC) e Karla Leandro Rascke (PUC-SP) (Org.)
Festas da diáspora negra no Brasil: memória, história e cultura (Pacartes, 2016)
Mara Rúbia Sant'Anna (UDESC)
Entre o ver e o ser visto (Estação das Letras e das Cores – SP, 2017)
Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues (UEMS)
Mulheres, violência e justiça no século XIX (Paco Editorial, 2016)
Michel Goulart da Silva (IFC) (Org.)
Revolução Russa: passado e presente (Todas as Musas, 2017)
Michel Goulart da Silva (IFC) e Mateus Gamba Torres (UnB) (Org.)
Intelectuais, cultura política e ditadura no Brasil (Prismas, 2017)
Rafael Pereira da Silva (FAP-DF/UnB)
A morte do homem cordial: trajetória e memória na invenção de um personagem (Sérgio Buarque de Holanda,
1902-1982) (Paco Editorial, 2016)
Rafael Rosa Hagemeyer (UDESC)
Caminhando e cantando: o imaginário do movimento estudantil (EDUSP, 2016)

Reinaldo Lindolfo Lohn (UDESC)
Artífices do futuro (Editora Insular, 2016)
Reinaldo Lindolfo Lohn (UDESC) (Org.)
História nas bancas de revistas (Editora Todapalavra, 2016)
Ricardo Santhiago (Unicamp) (Org.)
História oral e arte: Narração e criatividade (Letra e Voz, 2016)
Rodrigo de Souza Mota (IFSC)
Crime Perfeitcho- Rock anos 1980, Mundo 48 (Prismas, 2015)
Rogério Rosa Rodrigues (UDESC) (Org.)
Possibilidades de pesquisa em história (Contexto, 2017)
Rosana Baeninger, Roberta Peres, Duval Fernandes, Sidney Antonio da Silva, Gláucia de Oliveira
Assis, Maria da Consolação G. Castro e Marília Pimentel Cotinguiba (Orgs.)
Imigração Haitiana no Brasil (Paco Editorial, 2016)
Sidney A. da Silva (UFAM) e Gláucia O. Assis (UDESC)
Em Busca do Eldorado: O Brasil no Contexto das Migrações Nacionais e Internacionais (EDUA, 2016)
Vitória Azevedo da Fonseca (Secretaria de Educação de São Paulo)
A Monarquia no cinema brasileiro: metodologia e análise de filmes históricos (Paco Editorial, 2017)
19:00 (Auditório Tito Sena)
Canções do Tempo
Apresentação de Luciano de Azambuja
19:30 – 22:30 (Auditório Tito Sena)
Conferência de Encerramento
Profa. Dra. Liz Sevcenko (Columbia University)
Bacharel em História pela Yale University e mestre pela New York University, Liz Sevcenko
desenvolve projetos na área da história pública, tendo sido uma das fundadoras da International
Coalition of Sites of Conscience (Coalizão Internacional de Sites de Consciência), rede que reúne
historiadores preocupados em promover diálogos públicos sobre questões prementes do tempo
presente. Editou volumes em diversos campos, como direitos humanos, herança cultural e justiça
transicional. Atualmente é professora do Institute for the Study of Human Rights na Columbia
University, em Nova York.

Simpósios Temáticos

Índice
ST1: Acervos Pessoais no Tempo Presente (Sala 210)
ST2: Ensino de História no Tempo Presente (Salas 108, 107 e LIS)
ST3: Escolarização Média no Tempo Presente (CEART – Básica 2)
ST4: Gênero, Família e Infância no Tempo Presente (Sala 206)
ST5: Gênero, Sexualidade e Mobilidades no Tempo Presente (Sala 109)
ST6: História Política e Tempo Presente: Brasil e América Latina (Salas 203, 204 e 205)
ST7: Memórias da Diáspora Africana nas Américas (Sala 107)
ST8: Moda, Trajes e História (Biblioteca – 3o andar)
ST9 : Tempo presente, Políticas de Memória e Patrimônio Cultural nas Américas (Sala 207)
ST10: Redes de Produção e Circulação de Música Popular nas Américas no Século XX (LIS)
Caderno de Resumos
ST1: Acervos Pessoais no Tempo Presente
Coordenação
Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha (UDESC)
Profa. Dra. Letícia Borges Nedel (UFSC)
Elenita Malta Pereira (UFSC)
Um arquivo em movimento: O Acervo Privado de José Lutzenberger
Acervos pessoais são sempre o resultado de múltiplas intervenções, tanto dos personagens que o
constituíram, quanto, após sua morte, dos responsáveis por sua manutenção e organização. No
caso do Acervo Privado do engenheiro agrônomo e ambientalista José Lutzenberger (1926-2002),
a guardiã tem sido sua filha, Lilly Lutzenberger, desde 2008. O acervo é constituído de milhares
de documentos (correspondência, recortes de jornais, documentos oficiais, entrevistas, originais
da produção textual do personagem, fotos, etc.) sobre a atuação de Lutzenberger como
ambientalista: o período em que foi presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente
Natural (AGAPAN, 1971-83); as campanhas em que se envolveu, especialmente a luta contra os
agrotóxicos e a preservação da Amazônia (década de 1980); o cargo de Secretário do Meio
Ambiente do governo Collor (1990-92); sua experiência como empresário de reciclagem nas
empresas que fundou, entre outros temas. Nesta comunicação, meu objetivo é discutir a
importância do acervo para a construção da minha tese de doutorado em História (uma biografia
histórica de José Lutzenberger, sob a perspectiva teórica da história ambiental, defendida na
UFRGS em 2016), bem como o processo de sua organização por Lilly, que se deu ao mesmo
tempo da minha pesquisa, ou seja, trata-se de um “arquivo em movimento”. A presença da filha
do personagem foi fundamental na minha pesquisa, auxiliando na contextualização e busca de
documentos. É ela que está operando a “coleção de si” de José Lutzenberger por meio da
organização de seu acervo. Os documentos estão em processo de doação para o Memorial Jesuíta
da Unisinos – a parte da biblioteca (livros e revistas) já se encontra no Memorial; a documentação
propriamente dita só irá quando Lilly der por encerrado seu trabalho de organização.

Emilly Fidelix (UFSC)
Entre achados e perdidos: O arquivo pessoal de Clarice Lispector
Este estudo se propõe a analisar processualmente o arquivo pessoal da escritora Clarice
Lispector. São investigadas as condições de produção do arquivo desde a fase do registro e
acumulação documental até o ingresso nas instituições de saber e de memória onde hoje se
encontra disponibilizado: o Instituto Moreira Salles e a Fundação Casa de Rui Barbosa.
Reconhecida ao final de sua vida, principalmente em nossa última década, a escritora, que já foi
considerada “hermética” por seus críticos contemporâneos, hoje é fonte para inúmeras pesquisas.
Neste trabalho, seus papéis são problematizados como construtos sociais, mediadores da
memória, fonte e objeto de saber, dispositivos de poder e objetos de trocas simbólicas. A análise
explora o modo como seu arquivo foi composto e acumulado, além de suas rotas de circulação e
das trocas de que tomou parte em dois momentos distintos, separados pela morte da titular do
arquivo em 1977.
Fabiana Bruce Silva (UFRPE)
Relato de experiência com acervos fotográficos pessoais quando disponibilizados como plataforma pública
Acervos fotográficos pessoais ou coleções trazem a ação de seus detentores e criadores, que
agenciam os documentos como monumentos. Assim como agregam as imagens daqueles que
viveram no tempo “presente passado”, fotografado. As fotografias nos atingem novamente, cada
vez que as manuseamos. A proposta desta comunicação é a de proceder um relato de abordagem
de acervo fotográfico, procurando discutir o tempo presente da fotografia, a missão de seus
mentores e entendendo que existem valores agregados à imagem fotográfica, como objeto de
coleção, que contribuem para a sua compreensão. Neste sentido consideramos importante saber
como são estabelecidos os parâmetros de uso desses acervos, algo que pode fazer o pesquisador
mudar, inclusive, sua escolha investigativa. Considerando que mudanças de foco positivam a
pesquisa. Temos como referência a coleção Benício Dias, colocada on line, na “Villa Digital” da
Fundação Joaquim Nabuco/FUNDAJ, em Recife – Pernambuco.
Helen Moro de Luca e Tânia Regina da Rocha Unglaub (UDESC)
Histórias e Práticas de Consulentes da Biblioteca Pública de Santa Catarina em Acervo Institucional (1896)
A história de uma instituição pode ser contada de diversas formas. O presente trabalho apresenta
uma versão da historiografia da Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC), construída a partir
de registros de frequência de seus consulentes, no ano de 1896, que faz parte de uma pesquisa de
mestrado profissional em andamento. A BPSC foi criada em 31 de maio de 1854, durante um
crescente aparecimento de instituições deste tipo nas províncias brasileiras. Desta maneira, o
trabalho expõe um breve histórico da instalação da BPSC, e sua trajetória até o período
cronológico delimitado. O primeiro caderno de registro de frequentadores encontrado na
biblioteca, pertence aos anos de 1867 e 1869, e o segundo é referente aos anos de 1896, 1897 e
1898. Não existem outros registros deste tipo armazenados na instituição. Estas informações
estão contidas em cadernos grandes, de capa dura com de letras manuscritas, sem autoria
específica, provavelmente redigidos pelo bibliotecário responsável por registrar a rotina dos
consulentes da BPSC. Essa comunicação científica abordará os registros dos meses de outubro,
novembro e dezembro do ano de 1896, como período cronológico delimitado, apontando quem
foram os consulentes, suas práticas e rotinas de leitura. Percebe-se, por meio das análises já
realizadas, que parte da elite intelectual de Florianópolis, frequentou a BPSC nesse período, e a
leitura de livros e jornais fazia parte cotidiano destes personagens, como por exemplo, Francisco

Tolentino, Gustavo Richard e José Arthur Boiteux. Teóricos como Pierre Nora (1993), e Jacques
Le Goff (2013), embasam os estudos realizados neste acervo institucional, tratando os
documentos como monumentos, fazendo parte da construção da memória da instituição
considerada um lugar de memória. Esses cadernos que compõem o acervo institucional
possibilitam reflexões sobre os registros da BPSC e as práticas de leitura de seus consulentes, que
ocorreram em espaços e temporalidades distintas.
Isadora Muniz Vieira (UDESC)
Encontros com o Presente: Situando o acervo pessoal de Eglê Malheiros Miguel
Este trabalho busca analisar rastros de leitura nos livros que compõem o acervo pessoal de Eglê
Malheiros Miguel, já catalogado, do Instituto de Investigação e Documentação em Ciências
Humanas, em Florianópolis, Santa Catarina. O trabalho faz o repertório do acervo da intelectual
catarinense e evidencia rastros de práticas de leitura presentes nos livros de História da biblioteca
pessoal Eglê Malheiros, mais especificamente a partir de assinaturas e das dedicatórias registradas
em suas páginas, usos que indicam uma história da leitura e da cultura escrita. O recorte temporal
inicia em 1927, ano de registro de um rastro de leitura do pai de Eglê, Odílio Malheiros, até 2013,
ano de doação do acervo pessoal de Eglê Malheiros e Salim Miguel para o IDCH. Eglê Malheiros
é uma intelectual que realizou atividades culturais junto a um grupo diverso de pessoas, cuja
presença na sociedade florianopolitana tem grande relevância. É possível considerar
Eglê Malheiros como uma intelectual mediadora, a partir do conceito de Ângela de Castro
Gomes (2016), visto que a poeta ocupou cargos em instituições culturais e participou de
associações políticas, possuindo um lugar de distinção numa rede de sociabilidades, criando
condições favoráveis aos projetos de mediação cultural. Trazer tais discussões ao presente,
substantiva-se no fato de estarmos vivenciado o que o historiador francês François Hartog (2006)
explica como sendo um regime de historicidade presentista. Nesse sentido, a elevada
preocupação com a salvaguarda tem, no presente, o significado de uma tentativa de diminuir
rupturas com o passado que a sensação de aceleração do tempo ocasiona. Nessa lógica, arquivos
ganham contornos proeminentes e o ato de guardar significa a tentativa de fugir do esquecimento
e pontua a particularidade que está baseada a existência de acervos, tal qual o acervo pessoal de
Eglê Malheiros.
Júlia Scherer (UDESC)
Pin-ups à brasileira: Americanização, consumo e arte na obra de Vicente Caruso (1950-1980)
Nesta apresentação pretendo indicar caminhos para uma análise mais elaborada acerca do
processo de americanização realizado através do American Way of Life naquilo em que ele se
apresenta como arte impressa voltada ao consumo. Assim, nessa oportunidade proponho uma
reflexão mais detalhada de um dos ícones da arte para consumo: as pin–ups. A estética conhecida
por esse nome invoca uma circularidade de ideias e é expressão contundente da pop art. No
Brasil, ela tem sido bastante visível em nosso cotidiano, sobretudo na última década. Um dos
iniciadores dessa estética, tanto na publicidade quanto na arte em geral, foi Vicente Caruso (19121986). O artista, envolvido com arte clássica e/ou acadêmica, realizou também uma série de
trabalhos voltados à arte publicitária, em especial à dedicada a uma caracterização de pin-ups à
brasileira. Então, partindo da década de 1950, propomos uma problematização dessa arte
impressa - pin-up - no que ela encerra de americanização vivida e experimentada no Brasil, e
relacionada à obra de Vicente Caruso. Por último, a partir do contato estabelecido com parte do
acervo de Vicente Caruso, busco relacionar a produção do artista com a arte para consumo.

Karla Simone Willemann Schütz (UDESC)
Preservando lembranças e forjando glórias: as “pastas pessoais” dos integrantes do IHGSC
Constituídos por diversos fragmentos de memórias, experiências, mas também esquecimentos e
lacunas, os arquivos carregam consigo muito mais do que a documentação que os compõem. Em
cada conjunto documental podem ser observadas “ordens”, “funções” e temporalidades, que não
estão ali simplesmente a serviço do pesquisador. Partindo destes pressupostos, o presente
trabalho tem como objetivo dar atenção a atividade seletiva realizada por aqueles que, em
diferentes temporalidades, produziram uma prática de arquivamento junto ao Instituto Histórico
e Geográfico de Santa Catarina – IHGSC. Agregadas à variada documentação abrigada pelo
IHGSC estão disponíveis aos pesquisadores diversas pastas onde estão salvaguardadas
documentações relativas aos integrantes do instituto. Cada membro vinculado a essa instituição
possui uma “pasta”, na qual estão acondicionados vestígios referentes a sua trajetória,
principalmente profissional, como convites para eventos ou lançamentos de livro, recortes de
jornal, fotografias, telegramas, revistas, pequenas publicações em forma de livro,
cópias e rascunhos de discursos proferidos pelo titulares desses conjuntos documentais, cópias de
e-mails, bilhetes, etc. A partir desse diagnóstico lançou-se um olhar etnográfico sobre essas
“pastas” tentando compreender as narrativas que elas compõem. Criadas e conservadas no
Instituto, essas compilações parecem ter um papel de “testemunhos”, bem como de fazer parte
de um projeto institucional que busca “interditar” o esquecimento e até mesmo “forjar a glória”
de seus membros.
Leticia Brandt Bauer (UFRGS)
Entre bilhetes e memorandos: considerações acerca de acervos documentais
relativos a Rodrigo Melo Franco de Andrade
A proposta busca aproximar e relacionar dois acervos documentais relativos a Rodrigo Melo
Franco de Andrade (1898 – 1969), primeiro diretor do atualmente denominado Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), criado em 1936. O primeiro corresponde a
um recorte documental efetuado dentro do Arquivo Central do IPHAN (RJ) para conformar a
Série Documentação pessoal IPHAN– Personalidades - Rodrigo Melo Franco de Andrade. O
segundo corresponde ao acervo pessoal de Rodrigo Melo Franco de Andrade doado pela família
à Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ) em 2003. Rodrigo permaneceu na direção do Instituto por
mais de 30 anos e sua imagem está intrinsecamente ligada à construção da história e da memória
do IPHAN até os dias atuais. Parte-se do pressuposto que sucessivas narrativas ao longo do
tempo borraram, progressivamente, os limites entre a imagem pessoal e profissional de Rodrigo
Melo Franco de Andrade, sendo que diretor e instituição passaram sistematicamente a serem
considerados sinônimos um do outro. A partir dessa consideração, propõe-se relacionar e analisar
os dois conjuntos documentais, buscando identificar possíveis papeis desempenhados pelos
referidos acervos na constituição de imagens relativas ao seu titular, bem como atores
empenhados na seleção e organização dos mesmos.
Marcelo Sabino Martins (UFMG)
Entre o público e o privado: o acervo pessoal do professor Oswaldo Rodrigues Cabral
Deveria ser recorrente a preocupação com a manutenção de acervos pessoais de pessoas que, de
uma forma ou de outra, contribuíram para a historiografia de um lugar, de uma região, de um
povo. Nesta clave ressaltamos a importância de um domínio público do arquivo pessoal do
Professor Oswaldo Rodrigues Cabral (1903-1979). É notória e indiscutível a importância deste

enciclopedista, médico, historiador, político, professor, homem de letras e intelectual catarinense.
Oswaldo Cabral contribuiu imensamente com a historiografia, cultura e folclore catarinenses.
Deixando um legado de mais de 80 (oitenta) livros de história, ficção, além de contos, crônicas,
poesias, desenhos, fotografias e pinturas. Este texto tenta reforçar e salientar o quanto é
importante o conhecimento de acervos pessoais destes importantes intelectuais. Suas escritas
ordinárias e demais arquivos constituem importante fonte para melhor conhecer seus produtores,
suas pesquisas, suas redes de sociabilidades, os trânsitos pelos centros de conhecimento, pelos
campos culturais e políticos, locais e regionais. O Professor Oswaldo Cabral, em Santa Catarina,
empresta seu nome ao Arquivo Municipal de Florianópolis, ao Museu da Universidade Federal de
Santa Catarina, escolas e ruas na cidade e no Estado, o que, por si só, desperta o interesse em
conhecê-lo melhor. No entanto, pouco, muito pouco é sabido, ou é pesquisado sobre a vida
privada deste importante intelectual catarinense. Grande parte do acervo pessoal do Professor
Oswaldo Cabral, ainda permanece graças ao empenho e dedicação pessoal da professora e
historiadora Sara Regina Poyares de Souza, sobrinha do Professor Cabral. Contudo é urgente a
guarda e preservação desde acervo, por meio institucional, como forma de permitir que parte da
escrita da História de Santa Catarina, registrada e contada pelas lentes do professor Cabral,
ultrapasse o limite do privado e atinja a esfera do público.
Márcia Regina dos Santos (UDESC)
Acervos em redes: autoras de boas maneiras e suas construções de si
O presente trabalho trata das construções de si por meio da constituição de acervos pessoais, no
ambiente virtual, nas páginas de rede sociais de três jornalistas e autoras brasileiras de livros de
etiqueta a boas maneiras. Com objetivo de evidenciar as múltiplas temporalidades negociadas na
elaboração de estratégias de perenidade das obras das autoras, foram mobilizados como fontes
três perfis do Facebook com intuito de vislumbrar as formas utilizadas pelas autoras – ou suas
assessorias – para revigorar os temas de suas obras e fomentar a sua atualidade. Sob a perspectiva
do tempo presente, a problematização foi elaborada sobre as socializações de imagens nos perfis
de Cláudia Matarazzo, Danuza Leão e Glória Kalil, as quais dão a ver os estratos temporais
constituintes de um presente que se alterna entre projetos futuros e referenciais do passado. Na
condição de mulheres/autoras adaptadas ao meio digital, uma vez que, esse processo não fez
parte da formação das gerações a que pertencem, suas redes sociais se constituem em acervos
pessoais alternativos, pelo caráter não material, publicizados para forjar determinada forma de ser
e permanecer em sociedade, bem como, referências no tema de suas obras. A ocupação de
espaço nesse suporte de divulgação, privilegiado pelo alcance e pelas facilidades de acesso e
portabilidade na sociedade do século XXI, possibilita pensar sobre a tensão de passados e futuros
no entendimento sobre um presente. Dessa forma, os acervos pessoais virtuais se apresentam
como outros recursos no intento de guardar-se, perenizar-se e dar-se a ver na posteridade.
Mariane Martins (UDESC)
Intenções e trajetos de um arquivo pessoal no tempo presente: os guardados de um pescador (Florianópolis/SC)
O presente artigo busca compreender a(s) intenção(ões) que podem se desenhar na construção
de um arquivo pessoal e seus usos, bem como investigar os vestígios do passado que compõem o
arquivo no tempo presente. Um olhar crítico é lançado na tentativa de entender a composição do
arquivo pessoal, tendo em vista a possível armadilha da generalização, considerando que o
processo de arquivamento não pode ser diretamente associado a um único motivo, pois as razões
que operam na seleção de guarda de registros pessoais são diversas e precisam ser levados em
consideração. Faz-se necessária, por tanto, uma reflexão crítica, investigar as condições de

produção, a relação que o titular teve com seus papeis, a(s) intencionalidade(s) possível (eis) que
rondou(aram) a construção do arquivo pessoal e sua trajetória. Para isto, busca-se analisar o
arquivo pessoal de Dorico Gregório Mariano (1928-2011) que, com apoio de sua mulher Soalda
Ana Mariano, construiu ao longo de sua vida. Dorico nasceu no bairro do Pântano do Sul
(Florianópolis/SC), desde criança trabalhou na pesca e no cultivo de café. Soalda também nascida
no mesmo bairro, quando criança fazia renda de bilro para ajudar na renda da família e já casada
tornou-se dona de casa, cuidando das duas filhas e do marido. Ao longo dos anos de casamento
o casal acumulou inúmeros documentos, estes que são parte do foco do presente trabalho. Vale
situar que Dorico e Soalda nasceram e edificaram suas vidas sempre no Pântano do Sul O casal
se enquadra como pessoas ditas ordinárias, ou seja, pessoas simples que a partir de suas
experiências, esforços e razões pessoais formaram um arquivo, este repleto de possibilidades de
estudos para o pesquisador/historiador. Para construção deste trabalho, recorre-se as
perspectivas da História do Tempo Presente
Maristela da Rosa
Fragmentos de uma memória viva: a experiência vivida
por Everardo Backheuser arquivada por Alcina Moreira de Souza
Everardo Backheuser, vulto importante da História da Educação brasileira, atuou em diversos
campos. No pedagógico, por exemplo, trabalhou com a formação de professoras primárias na
direção de um projeto educacional muito particular, transversalizado pelo catolicismo e de
inspiração escolanovista, o qual o situa no campo fortemente disputado no Brasil dos anos de
1930. Esse texto objetiva problematizar dois bens culturais, arquivos pessoais, lugares onde um
passado, uma memória foram guardados e mais do que isso, foram construídos. Vestígios da
história de Everardo foram acumulados, organizados e conservados por Alcina Moreira de Souza,
sua segunda esposa, e, expressos em um álbum de memórias (dados biográficos, fotografias,
partes de livros e recortes de jornais) e um livro biográfico, que reúne indícios das várias facetas
do professor, desde a infância até a vida adulta. Já que a prática de acumular, guardar e preservar
documentos é atravessada por uma fabricação material e simbólica e por sucessivas manipulações
e triagens, ao contemplá-los e tentar compreendê-los como objetos de memória, questiona-se:
Em que circunstâncias Alcina os produziu? Por que ela os organizou e guardou? Queria ela forjar
a glória de Everardo? Os objetos aqui interpelados, qualificados, ressignificados e legitimados,
poderiam estar destinados à invisibilidade, o livro, por exemplo, não foi publicado. No entanto,
foram preservados, tornando-se assim um corpus documental de valor como fonte histórica e se
impondo como profícuos espaços de pesquisa no tempo presente. Ao arquivar a experiência
vivida por Everardo, Alcina produziu significados, fabricou história e forjou representações
acerca da trajetória do marido. A riqueza de detalhes nas descrições e a própria preocupação
em trazê-lo para dentro do seu texto mostra a sua intenção de mantê-lo vivo, não apenas na
sua memória, mas no campo através, por exemplo, de fragmentos reveladores de seu cotidiano
como professor.
Michele Bete Petry (UFSC)
Biografias do Artista: o Acervo Pessoal de Sérgio Bonson
Como parte de um conjunto de iniciativas que visa difundir e preservar a produção artística de
Sérgio Luiz de Castro Bonson (1949-2005), este trabalho apresenta a discussão de resultados
parciais da pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre o seu acervo pessoal. Durante os trinta
anos de sua trajetória profissional, Bonson elaborou uma série de esboços, desenhos, expressões
gráficas de humor, xilogravuras, aquarelas, pinturas e fotografias, principalmente, com motivos

do cotidiano e da cidade de Florianópolis-SC. Atualmente, essas obras encontram-se dispersas
em arquivos pessoais e coleções particulares, necessitando de registros e medidas de preservação.
Nesse sentido, este estudo inscreve-se na perspectiva da História das Exposições e das Coleções
a partir de referências como Cunha (2017), Ducrot (1998), Figueiredo e Vidal (2013), Gomes
(1998), Meneses (1992) e Pomian (2008). Considerando-se, ainda, as reflexões de Artières (1998)
e Benjamin (2000) acerca do ato de arquivar e de colecionar, entendemos que os acervos pessoais
comunicam sobre os artefatos guardados e colecionados, assim como sobre a sua relação com
quem os guardou ou colecionou. No caso do objeto investigado, por meio do preenchimento de
fichas de identificação e da coleta de depoimentos junto aos responsáveis, verificou-se a
existência de uma tipologia variada de itens, entre os quais obras, materiais de trabalho,
documentos escritos e ordinários. A sua historicidade, os lugares e modos de sua exibição nesse
acervo apontam para o registro de memórias, de práticas e de significados. São biografias, redes
de sociabilidades do artista e valores simbólicos atribuídos à sua produção que emergem nesse
instigante acervo pessoal para a História da Arte e do Tempo Presente em Santa Catarina.
Michele Gonçalves Cardoso (UDESC)
Leituras de uma vida: reflexões sobre acervo pessoal do Pe. João Leonir Dall’Alba
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e interpretar o acervo pessoal do sacerdote
João Leonir Dall’Alba. O acervo constituído pelo clérigo é composto por cartas, cadernos de
anotações, avaliações e trabalhos escolares, rascunhos de livros, transcrições de entrevistas,
discursos, entre tantos outros registros. A diversificada documentação está salvaguardada em 12
caixas tipo arquivo e disponibilizada para consulta no Centro de Documentação Histórica Plínio
Benício – CEDOHI, localizado na cidade de Orleans/SC. Por meio da análise dessa
documentação podemos investigar o processo de arquivamento do eu, percebendo que o acervo
é resultado de diversas triagens, que visam imortalizar uma época e produzir representações de si
mesmo. A função autobiográfica presente nesse arquivo nos permite conhecer a trajetória do
sacerdote, observando vestígios de sensibilidades e as redes de sociabilidades tecidas pelo
protagonista. Os objetos autobiográficos que compõem esse acervo nos permitem investigar a
produção intelectual de Dall’Alba, analisando as escolhas temáticas e metodológicas adotadas em
sua vasta produção. O sacerdote publicou mais de vinte obras sobre os processos de colonização
do sul catarinense e da serra gaúcha, enfocando uma perspectiva étnica, particularmente italiana.
Além das obras, o religioso foi responsável por criar dois museus e um centro de documentação
na cidade de Orleans, além de outras diversas iniciativas de monumentalização e conformação
de espaços de memória em diversas cidades brasileiras. Essas ações embasaram diferentes
iniciativas de cunho étnico, especialmente no sul catarinense, reverberando ainda hoje na
produção de festividades, memoriais e publicações. Desse modo, a análise do acervo pessoal de
Dall’Alba nos permite interrogar sobre as motivações e os processos de acumulação documental,
observando aspectos da vida pessoal e profissional do protagonista, num constante diálogo entre
passado e presente.
Nádia Maria Weber Santos (FCRB)
Constituição e organização do Acervo Sandra Jatahy Pesavento no IHGRGS
A comunicação pretende apresentar e discutir o trabalho de organização do arquivo pessoal de
Sandra Jatahy Pesavento (historiadora gaúcha, pesquisadora e professora da UFRGS por 40 anos,
falecida em 2009), que está depositado no IHGRGS desde final de 2014, por doação da família.
Desde lá, sob minha curadoria, está em fase de organização: limpeza, acondicionamento em
pastas suspensas e caixas, e classificação. O material completo, em torno de 102 metros lineares,

abrange: I – coleção bibliográfica: a biblioteca da historiadora, com quase 5 mil obras (sem
catalogação), II – fundo documental: o material de estudo e de pesquisa dos 40 anos de trabalho
da professora e pesquisadora, compreendendo: II/1 – Pastas suspensas e caixas com material de
estudo e pesquisa da professora e pesquisadora, de 40 anos; II/2 – Arquivo digital: obras
completas digitalizadas e II/3 – Arquivo especial de fichas manuscritas: fichário completo, com
móvel, pertencente à historiadora, incluindo fichamento de jornais do RS dos séculos XIX e
início do XX. As espécies documentais deste tipo de acervo estão relacionadas às atividades de
seu produtor e o deslocamento para o IHGRGS, bem como sua organização, tentaram manter a
ordem encontrada na residência da historiadora. Ressalta-se a dinamicidade do arquivo relativa
aos documentos e materiais que venham ainda a ser doados pela família ou colegas de profissão.
O trabalho de curadoria neste acervo é inovador, sendo realizado em diversas frentes, pois além
da necessidade de sua organização, também o é a sua difusão e divulgação preliminares, para
trazer recursos financeiros e humanos para a classificação definitiva e posterior abertura para
consultas. Um dos intuitos de salvaguardar o arquivo pessoal da historiadora, organizá-lo e
difundi-lo é perpetuar sua contribuição historiográfica na origem em que foi produzida,
mantendo sua memória intelectual viva e apta a novas interlocuções e interpretações, como
merece todo pensamento original de uma época.
Pâmela Cervelin Grassi (Rede Municipal de Educação de Caxias do Sul)
“Sou esposa, sou mulher, sou mãe”: memórias de uma vida conjugal (1965-1972, Caxias do Sul/RS)
O presente trabalho analisa um conjunto de memórias elaboradas por Ada Therezinha, que, nos
anos de 1965 a 1972, documentou suas experiências vividas em suportes de escritas ordinárias.
Quando jovem, Ada elegeu cartas e diário pessoal como espaços privilegiados para expressar os
desejos e as expectativas do namoro, noivado e preparativos da união conjugal com Enio. O
casamento concretizou-se em 1952 e a prática de arquivar sua experiência amorosa permaneceu,
com a produção de memórias fundadas na experiência de esposa e mãe. Os egodocumentos
foram conservados à ação do tempo e hoje constituem, junto a um amplo conjunto de
documentos de pessoas comuns, o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (AHMJSA),
em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. As doações à instituição pública foram sucessivas e em
momentos distintos, o que evidencia a dinâmica da constituição de arquivos pessoais
e as narrativas que são produzidas na organização dos documentos. As circunstâncias de
elaboração das memórias de Ada, quando mãe e esposa, não foram as mesmas daquelas do
tempo de namoro ou noivado, o que problematiza as condições e as motivações do
deslocamento dos egodocumentos para o arquivo público. Quando tomadas pela investigação
histórica como vestígios materiais de um tempo passado, estas memórias apontam para as
práticas da viga conjugal e para a produção de significados que dizem respeito às experiências
históricas das mulheres, como a eficácia do amor romântico com vistas para o casamento e as
representações ideais do feminino. O trabalho é ancorado, sobretudo, nos estudos da História
Cultural e História do Tempo Presente, que oferecem subsídios teóricos e metodológicos para a
discussão da temática.
Rafael Pereira da Silva (FAP-DF/UnB)
Escrita de si, arquivo e memória: a produção literária de Yvonne Jean (1940-1980)
Yvonne Silberfeld nasceu em Antuérpia, na Bélgica em 1911. De origem judia, era a mais a mais
velha de três irmãos, cujo pai era comerciante de pedras preciosas. Yvonne cresceu em ambiente
letrado da pequena burguesia europeia da época. Era histologista de formação, mas foi no meio
literário e jornalístico que fez carreira, sobretudo após o desembarque da família no Rio de

Janeiro, em 1940, depois da ofensiva nazista em seu país. No ano seguinte se radicou na imprensa
carioca até os anos 60, quando Darcy Ribeiro a convidou para trabalhar na UnB. Encantada pelo
modernismo da nova capital restou por lá até a sua morte em 1982. Uma parte expressiva de sua
produção literária nunca foi publicada. Elaboradas no fim de vida quando estava afastada do
jornalismo após condenação por “subversão” em 1971, esse conjunto de escritos (intitulados “A
chave” e “Tomei um chá com o imperador da China”) buscavam reafirmar sua identidade
profissional como escritora. Lidos hoje, esse conjunto de textos, localizados no Arquivo Público
do DF, constituem-se como documentos típicos de uma escrita de si e em alguns casos se
aproximando da chamada literatura testemunhal. Frente ao exposto, a presente comunicação
pretende, de um lado, expor um perfil biográfico da personagem e de outro, problematizar sua
produção escrita à luz dos debates sobre escrita de si, arquivo e memória.
Regiane Maneira (UDESC)
Arquivos particulares e suas contribuições para a história da imigração italiana em Irati-PR
A presente proposta de artigo tem como objetivo o estudo da trajetória de imigrantes italianos e
seus descendentes que deixaram as colônias em Campo Largo – PR e se dirigiram para a cidade
de Irati – PR, no início do século XX, em busca de terras e melhores condições de vida. Como
fonte histórica nos utilizaremos de arquivos particulares dos descendentes de italianos como
fotos, cartas e escrituras de compra e venda de terras. Essas fontes nos auxiliam a compreender
as práticas, os saberes e as memórias que se construíram nesse processo. Como amparo teórico
metodológico nos utilizaremos de Michel de Certeau para compreendermos as práticas cotidianas
e Jacques Le Goff para refletirmos em torno da memória. Essa proposta de trabalho contribuirá
para ampliarmos as discussões sobre a imigração italiana e compreendermos as diversas faces que
essa história possui.
Ricardo Neumann (UNISUL)
Arquivos Pessoais na Era Digital
Para o estudo da história das bandas, dos participantes, dos shows e dos espaços que
compunham a Cena Alternativa Norte-Nordeste Catarinense, pesquisei em meu doutorado
fontes como: jornais, cartazes, gravações, fitas demo (fitas K7 com as produções das bandas),
capas de fitas demo, CDs, vinis, letras de músicas, fotos, vídeos, fanzines (jornais alternativos) e
cartazes de shows. Estas produções diretamente ligadas ao tema estão atualmente disponíveis na
internet, mas pertencem a arquivos pessoais, e ajudaram a compreender questões da estética da
cena, da sonoridade, da produção artística, do funcionamento e da performance das bandas da
cena. Atualmente os “colecionadores” são responsáveis pela difusão de um infinito número de
materiais relacionados à música. Impulsionados pelas facilidades das tecnologias como o acesso
mais rápido a internet, os mesmos são responsáveis pelo armazenamento e difusão de muito
material relacionado à música. José Vinci de Moraes (2011, p. 24) afirma que “alguns deles
assumiram nítida opção e vocação para a pesquisa histórica e formaram rigorosos acervos”.
Materiais como fitas demo, cartazes de shows e vídeos das bandas estudadas em minha pesquisa
de doutorado sobre a Cena Alternativa Norte-Nordeste Catarinense, se encontram hoje
digitalizadas e disponíveis a todos na internet. Além de estes arquivos juntarem materiais de
diferentes origens, e que só estão compilados lado a lado graças ao trabalho individual dos
administradores e colaboradores dos blogs, eles também garantem que os audiovisuais sejam
preservados, já que fitas cassetes e VHS são suportes de fácil deterioração. Segundo Vinci (2011),
no século XXI, os acervos digitais são um importante repositório de fontes, principalmente as
audiovisuais. Segundo o autor (VINCI, 2011, p. 23), “as relações e as práticas culturais informais

continuaram a se multiplicar na sociedade brasileira”. Neste sentido, observo os arquivos pessoais
através das ações dos “colecionadores digitais”.
Silvia Maria Jardim Brügger (UFSJ)
“Clara, abre o pano do passado”: a experiência de construção do Memorial Clara Nunes
A proposta é narrar a experiência de montagem de um espaço de memória, a partir do acervo
pessoal da cantora Clara Nunes (1942-1983). Há cerca de 12 anos atrás, em virtude de um projeto
de pesquisa dedicado à relação da vida e da obra da cantora com a cultura popular brasileira,
conhecemos o seu acervo pessoal, guardado por sua irmã, Maria Gonçalves da Silva, em
Caetanópolis, MG. Composto por objetos bastante distintos (roupas, imagens e guias religiosas,
troféus, fotografias, matérias jornalísticas, documentos pessoais, correspondências, entre outros),
vislumbramos sua riqueza não apenas para a pesquisa que desenvolvíamos, mas para se pensar a
história e a cultura brasileira. Neste sentido, atuamos junto à família, visando contribuir para que
fosse viabilizado um acesso público ao acervo, com o fim não do laurear da memória da cantora
ilustre, mas para que sua obra e trajetória fossem pensadas como janela para questões
importantes da realidade brasileira passíveis de serem problematizadas a partir de projetos
artísticos, acadêmicos e pedagógicos. Identidade nacional, história local, cultura afro-brasileira,
religiões negras, música popular brasileira, regime militar, são alguns exemplos de temas que
podem ser abordados a partir do acervo. Paralelamente ao trabalho de identificação, higienização
e catalogação dos objetos e documentos, foram feitos esforços no sentido de viabilizar a
construção de um espaço próprio capaz de abrigar o material de forma minimamente adequada e
ao mesmo tempo de viabilizar o acesso público a ele. Em agosto de 2012, foi inaugurado o
Memorial Clara Nunes, que hoje se encontra em sua segunda mostra, intitulada Clara Mestiça,
dedicada ao show homônimo (1981) e ao LP Brasil mestiço (1980). Pensamos as exposições
como narrativas históricas construídas com recursos estéticos, tanto visuais, quanto sonoros e
textuais. Nesta comunicação, propomo-nos a pensar a trajetória do trabalho desenvolvido, suas
dificuldades e possibilidades futuras.
Talita Gonçalves Medeiros (UFSC)
“Laços de papel”: as relações de amizade, confiança e ressentimento estabelecidas através da escrita de cartas da
Baronesa Amélia para sua filha Amélia entre os anos de 1885 a 1917 na cidade de Pelotas/RS
Essa reflexão possui como iniciativa analisar como a escrita de cartas tornou-se um espaço
e um meio de comunicação entre mãe e filha, que ao longo dos anos, firmou-se em três principais
laços: o laço da amizade, o laço da confiança e o laço do ressentimento. Portanto,
o objetivo desta comunicação encerra-se na finalidade de compreender esses três movimentos
principais, analisando como os sentimentos, as relações de poder e as emoções, presente nas
entrelinhas das missivas, transformam-se ao longo dos anos e como subjetivamente essa relação
também modificou-se.
ST2: Ensino de História no Tempo Presente
Coordenação
Profa. Dra. Luciana Rossato (UDESC)
Profa. Dra. Núcia Alexandra Silva de Oliveira (UDESC)

Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, Mariana de Oliveira Amorim
e Viviane Grace Costa (UFRJ)
Projeto Memória PIBID História UFRJ: “narrativas de si”, formação docente e ensino de História
Esse trabalho apresenta-se como um dos caminhos investigativos da pesquisa “Tempo Presente
no Ensino de História: Historiografia, Cultura e Didática em diferentes contextos curriculares”,
coordenada pela Dr.ª Ana M. Monteiro, vinculado ao LEPEH - Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino de História, UFRJ. A proposta aqui apresentada busca relacionar: a) as
“narrativas de si” (Delory-Momberger, 2012; Amorim e Monteiro, 2015) de licenciandos e
professores de História, b) seus processos de formação inicial e continuada e c) o ensino de
História no tempo presente. A partir da “Palestra/Oficina Projeto Memória PIBID UFRJ:
‘Narrativas de si’ no ensino de História”, realizada em 24/05/2017, no IH/UFRJ, no âmbito das
atividades do PIBID de História da UFRJ, iniciamos o processo de escuta e troca de vivências
com professores da educação básica, licenciandos de História da UFRJ e professores formadores
da Educação e da História, da mesma instituição, a partir dos quais foi possível trabalhar e
compartilhar histórias de vida e produzir narrativas sobre os percursos formativos, sobre as
práticas docentes e sobre as relações com a profissão e com as escolas. O objetivo da atividade
foi dar início à inscrição da história de vida dos atores envolvidos em uma dinâmica prospectiva,
buscando a produção de projetos pessoais como linhas de fuga aos padrões estabelecidos. A
partir de Nóvoa (2016), Gauthier (1998) e Monteiro (2015, 2016) argumentamos: a profissão
docente é um oficio sem saberes ou é um oficio feito de saberes? Como as “narrativas de si”
podem nos ajudar a responder essa questão? Como esses sujeitos se constituem professores? Que
percursos pessoais e profissionais trilharam e quais os sentidos de ensino de História podem ser
produzidos? Buscamos, com essas questões, afirmar a potencialidade da relação entre as
“narrativas de si”, a formação docente e o ensino de História no tempo presente.
Andréa Reis da Silveira (UDESC/UFRGS)
Interfaces entre o Museu, ensino de história das mulheres e a História do Tempo Presente
A comunicação trata do projeto de pesquisa para tese no PPGH da UDESC, tendo como
orientadora a professora Cristiani Beretta. Busca-se analisar as construções que o Museu Julio de
Castilhos desenvolveu a respeito da história das mulheres por meio do patrimônio a ele confiado
pela sociedade rio-grandense e brasileira no período de 1980-2010, por meio de suas ações
educativas e culturais. Entendendo o Museu como agente ativo e construtor de memórias como
locutor privilegiado, cujo papel é, também de significar e socializar saberes e práticas a partir dos
seus objetos musealizados, percebe-se que as narrativas sobre as experiências históricas das
mulheres ainda pesam para a percepção de invisibilidade e distinção delas no processo históricocultural e político. Tal concepção ainda está pontuada no perfil histórico do século XIX e não
condizem com o papel dos museus no século XXI, apresentando dimensões, das demonstrações
de estagnação no que tange às questões de gênero, em oposição aos avanços sociais que foram e
são conquistados pelas mulheres. Levou-se em consideração, portanto, na opção por esta
temática, a importância do questionamento da posição e do papel da mulher dentro de um
espaço como o Museu. É nele, um espaço construído não apenas fisicamente, mas também
simbolicamente, e que pode ser entendido como espaço do imaginário, que se darão as
intermediações do imaginário com a realidade, especialmente para o público escolar, maior
frequentador do Museu.

Bárbara Zacher Vitória, Jaqueline Marquardt e Viviane da Silva Moreira (UFSC)
Memes indígenas: uma proposta didática sobre o uso de memes no ensino de história,
em consonância com a Nova História Indígena e a efetivação da Lei 11.645/08
Este trabalho apresenta um material didático voltado para o ensino da história indígena na
educação básica, utilizando como linguagem os memes de internet. Os memes são muito
atrativos e geram um grande apelo entre os jovens porque seus códigos visuais e textuais são
centrados justamente dentro da cultura juvenil. Suas mensagens são construídas por meio de
ícones que quando sobrepostos e remixados, ganham um sentido próprio e mutável se
transformando em mensagens híbridas com alta intertextualidade, mas que só são completamente
decifrados por quem conhece e decodifica os códigos ali utilizados. Além da complexidade de seu
texto, um meme carrega consigo sua característica nata de replicação, porque a tradução de seus
símbolos gera identificação. Já encontramos nas redes sociais páginas que produzem memes
históricos e que possuem todo um conjunto de colagens sobre os mais variados temas
pertinentes a História. Este encontro entre o Ensino de História e a produção imagética própria
da internet pode resultar em mais uma maneira de trabalhar a interpretação e produção de
imagens no Ensino de História. Porém, justamente por seu caráter nato de viralização, os memes
vêm sendo utilizados para se perpetuar discursos conservadores e preconceituosos nas redes. O
que propomos aqui nesta prática é o engajamento dos estudantes na produção de memes que
realizem um movimento contrário a este, atuando na desconstrução de estereótipos e
preconceitos contra as populações indígenas de nosso país. Esta prática teve como ponto de
partida debates realizados na disciplina de Ensino de História Indígena oferecida pelo
ProfHistória UDESC que centrou suas discussões na necessidade da criação de materiais que
contribuam para a efetivação da Lei 11.645/08 que prevê o ensino de história indígena na
educação básica.
Carlos Eduardo Miranda da Conceição (UFPA)
O nazismo nos livros didáticos de história brasileiros: contribuições para uma história do tempo presente
Como resultado parcial de pesquisa, este trabalho tem por objetivo averiguar de que maneira o
nazismo, enquanto conteúdo curricular, pode contribuir para o ensino de história a partir de
determinadas demandas do tempo presente. Partindo de pressupostos teóricos que abrangem
dentre outras, as ideias de presentismo, de Henry Rousso; função social do livro didático, de
Reznik; e consciência histórica, de Jörn Rüsen, as abordagens sobre o tema feitas nas obras
didáticas de história, em particular do Ensino Médio, passam a ser o foco de investigação tendo
como finalidade última a proposta de um ensino reflexivo que ajude o aluno a orientar-se para a
vida prática. Neste contexto, a escolha dos livros didáticos como objeto de estudo justifica-se por
ser o principal recurso utilizado por professores, além de ter alta aceitação pelos próprios alunos,
sendo importante veículo de formação de opinião e valores. O diálogo proposto entre o saber
histórico acadêmico e o escolar como mutuamente complementares possibilitam discutir o
totalitarismo alemão, tema erroneamente dado como encerrado no passado histórico, a partir de
problemas da realidade onde a escola e seus sujeitos estão inseridos, direta ou indiretamente, tais
como racismo, intolerância, xenofobia e participação política.
Carolina Teixeira Pina (UFPA)
Os mapas e o ensino de história
Este trabalho pretende apresentar como o mapa é visto enquanto recurso didático e como ele
tem corroborado para o ensino de história. A conjuntura atual de recursos didáticos históricos
está, em suma, pautada na utilização de jornais, revistas, literatura, música, cinema, fotografia e

até museus (entre os documentos não escritos na sala de aula). Ao priorizar os mapas verificamos
as possibilidades e limites de sua utilização em sala de aula, bem como, sua inserção no conjunto
de outros documentos visuais. O uso do mapa no ensino de história não é uma questão
frequentemente abordada pela produção sobre conhecimento histórico escolar. A ideia do mapa
como ilustração, enunciador da veracidade, comprovador de uma localização, perpetua-se. Em
meio à diversidade de documentos visuais podemos ressaltar os mapas como testemunhos
concretos de um tempo, de uma mentalidade, da cultura; seja em seu caráter expansionista,
político, cientifico. A imagem enquanto documento não deve ser considerada como mera
ilustração de um texto escrito; a primeira dimensão visual que temos do mapa é acerca da
territorialidade, fronteiras limitadas, o que nos leva, de imediato, a associá-lo com a disciplina de
geografia. No entanto, o mapa como recurso didático no ensino de história objetiva assentá-lo
(também) em uma dimensão temporal sobre a qual pouco refletimos.
Caroline de Alencar Barbosa (UFSE)
Entre slogans, símbolos e disciplina: “The Third Wave” e o ressurgimento do Fascismo na escola (1967-1968)
No ano de 1967, em Palo Alto, Califórnia, o professor Ron Jones de História do Mundo
Contemporâneo da Cubberley Senior High School decide tornar prático o ensino sobre o
Fascismo. Questionado por um aluno sobre os motivos pelos quais a sociedade alemã aderiu aos
postulados do governo no Terceiro Reich (1933-1945), liderado por Adolf Hitler (1889-1945) o
docente resolveu promover um experimento. Intitulado de The Third Wave (traduzido como A
Terceira Onda), Jones cria um ambiente de regras e disciplina baseado no slogan “Força através
do envolvimento”. Aplicado na classe sem qualquer preparação prévia tomou proporções
inesperadas no que se refere à adesão dos alunos, despertando no professor a curiosidade de
entender por quais motivos os discentes aceitaram a posição de autoridade na qual ele se colocou.
Apesar de consistir em um método de ensino, o projeto se transformou em uma “verdadeira
gestapo na escola” (JONES, 1976). Dessa forma, esta pesquisa se propõe a investigar a Terceira
Onda, suas normas de conduta e suas influências no pensamento estudantil a partir da análise do
periódico estudantil The Catamount, das produções do professor Ron Jones disponíveis em um
sítio eletrônico e do livro memorialístico Hassling (traduzido como “Disputa Desordenada”).
Assim, destacamos a importância de estudos como esse para compreensão do Fascismo e sua
ressurgência, tendo como base analítica o ambiente escolar.
Cíntia Régia Rodrigues (UNISINOS/FURB)
Um panorama sobre a implementação da lei 11.645/08 no estado de Santa Catarina/SC
O presente estudo tem com objetivo apresentar os resultados parciais da pesquisa que está sendo
construída acerca das ações que a Secretaria de estado da educação de Santa Catarina/SC, a SED,
tem promovido para efetivar a Lei Federal Nº 11.645/08, que estabelece as diretrizes e bases da
educação brasileira para incluir no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Ao longo do processo de colonização da
América espanhola e portuguesa, construiu-se uma identidade para as populações nativas. A
identidade se expressa através dos signos, que definem a ideia e o sentimento de pertencer a um
grupo e a alteridade. As construções de “índio” foram estruturadas a partir dos signos e
significados que estavam contidos na própria cultura europeia. Analisam-se como as temáticas da
História e Cultura das populações nativas do Brasil têm sido desenvolvidas a partir de projetos,
palestras, materiais produzidos e, ou cursos de formação que a secretaria de educação do estado
tem elaborado para os professores da rede pública de ensino. Para a ponderação da referida
proposta são utilizadas fontes diversas, tais como: leis, publicações de ações e materiais no site

oficial e também materiais impressos, dentre outros. Deste modo, pretende-se tecer um
panorama da questão da pluralidade étnica no estado catarinense e contribuir na promoção do
protagonismo dos indígenas na História do Brasil e no debate em torno da diversidade étnicocultural no Brasil.
Elison Antonio Paim (UFSC)
Ensino de História: O estudo das práticas de ensino utilizando documentos judiciais,
periódicos impressos e narrativas orais - subprojeto – escolas básicas de Florianópolis- SC
Esta comunicação expressa resultados do subprojeto integra o projeto de pesquisa intitulado:
“Ensino de História: O estudo das práticas de ensino utilizando documentos judiciais, periódicos
impressos e narrativas orais”, financiado pelo CNPQ. As investigações são desenvolvidas pelos
professores e pesquisadores que participam do grupo de pesquisa “Rastros: História, Memória e
Educação”, e tem como sede o Centro de Documentação e Apoio a Pesquisa em História da
Educação (CDAPH) da USF-SP. Caracteriza-se por estudos interinstitucionais envolvendo cinco
universidades: Universidade São Francisco (USF), Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), e Universidade Federal de Tocantins (UFT). Objetiva investigar quais são as
potencialidades de uso didático de documentos históricos. Em Florianópolis, inicialmente
desenvolvemos um levantamento da produção acadêmica sobre história local e seu ensino em um
segundo momento fizemos o levantamento de entrevistas arquivadas no Laboratório de História
Oral do curso de História da Universidade Federal de SC selecionamos entrevistas que abordam
locais específicos do município, saberes de pescadores, rendeiras, trabalhadores urbanos e uma
com uma ex-escrava. Com professores de História realizamos entrevistas temáticas focando nas
memórias e experiências com o uso de documentos em suas aulas. Na sequência, os professores
desenvolverão atividades com os documentos. A partir dessa pesquisa esperamos expandir as
relações e correspondências temporais e regionais, relativas às histórias locais e regionais e as
versões possíveis das histórias do Brasil que são privilegiadas nos livros didáticos. Os referenciais
teóricos que norteiam esta pesquisa baseiam- se nas concepções de W. Benjamin, E.P.
Thompson, M.C.B. Galzerani, C. Bittencourt, S. Guimarães.
Fabio Paulo da Silva (UFSC)
Florianópolis, uma cidade a ser lida: o uso do patrimônio cultural
e dos espaços da cidade para o ensino de História
A cidade de Florianópolis, que será o objeto dessa pesquisa, não é simplesmente uma
materialidade que, por meio da qual, se possa ler claramente o passado e o presente, para que
possamos corrigir possíveis erros no futuro. Até porque essa era a perspectiva historiográfica do
século XIX, que colocava o Estado Nacional à frente de um projeto uniformizador de passado e
futuro. O recorte local pode ser um ponto de partida para problematizar suas mudanças e
permanências ao longo tempo e, intencionalmente, deve ser comparado com outros locais para
avançar as discussões, potencializando a consciência sobre o tempo presente. Na cidade há uma
diversidade de elementos simbólicos, que nos possibilitam inúmeras abordagens, um espaço para
onde se pode estimular uma “educação do olhar”. A “leitura da cidade” é um processo de
interpretação de códigos e suas linguagens, sobrepostos no tempo e no espaço, mas precisam ser
compreendidos, pois passaram por seleções, julgamentos e intencionalidades. Toda essa
dimensão material da realidade humana, representada pelo patrimônio cultural das cidades,
presente e incorporado ao cotidiano da pessoas, deve sem dúvida, apresentar-se de forma mais
clara no currículo escolar, sobretudo na disciplina de história, que acaba tendo a função discutir

essas questões e aproximar ao aluno. Para compreender como o Patrimônio Cultural de
Florianópolis foi administrado e concebido até o tempo presente, é preciso recorrer à uma
contextualização histórico acerca das principais medidas para se estabelecer, manter ou descartar
o que foi de interesse em determinados setores da sociedade, que estiveram à frente das decisões
e determinaram os rumos da política de preservação do patrimônio em Santa Catarina. A partir
daí, sugerimos uma metodologia de ensino de história alinhada ao uso do patrimônio cultural da
cidade, aproximando o aluno do conhecimento histórico, além de provocar uma visão crítica de
seu mundo.
Fabricio Adriano (UDESC)
A temática indígena no contexto escolar: Uma proposta de intervenção diagnóstica
O presente trabalho tem por objetivo perceber como a temática da história indígena está inserida
no currículo escolar dos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais. Para dar conta de tal
objetivo realizou-se uma atividade diagnóstico com os alunos do Nono Ano da Escola de Ensino
Fundamental Clara Donner, localizada no município de Timbó em Santa Catarina. Também fez
parte do diagnóstico as observações em torno da coleção didática Historiar de Gilberto Cotrim e
Jaime Rodrigues, publicada pela Editora Saraiva em 2015. Partindo destas observações
procuramos avaliar as representações que os alunos e a coleção didática observada fazem das
comunidades indígenas. Neste processo nosso trabalho foi pautado nas seguintes questões; Onde
estão as lideranças indígenas nos materiais didáticos? O livro didático e os alunos consideram a
diversidade dos povos indígenas, ou reforçam a concepção de que indígena é tudo igual? O
indígena é representado como primitivo e atrasado? O indígena aparece congelado no tempo,
sendo discutido apenas nos referenciais históricos da colonização do Brasil? O material didático
traz textos que dão conta do protagonismo indígena no processo de narrativa da própria história?
As referidas questões surgiram nas aulas da disciplina de História Indígena ministradas pela
professora Luisa Witimann no Mestrado Profissional em História da Universidade do Estado de
Santa Catarina. As discussões foram balizadas pelas leitura dos textos de Wittmann, Bittencourt,
Kopenawa e pelo vídeo “Povos Indígenas: conhecer para valorizar” produzido pelo Museu do
Índio/FUNAI e Secretaria de Estado do Rio de Janeiro em 2011. As considerações formuladas a
partir da contraposição entre as questões que nortearam o diagnóstico e as observações das
atividades desenvolvidas pelos alunos, bem como da coleção didática, compõe o texto do
referido trabalho.
Federico José Alvez Cavanna (UNESPAR)
A laicidade conservadora e a história recente: o caso uruguaio
Em 2004, o Frente Amplio (coalização de partidos e movimentos de esquerda) venceu as eleições
parlamentares e presidencial no Uruguai. Uma das primeiras mudanças foi uma revisão do
período militar, tanto nos aspectos jurídicos, incluindo os direitos humanos, quanto no aspecto
educacional, ou seja, o ensino escolar sobre a ditadura entrou para a ordem do dia, e com ele as
vantagens e os desafios do ensino da história recente. A partir das motivações e dificuldades que
surgiram para a incorporação do ensino da história recente no Uruguai, discute-se a noção de
laicidade – de largo uso no debate público – como um dos condicionantes mais fortes que
dificultam uma renovação da didática da história. O objetivo principal é compreender as
características e o funcionamento do uso da noção de laicidade no que se refere ao ensino de
História. Numa visão conservadora a história “laica” e escolar não permite os conflitos – é linear,
nacionalista e com Artigas como chave homogeneizante na visão hagiografia de Prócer. A
relevância desta pesquisa está em identificar a laicidade como uma noção ao mesmo tempo

indefinível e sutilmente condicionadora das práticas, sujeitos e saberes para o ensino da história
no Uruguai. A investigação permite propor uma revisão da noção de laicidade, no sentido de
manter seu papel de definição de um espaço público, mas garantindo critérios que também sejam
públicos, ou seja, construídos intersubjetivamente.
Fernanda Lucas Santiago (UFPR/UDESC)
Sob quase 130 anos que não entraram na escola
Em maio de 2018 a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio (SOB) irá completar 130 anos de
fundação, mas ainda sua História não foi inclusa nos currículos escolares de Curitiba. Poucas
escolas e professores trabalham com o Ensino da História e Cultura Afrobrasileira. Menos ainda
são os que tentam trabalhar essa temática dentro do contexto local, situando a presença negra nos
acontecimentos históricos. Geralmente essa temática é trabalhada com exemplos distantes da
realidade dos alunos. Nesse sentido a História da SOB serve para desconstruir a visão única da
História mítica de fundação europeia de Curitiba. Quantos curitibanos passaram pela escola sem
nunca ter ouvido falar da História da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio de Curitiba?
Essa perspectiva mítica gera diversos problemas como a falta de conhecimento sobre a História e
Cultura negra, preconceito racial, baixo autoestima dos alunos negros que muitas vezes não se
reconhecem como tal. O estudo de clubes sociais negros tem demonstrado grande riqueza em
termos de protagonismo, os pesquisadores têm buscado trazer à tona a história do escravizado a
partir de suas ações, assim como a do liberto e seus descendentes. Mas, ainda carecemos de
pesquisadores dotados de preocupação pedagógica com a difusão de suas pesquisas. É necessário
a produção de materiais didáticos com linguagem acessível para crianças e adolescentes. Em
quase 130 anos de História da SOB, diversas gerações de sócios/as se sucederam, muitas
transformações aconteceram no perfil dos/as sócios/as, suas expectativas, seus projetos etc.
Todos esses aspectos devem ser levados em conta no estudo da História do tempo presente de
Curitiba, a perspectiva da população negra sobre suas experiências devem ser incluídos em todos
os níveis do ensino.
Geraldo Magella de Menezes Neto (UFPA/FIBRA/SEMEC)
Os desafios do ensino da história regional: relatos de professores de Estudos Amazônicos em Belém do Pará
O ensino de História tem sido alvo recorrente de discussões por parte do poder público e dos
chamados especialistas no Brasil nesta segunda década do século XXI. Propostas como a Base
Nacional Comum Curricular, recentemente aprovada, tem colocado em pauta questões sobre
quais conteúdos seriam mais relevantes a serem ensinados aos alunos da Educação Básica no
Brasil. No entanto, na maioria das vezes, tais discussões não levam em conta a diversidade das
regiões brasileiras, reproduzindo um discurso hegemônico do eixo Rio de Janeiro-São Paulo,
principal centro econômico do Brasil, discurso esse que valoriza esses espaços como palco
principal da história do Brasil, algo que remonta ainda ao século XIX quando da implantação da
disciplina de História nas escolas. Isso é refletido nos livros didáticos de História, que em sua
maioria são produzidos nesses estados. Nesse contexto, a história dos outros espaços, conhecida
como “história regional” acaba por se tornar um tema à margem, quase como um anexo dessa
história tida como “nacional”. Dessa maneira, este trabalho visa investigar o ensino de história
regional nas escolas de Belém por meio da metodologia da história oral, a partir de depoimentos
de professores que lecionam a disciplina de Estudos Amazônicos no ensino fundamental. Dentre
as questões analisadas estão as seguintes: Qual o material que os professores utilizam? Quais
conteúdos são escolhidos no tema da História da Amazônia? Quais as relações que estabelecem
entre a História da Amazônia e a história “nacional”? Quais as dificuldades de se lecionar essa

disciplina? Que tipo de atividades são realizadas como os alunos? A partir destas questões,
pretendemos valorizar as experiências daqueles que estão no desafio diário da docência, que
muitas vezes não são ouvidos nas discussões curriculares, mas que possuem um papel crucial no
ensino de História.
Giovanna Santana (UFSC)
Patrimônio entre noções de memória e narrativas do tempo
Nesta pesquisa integrada ao projeto Patrimônio cultural e escola: entretecendo saberes
investigamos as definições de patrimônio entrecruzadas com noções de memória,
compreendendo que ambas se encontram circunscritas numa forma de perceber e narrar o tempo
histórico. Trabalhamos no sentido de traçar um panorama das escolas públicas em Florianópolis
e mapear as mudanças qualitativas para a educação a partir do diálogo entre universidade,
comunidade e escola. A partir de cinco narrativas docentes pudemos inferir que as ações
escolares próximas à Educação Patrimonial acontecem, ainda que não haja necessária apreensão e
uso do conceito de patrimônio. A despeito de não haver um momento adequado para os
professores e professoras revisitarem as suas práticas de ensino tornam-se comuns abordagens
inadequadas da Educação Patrimonial, que promovem olhares turísticos e exóticos sobre as
culturas marginalizadas. Assumimos que um entendimento pleno acerca do conceito é
indissociável da sua contemplação histórica, e ainda que muitos dos desafios presentes na
Educação Patrimonial mantêm estreita relação com os conflitos no entorno da sua
conceitualização. Ao concebermos memória como a rememoração de Walter Benjamin nos
posicionamos para que o ensino da História dialogue com a comunidade local e indique a
subsistência de diferentes temporalidades. Sistematizamos em três momentos modificações na
definição de patrimônio – de histórico artístico nacional à patrimônio cultural no Brasil – que nos
permita projetar o percurso da colonialidade do patrimônio ao patrimônio decolonial.
Recorremos a uma síntese no que concerne primeiro, as definições utilizadas no Brasil por
agentes envolvidos com as políticas de preservação no âmbito do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, e em seguida a bibliografia acerca da intromissão da sociedade
civil nas ações patrimoniais, analisando em diferentes contextos a disputa pela memória e a
decorrente alteração no conceito de patrimônio.
Jair Zandoná e Soraia Carolina de Mello (UFSC)
Gênero e diversidade no PIBID História: relato de experiência
Esta comunicação oral aborda, através de um relato de experiência, possibilidades de debate da
temática gênero e diversidade voltada à disciplina histórica escolar. Ela parte de uma oficina
organizada pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) História da
UFSC, que ocorreu na E.B.M. Herondina Medeiros Zeferino, em Florianópolis, em novembro de
2016, intitulada "Gênero e ensino de história: perspectivas atuais". Nessa atividade participaram
não apenas bolsistas do PIBID, como também funcionárias/os da escola, estudantes e familiares,
uma ampla gama de questões para além do gênero foram abordadas: direitos humanos,
diversidade religiosa, questões étnicoraciais e de classe, assim como sexualidades. Apesar do
caráter amplo e introdutório da oficina, também foram debatidas as leis referentes à diversidade
especificamente voltadas ao ensino de história, assim como interlocuções que levaram em conta
as percepções pessoais das pessoas presentes na oficina em diálogo com construções conceituais
de termos-chave como gênero e diversidade. O interesse das/os jovens na temática, observado
através da participação ativa na oficina, demonstrou a urgência desses debates envolvendo toda a
comunidade escolar. Nesta comunicação se buscará detalhar a metodologia utilizada na oficina;

as estratégias que promoveram maior participação e apropriação do grupo das questões colocadas
pelos proponentes; assim como os desdobramentos dessa experiência, com vistas a um cenário
mais global dos fatores pensados e desenvolvidos localmente. Em uma conjuntura de profunda
ameaça às questões voltadas à diversidade na educação e na sociedade civil, com foco especial no
gênero como um ponto de polêmica e disputa no país, compartilhar experiências, táticas e
estratégias que promovam espaços e iniciativas mais democráticas para o ensino de história, pode
ajudar a fortalecer a permanência das instituições escolares como espaços de educação cidadã.
Jean Carlos Moreno (UENP)
Modernidade, Globalização, Identidades e Ensino de História
Vivemos tempos de incertezas. Os fundamentos do mundo moderno são novamente
questionados. O pacto que proporcionou o funcionamento da sociedade civil nos Estados
Nacionais Modernos está em xeque. Por um lado, pensadores como o filósofo, historiador e
pedagogo alemão Jörn Rüsen e o filósofo canadense Charles Taylor, contemporaneamente, têm
ressaltado que é fundamental insistir e alargar as bases da modernidade e do humanismo de
padrão iluminista para repensar as identidades históricas, em um mundo global policêntrico
pautado na interculturalidade. Num outro caminho, os estudos pós-coloniais, africanos, asiáticos
e, especialmente, latino-americanos, colocam-nos diante de fantasmas bem mais assustadores
decorrentes da modernidade e da globalização, ambas lidas como um aprofundamento da
desigualdade e da assimetria de poder e condição socioeconômica entre os povos.
Os enfrentamentos necessários para promover uma descolonização do mundo contemporâneo
são muito mais intensos e radicais. É preciso abrir espaço para uma gama de outras vozes e
histórias dissonantes, até dissidentes – indígenas, negros, mulheres, colonizados, grupos
minoritários, os portadores de sexualidades policiadas, imigrantes, etc. A História e o ensino
escolar de história, nas suas concepções contemporâneas, são filhos diletos da modernidade e,
portanto, estão envoltos e mergulhados nos dilemas e encruzilhadas que acabamos de descrever.
Que história ensinar nas escolas? Reforçamos o humanismo e a nossa herança ocidental?
Partimos para enfrentamentos maiores na perspectiva da descolonização dos currículos, das
práticas e das mentalidades? Em busca de reflexões que possibilitem não respostas definitivas,
mas apontem alternativas e caminhos, a presente comunicação traça considerações, através de
análises comparativas, sobre algumas das proposições contemporâneas para o ensino e a
aprendizagem da História, prospectando as possibilidade da transposição destas discussões para a
realidade brasileira.
Jefferson da Silva Pereira (UEM)
Escola, homofobia e ensino de História no Tempo Presente: Um debate necessário
Uma das maiores dificuldades que a comunidade LGTB (Lésbicas, Gays, Transexuais / Travestis
e Bissexuais) enfrentam nas escolas brasileiras é a homofobia. Caracterizada por atitudes de
ignorância, preconceito, agressões físicas e/ou psicológicas, a homofobia é um tema que tem
ganhado destaque nas discussões contemporâneas. Consideramos que a escola, espaço de
fundamental importância para a cidadania, deve estar engajada nesse debate e deve proporcionar
um ambiente acolhedor às diversidades humanas. Nesse sentido, o ensino de história pode ser
fundamental para esse processo. Diante dessa problemática, esse artigo pretende analisar a
importância do o ensino de história para a desconstrução de preconceitos e de discriminações
(sobretudo com a relação à população LGBT), à partir da História Social, ou seja, com base em
uma perspectiva metodológica que ressalta a importância do indivíduo como sujeito histórico e
da produção do conhecimento histórico, visando formar sujeitos produtores da história, não mais

receptores passivos, espectadores de uma história de heróis e fatos. Portanto, o respeito à
diversidade de gênero precisa ser incorporado ao ensino de história, assim como nos currículos
escolares e às práticas pedagógicas, rompendo com a heteronormatividade naturalizada no
âmbito das instituições escolares e suas representações, a fim de desconstruir preconceitos, ao
invés de construí-los ou perpetuá-los.
João Henrique Zanelatto e Tiago da Silva Coelho (UNESC)
O Pibid de História da Unesc: diálogos entre escola e universidade
A comunicação tem como objetivo socializar as ações realizadas pelos integrantes do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do Curso de História da Universidade do
Extremo Sul Catarinense – Unesc de Criciúma/SC. O subprojeto de História possui 25
acadêmicos e 3 professores supervisores que desenvolveram durante os anos de 2014 até o
presente, atividades com alunos/as das escolas (EMEIF) Hercílio Amante, Jorge da Cunha
Carneiro, Erico Nonnenmacher, Profª Lili Coelho e Filho do Mineiro e EEB Engº Sebastião
Toledo dos Santos. O subprojeto tem como propostas de ação o trabalho com as múltiplas
linguagens para o ensino de história, divididas em seis etapas que compõem a utilização do
patrimônio histórico, dos documentos em suporte de papel e dos documentos audiovisuais nas
aulas de História. Em 2014 as ações desenvolvidas discutiam as possibilidades da utilização do
patrimônio histórico nas aulas de história. Já no ano de 2015, as ações do subprojeto giraram em
torno de estudos sobre a utilização e produção de recursos audiovisuais em/para sala de aula.
Durante o ano de 2016, os projetos desenvolvidos discutiram a produção de material didático,
assim como o uso de tradicionais metodologias com nova roupagem. Neste ano de 2017, busca
revisitar a trajetória dos anos anteriores, mesclando os recursos utilizados, de modo a vislumbrar
as relações existentes entre as práticas desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos e produzidos
no decorrer do projeto. O subprojeto de História do Pibid-Unesc atendeu mais de 40
acadêmicos/as de graduação, mais de 450 alunos de ensino básico, 6 professores supervisores e 4
diferentes coordenadores de área. Transcorrido três anos desde o início do projeto, suas
repercussões podem ser observadas na prática dos/as acadêmicos/as do curso durante seus
estágios obrigatórios, na inserção no mercado de trabalho, e até mesmo, na atuação como
professor/pesquisador nas salas da aula da região de Criciúma/SC.
Juliana Miranda da Silva (UDESC)
O tempo nas questões do Enem: percepções, conexões e construções temporais
Tomando como objeto de análise questões presentes em diferentes edições do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), o presente trabalho discute as percepções temporais abordadas nas
provas relativas ao eixo cognitivo “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, no qual são abordadas
as temáticas relativas à disciplina de História. Na análise proposta serão observadas as operações
de sentido entre diferentes temporalidades e as possíveis relações com o presente, tendo em vista
que o exame coloca-se como avaliador de competências e habilidades condizentes com a prática
cidadã e como referência de autoavaliação aos concluintes do Ensino Médio. Por fim, questionase a dimensão do modelo avaliativo aplicado no Enem e sua possível influência tanto na estrutura
curricular como nas práticas educativas e avaliativas em sala de aula.
Kerollainy Rosa Schütz (UFSC)
O ensino de história indígena e o tempo presente: algumas demandas da lei 11.645/2008
pensadas a partir de livros didáticos de História (2000-2012)

Este trabalho tem por objetivo perceber como a temática indígena é abordada em quatro
coleções de livros didáticos produzidos em contextos diferentes. Um dos pontos de partida desta
pesquisa, compreendido enquanto um marco importante para o ensino de história, é a lei
11.645 instituída no ano de 2008, pois torna obrigatório o ensino de história(s) e cultura(s)
indígena(s) nas instituições públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Desse modo, as
reflexões serão suscitadas por duas coleções anteriores à lei, História Temática (2000) e História e
Vida Integrada (2001), e duas coleções posteriores à sua homologação, Vontade de Saber História
(2012) e Jornadas.hist (2012), buscando-se perceber, primeiro, como os livros didáticos levam
seus leitores a perceber os sujeitos indígenas e, segundo, se existem rupturas e permanências nos
casos analisados. A pesquisa parte de imagens e sua relação com as legendas, textos e atividades.
Assim, serão refletidos especificamente alguns conteúdos dos livros que abordam
(ou não) a presença indígena no tempo presente, e em que medida essa abordagem é feita, tendo
como aporte teórico autores que visam a valorização e o protagonismo indígena nos
processos históricos.
Lêda Rodrigues Vieira (UFPI)
Fontes históricas na escola: saberes, experiências e práticas metodológicas no ensino de História
Este artigo apresenta os resultados do projeto de extensão “Fontes históricas na escola: saberes,
experiências e práticas metodológicas no ensino de História” desenvolvido em escola pública na
cidade de Oeiras-PI entre os anos de 2016 e 2017. Esse projeto buscou permitir o diálogo da
História ensinada no âmbito acadêmico em suas dimensões de ensino e pesquisa com as
demandas da escola pública, integrando educação superior e educação básica. Para isso, buscouse promover o incentivo e formação para a docência dos discentes de Licenciatura Plena em
História do Campus Professor Possidônio Queiroz, da Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
sobretudo com a prática da observação, preparação e aplicação de diferentes fontes históricas na
prática docente em sala de aula. Assim, a equipe constituída por dois discentes (bolsista e
voluntário) e, duas professoras do curso de História (coordenadora e colaboradora) realizaram
várias etapas para o desenvolvimento do projeto como, por exemplo: reuniões periódicas da
equipe para debater as atividades com fontes históricas, reunião da equipe com o professor de
História para socializar o projeto e a necessidade de contribuir tanto com a formação de futuros
docentes quanto com a ampliação das possibilidades metodológicas no ensino de História, etc. A
base teórica e metodológica do projeto foi constituído de bibliografia que tratam do ensino de
História e acerca do uso das fontes históricas em sala de aula (FONSECA, 2008; KARNAL,
2013; BITTENCOURT, 2011; PINSKY, 2010; FONSECA, 2011; PINSKY, 2011; PINSKY,
LUCA, 2013), além de entrevistas com professores e alunos da educação básica.
Luciana dos Santos Menezes (UFSC)
A horta escolar como eixo-articulador de aprendizagens de História
O presente trabalho é um projeto de pesquisa-ação criado no âmbito do mestrado profissional de
História da UFSC, a ser desenvolvido na EJA noturna em São José durante o ano letivo de 2017 .
Um dos objetivos é abrir um debate acerca das possibilidades do ensino de história através da
experiência didática de diálogo entre Educação, História e Alimentação. O projeto prevê a
implantação de hortas na escolas que servirão de eixos-articuladores de ações de aprendizagem de
História. Tal temática axiológica se desdobra em quatro sub-eixos temáticos que serão
trabalhados em oficinas pontuais. São eles: Relações de Trabalho e Propriedade, Produção de
Alimentos e Meio Ambiente, Indústria e Consumo e, Patrimônio Histórico. Parte-se da realidade
do educando para orientar as pesquisas em direção à construção do seu conhecimento de forma

mais aprofundada, sua instrumentalização enquanto aluno pesquisador, e sua auto
conscientização enquanto ser social, histórico e cultural, participando de sua auto formação e da
construção de sua cidadania. A partir das ações com a horta, os alunos protagonizam oficinas
temáticas de pesquisa utilizando alguns temas que se desdobram dos sub-eixos, trabalhando com
fontes e perguntas problemas. Os objetivos deste trabalho didático é, entre outros, problematizar
as relações que envolvem a alimentação como ato humano histórico, contribuir para que o
educando, a partir do seu cotidiano, aprenda a: perceber-se enquanto um ser histórico,
consciente, a pensar temporalmente, a fazer analogias, a ler fontes históricas, pesquisar,
comparar, pensar criticamente e se posicionar enquanto um indivíduo histórico, social, consciente
das relações do mundo que o cerca. As ações, pesquisas e narrativas dos trabalhos dos alunos
serão registrados em um caderno que podem servir como fontes para posteriores análises e
trabalhos. A temática da alimentação e todas as relações que a cerca, chegam nas escolas de
forma desarticulada e pouco historicizada. No entanto o alimento e o ato de alimentar-se é
histórico e hoje está envolvido em uma série de relações comprometidas com a globalização e
também em um contra-movimento, ou seja, anti globalização.
Luciano de Azambuja (IFSC)
Narrativa escolar, acadêmica e profissional: perfil identitário de estudantes-professores
de uma turma do Mestrado Profissional em Ensino de História da UFSC (2017)
O objeto da pesquisa consistiu na interpretação histórica do perfil identitário de estudantesprofessores da disciplina “Metodologia do Ensino de História: o professor-pesquisador e o
pesquisador-professor”, do Mestrado Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no primeiro semestre de 2017. O enunciado do
instrumento de investigação solicitou que os alunos e alunas escrevessem a sua própria narrativa
escolar, acadêmica e profissional a partir da seguinte sugestão de roteiro: título original; nome
completo, data e local de nascimento; nome completo, idade, ascendência étnica, escolarização e
profissão dos pais; vida escolar: escola pública ou escola privada; vida acadêmica: escola pública
ou escola privada; vida profissional: escola pública ou escola privada; fatos marcantes; por que e
para que fazer o Mestrado Profissional em Ensino de História da UFSC; o que gosta de fazer;
projetos futuros. Na tripla perspectiva do campo da Educação Histórica, da experiência da
cognição histórica situada (SCHMIDT; BARCA 2009), da disciplina da didática da história
(RÜSEN, 2012), e da categoria histórica epistemológica de narrativa de vida (AZAMBUJA,
2013), a hipótese do trabalho que procurou ser corroborada na pesquisa empírica fundamenta-se
no pressuposto de que a escritura de narrativas autobiográficas dialógicas constitui fonte histórica
para a interpretação do perfil identitário das amostras de sujeitos da pesquisa, mobiliza os
processos de ensino e aprendizagem histórica e a subjacente formação da consciência histórica de
professores-estudantes em formação continuada.
Maicon Roberto Poli de Aguiar (FURB/UDESC/UNISUL)
Olhares Acerca do Oriente Médio: Diálogos a Partir da Sala de Aula
As diversas linguagens imagéticas, com ou sem o uso conjunto da linguagem escrita, são
discursos e, veiculados através da internet, dos jornais, das revistas e da televisão, atingem um
público imensurável, que muitas vezes apenas possui acesso a essas informações para estabelecer
os seus saberes acerca do contexto em que estão direta ou indiretamente inseridos. E, é com
conhecimentos adquiridos a partir de diferentes interações com as mídias, que estudantes chegam
ao ambiente escolar, cabendo ao (à) professor (a) a condução de um diálogo também com outras
fontes e, assim, a construção de um entendimento mais amplo acerca dessas temáticas trazidas

pela mídia. Setenta estudantes dos terceiros anos do ensino médio da E.E.M. Professora Elza H.
T. Pacheco foram questionados sobre o Oriente Médio, acerca das suas concepções sobre a
região, bem como a fonte dessas informações. Suportados pelas informações trazidas
cotidianamente através dos telejornais e dos compartilhamentos nas redes sociais, além de filmes
e séries produzidas principalmente pela indústria estadunidense, a grande maioria desses
estudantes não reconhece a diversidade cultural presente na região, acabando por relacionar a
mesma a um constante cotidiano de violência, representados pelos conflitos, pelo terrorismo e
justificados pelo fundamentalismo religioso. Desta forma, o diálogo em sala de aula precisa
debater os possíveis mecanismos de silenciamento e de criação de estereótipos veiculados pelas
diversas mídias. Saber sobre o outro é também saber sobre si, pois é na observação sobre aqueles
que vivem de forma diferente é que podemos reconhecer nossos próprios valores e concepções.
É no respeito a diversidade, que podemos compreender sua importância e, muitas vezes, corrigir
nossos preconceitos e limitações, bem como, identificar os traços que mutuamente trocamos
com aqueles que, a princípio, imaginamos tão distantes.
Maria Gisele Peres (IFC)
O Ensino de história na Educação Técnica e Profissional: desafios e perspectivas
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os desafios do ensino de história neste momento
de intervenção na organização do Ensino Médio no Brasil, imposta a partir de Medida Provisória
746/16. Para isso a proposta é percorrer dois caminhos de reflexão que se entrecruzam: os
sentidos e limites para o Ensino Médio regular de forma ampla e as possíveis implicações neste
campo do saber na Educação Profissional ofertada pelos Institutos Federais de Educação. Tal
proposta nasce das inquietações vividas pela autora no dia a dia da prática docente atuando
especialmente nas turmas de ensino médio integrado a educação profissional. Em tempos de
intensas mudanças e rápido desmonte do Estado brasileiro é difícil avaliar quais serão de fato as
consequências desta reforma. Todavia, em que pesem as dificuldades em analisar este tempo
presente no qual todos os dias novas notícias de perda de direitos e ataques diretos à democracia
vêm ocorrendo, é possível inferir que o simples fato da reforma no Ensino Médio ter sido
imposta por meio de medida provisória, sem a preocupação em ouvir os profissionais da
educação e os estudantes, já indica que esta não responderá aos anseios dos sujeitos que serão
diretamente atingidos por ela. Nesse processo, as Ciências Humanas tornam-se um campo do
conhecimento que vai sendo desvalorizado, visto que não fornece ao mercado “produtos ou
serviços” que atendam a seus interesses. Assim, ao propor refletir sobre o ensino de história no
Ensino Médio o que temos pela frente são incertezas. Frente a essa terrível realidade, cabe
indagar: qual o lugar da história neste tempo de golpes cotidianos? Qual sua importância na
formação escolar dos discentes de cursos técnicos integrados ao ensino médio? Qual o possível
impacto desta reforma na organização curricular dos Institutos Federais? Essas são questões
necessárias que devem ser feitas para enfrentar os desafios presentes e auxiliar na construção de
perspectivas para o futuro desta disciplina.
Matheus Henrique Marques Sussai (UEL)
Didática da História e a circulação de ideias sobre História em páginas do Facebook
Muitos jovens estão formando ou reelaborando as suas opiniões políticas a partir de páginas do
Facebook. Nessas páginas, ideias com conteúdos históricos são bastante disseminadas, nas quais
os alunos têm acesso e tomam, em alguns casos, como verdades históricas. O presente trabalho
tem o intuito de discutir essas ideias de história que se difundem no ciberespaço, um ambiente
extraescolar, fundamentando-se no campo investigativo da Didática da História (BERGMANN,

1989/1990), e no domínio da História do Tempo Presente (CHAUVEAU; TÉTART, 1999),
(RIOUX, 1999). O atual contexto histórico nos mostra um reavivamento das ideias
conservadoras, e essas se expõem em páginas do Facebook que são acessadas e difundidas por
muitas pessoas que simpatizam com essas ideias. Sendo o nosso interesse investigar os atuais
movimentos políticos voltados à direita, falaremos um pouco das fontes: “MBL – Movimento
Brasil Livre”, “Revoltados ON LINE” e “Jovens de Direita”. Busca-se assim, discutir a
elaboração e difusão de ideias com conteúdos históricos nestas páginas. Para investigar essas
páginas, utilizamos da abordagem metodológica netnográfica (KOZINETS, 2014), e buscamos
agrupar as concepções mais recorrentes em discursos-síntese (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012)
para analisá-los posteriormente. Por ora, podemos considerar que muitos jovens entendem que
encontram saberes políticos e históricos nessas páginas de direita política do Facebook, e que
muitas vezes estes lhe parecem mais coerentes do que aqueles advindos dos ambientes escolares.
Michele Rotta Telles (UEPG)
Ensino de História como operação historiográfica à luz da cultura política e cultura histórica
O presente texto é um exercício teórico de reflexão sobre as relações entre as categorias
explicativas denominadas cultura política (BERNSTEIN, 1998; 2009), cultura histórica (RÜSEN,
1994) e operações historiográficas escolares (PENNA, 2013), tendo em vista o campo de
pesquisa sobre ensino de história. Procura-se evidenciar o que autores da área apontam a respeito
das características próprias do espaço escolar e do ensino em história, uma vez que, a redefinição
ampliada de Penna (2013) do conceito original de operações historiográficas de Certeau (2002) e
Ricouer (2007) aponta para diferentes operações historiográficas em que consiste o
conhecimento histórico empreendido em ação, e por isso mesmo permite destacar as
peculiaridades da prática docente e do saber ensinado pelo professor de história em sala de aula.
Por conseguinte, admitindo-se que há produção de conhecimento histórico por meio de
operações historiográficas escolares, defende-se as conexões entre cultura histórica e cultura
política, entendendo que a segunda, enquanto complexo sistema de representações, motiva e
informa sobre escolhas e comportamentos políticos que traduzem a visão de mundo de sujeitos
ou grupos (BERNSTEIN, 1998; 2009); ao tempo em que a primeira, de abordagem abrangente e
comum para o passado, diz respeito aos usos públicos de argumentos históricos, inclusive para
fins políticos e, portanto, fortemente ligada ao papel da memória histórica na esfera pública
(RÜSEN, 1994). Por sua vez, também são problematizadas a construção e legitimação dos
conhecimentos históricos selecionados para o ensino, tomando o entendimento de código
disciplinar de Fernández (1988), pelo qual as disciplinas escolares são conjuntos culturais originais
que disputam nichos curriculares marcados por tradições discursivas e práticas, nesse caso,
tradições no ensino de história.
Mônica Martins da Silva e Mylene Silva de Pontes (UFSC)
Viver de Quitandas em Desterro no século XIX: Uma Proposta de Ensino de História e do Patrimônio Cultural
dos povos africanos e afrodescendentes a partir de uma Pesquisa-Ação
O Ensino da História dos Povos Africanos e Afrodescendentes ainda constitui, no tempo
presente, um desafio para o trabalho pedagógico, mesmo depois de mais de uma década da
aprovação da legislação que orienta esse trabalho. Nesse texto, apresentamos uma proposta de
pesquisa ação que constitui etapa de uma investigação desenvolvida no ProfHistória/UFSC, a
partir do acervo do módulo temático “Viver de Quitandas” do Programa Santa Afro Catarina.
Propõe-se o desenvolvimento de diferentes etapas que partem da problematização da
invisibilidade acerca dos povos africanos e afrodescendentes na História e na Memória de

Florianópolis e São José, onde está localizado o Colégio Municipal Maria Luiza de Melo,
instituição com a qual se desenvolve a pesquisa, a partir do trabalho com uma turma de oitavo
ano do Ensino Fundamental. Também propõe-se o trabalho com diferentes fontes históricas
que problematizam a História de Desterro e São José no século XIX, compreendendo o processo
de transformação da paisagem urbana com destaque para os temas do abastecimento e da
produção de gêneros alimentícios, associados a espaços como o Porto, a antiga Praça de Mercado
e as ruas de Desterro que emergem como locais de trabalho, cultura e de sociabilidade para
muitos escravos e libertos, homens e mulheres de origem africana, que desempenhavam
atividades relacionadas ao comércio de gêneros alimentícios produzidos na Ilha e no litoral
adjacente. Destaca-se o trabalho com as trajetórias das “Quitandeiras”, mulheres africanas que
viviam do comércio de rua, cujas histórias entrelaçam passado e presente e são o fio condutor da
narrativa que propõe um percurso pelas ruas, praças e becos, nas imediações da praça XV de
novembro, no centro de Florianópolis. Por meio dessa proposta, problematiza-se as ausências e
as invisibilidades da História desses sujeitos na História de Santa Catarina, a partir de um trabalho
que privilegia a discussão de fontes históricas e a Educação Patrimonial.
Nucia Alexandra Silva de Oliveira (UDESC)
Entre Parâmetros e Propostas...analisando documentos prescritivos para o Ensino de História
A presente comunicação é resultante do projeto “Entre textos e sujeitos: percursos de ensino e
aprendizagem de História do Brasil (1998-2016)”, coordenado por mim e desenvolvido no
Laboratório de Ensino de História (LEH) da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). O objetivo do referido projeto é investigar percursos de ensino e aprendizagem de
História do Brasil através do estudo de documentos prescritivos do ensino e das narrativas
construídas por professores e estudantes de História da Educação Básica. Para tanto, parte-se das
contribuições de conceitos como saber escolar, cultura escolar, pensamento histórico, cultura
histórica e narrativa histórica. Trata-se de um projeto que investigar textos referentes ao ensino
de História e os relaciona com experiências de ensino e aprendizagem da disciplina. Para essa
discussão específica serão discutidos os seguintes documentos: Parâmetros Curriculares
Nacionais, a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina e a Proposta do Município de
Florianópolis como exemplos de textos que, ao prescreverem orientações e temáticas ajudam a
formalizar a história a ser ensinada. Nesse sentido, buscamos na leitura de tais textos investigar
questões como: compreensão do papel e da importância da História na formação dos estudantes,
bem como o “lugar” da História no quadro disciplinar; tematizamos as escolhas de conteúdo;
problematizamos os percursos de aprendizagem indicados em tais textos, entre outras questões.
Compreendemos que tais textos (de dimensão nacional e local) nos ajudam a perceber como
conteúdos relativos a história do Brasil são prescritos como saberes escolares e ainda, permitem
pensar as dimensões relativas ao ensino de História.
Odair de Souza (UFSC)
Educação para as relações etnico-raciais e ensino de História: Saberes e práticas
Esta comunicação pauta-se numa pesquisa em desenvolvimento no programa de mestrado
Profissional em Ensino de História na Universidade Federal de Santa Catarina (Profhistória-ufsc).
A pesquisa pretende investigar através de entrevista como os docentes de História de duas turmas
do Ensino Médio Inovador da Escola Luiz Carlos Luiz, de Garopaba, 19ª GERED – Laguna –
SC trabalham as temáticas História e cultura africana e afro-brasileiras vinculadas a Educação
para as Relações Etnico-raciais bem como sua adesão as propostas da decolonialidade e
interculturalidade. Para isso, nos pautamos na decolonialidade como uma possibilidade

epistemológica radical para o rompimento com os saberes eurocêntricos e na interculturalidade
como proposta pedagógica e a partir destes estudos focalizarmos saberes “Outros”
como o dos quilombolas e afro-brasileiros. Neste sentido, dialogaremos com pensadores como
Walter Mignolo, Anibal Quijano, Katherine Walsch, Maldonado Torres, Ramon Grosfoguel,
entre outros.
Regiane Pereira de Melo Lima (UDESC)
Reflexões acerca das representações sobre povos indígenas por não-indígenas: um estudo de caso na escola
Levando em consideração que a problemática referente aos povos originários iniciou-se a partir
da chegada dos europeus, Edson Kayapó, intelectual indígena, e Tamires Brito (2014) afirmam
que esse fato trouxe consigo a imposição de uma nova dinâmica social às populações indígenas,
bem como o extermínio de vários povos e de seus conhecimentos. Inseridos desde o século XIX
sob uma perspectiva histórica que toma o fator da escrita alfabética como pressuposto para
julgamento e classificação de outros povos, a sociedade não-indígena, assumindo a visão colonial,
passou a ver os povos originários como elementos do passado e não detentores de História.
Nesse viés, os “povos com história” seriam os responsáveis por escrever a história daqueles “sem
história” (MIGNOLO, 2003). Os povos originários são tratados da forma mais conveniente pelo
Estado, uma vez que currículo e escola acompanham suas ações. O modo de vida capitalista não
abrange a forma de viver dos povos indígenas: ou os desqualificam, ou implementam políticas
públicas de “assimilação” da cultura “civilizada” (BRITO, BRITO, 2014). Sendo assim, memórias
e esquecimentos verificados na atualidade são heranças da violência física e/ou simbólica sofrida
por eles ao longo da história, prevalecendo a visão dos grupos dominantes. A utilização da
perspectiva da decolonialidade é uma maneira de superar o padrão mundial relacionado ao
capitalismo e, em uma expectativa mais avançada, visa superar as “desigualdades socioculturais e
segregações raciais” (BRIGENTHI, 2016, p.232). Com o intuito de superar a propagação das
visões equivocadas acerca dos povos originários, bem como desenvolver o processo de
reconhecimento de seus direitos perante a sociedade não-indígena, foi promulgada em março de
2008 a Lei 11645 que determina a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. É
importante ressaltar que, conforme destaca Casé Angatu (2015), a própria denominação da
referida Lei remete a uma perspectiva generalizante das Histórias e Culturas dos Povos Indígenas,
uma vez que trata de “Cultura Afro-brasileira e Indígena” sem considerar a diversidade étnica,
“partindo de idealizações e/ou concepções padronizadas sobre quem foram e são os índios
brasileiros” (SANTOS, 2015, p. 201). O intelectual indígena destaca, ainda, a importância em
aplicar a Lei 11645/08 de forma a valorizar o protagonismo dos povos indígenas enquanto
agentes da própria história, para minimizar os efeitos da visão que se restringe ao genocídio ou
etnocídio. Em entrevista para a revista História Hoje, Gersen Baniwa afirma que Lei 11.645/08 é
uma forma de combate ao preconceito e à discriminação, desconstruindo determinações
coloniais (BERGAMASCHI, 2012). Ainda que passível de vários ajustes, alguns resolvidos
mediante a publicação das Diretrizes Operacionais para a Implementação da História e das
Culturas dos Povos Indígenas na educação básica, em abril de 2016, a Lei 11645/08 é uma
grande conquista no que concerne possibilidade de repensar os povos indígenas em diferentes
tempos, sob uma nova perspectiva, atribuindo à eles voz e contribuindo em seu projeto de
autonomia (BRITO, BRITO, 2014). Inserida na lógica eurocêntrica, a escola “... é um dos
suportes da colonialidade do poder principalmente porque opera de maneira estratégica através
da dominação epistêmica. A imposição do conhecimento ocidental como o único e válido e a
negação e destruição dos saberes dos povos originários se constituiu em um dos mais poderosos

mecanismos de dominação” (SOUZA, WITTMANN; BRIGHENTI, 2016, p.246).
Considerando a escola enquanto espaço de construção do saber, é importante realizar um
diagnóstico que evidencie se de fato houve mudanças significativas após a implementação das
normativas legais que garantem a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e
indígena nas instituições escolares. Nove anos após a promulgação da Lei 11645 e um ano depois
da publicação de suas Diretrizes, surge o seguinte questionamento: as escolas estão garantindo o
ensino das Histórias e Culturas dos Povos Indígenas? Com o intuito de responder a essa questão,
foi realizada uma pesquisa com diferentes alunos de diferentes escolas. A pesquisa relatada a
seguir foi realizada em uma instituição de ensino da Rede Particular do município de São José,
Santa Catarina, em três turmas do 1º ano do Ensino Médio. Participaram do preenchimento do
questionário um total de 105 alunos que responderam-no de forma voluntária. A pesquisa a ser
apresentada nesse artigo consistiu em escolher, entre um total de 12 imagens previamente
selecionadas em conjunto por um grupo de professores mestrandos do Programa de PósGraduação Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória, na disciplina Ensino
d(e) História Indígena, três imagens que melhor representassem as populações indígenas do
Brasil e três que não as representassem. Junto às imagens escolhidas, nos dois casos, os alunos
deveriam justificar suas preferências. O resultado dessa pesquisa pode mostrar a urgência em se
tomar providências quanto a garantia do cumprimento da Lei 11645/08. A escola não é a grande
e única responsável por disseminar estereótipos e generalizações. Entretanto, possui a capacidade
de reverter esse quadro de maneira significativa, de forma à ultrapassar seus muros e alcançar
outros âmbitos.
Suzana Bitencourt (UNIASSELVI)
Urgente Contemporaneidade
As inovações no ensino de história passam pela utilização de audiovisual na sala de aula. O
cinema, a música, a televisão, são possibilidades há muito conhecidas dos professores
empenhados em renovar a didática da história. Recentemente o uso do computador associado à
internet, impingiu outros significados e novas maneiras de desenvolver o ensino e aprendizagem.
No âmbito da formação de professores a Educação a Distância – EaD, é compreendida por
muitos como uma possibilidade concreta de conquistar uma graduação através da internet. Essa
proposta de comunicação pretende mostrar o papel Universidade Aberta do Brasil – UAB na
formação de professores. Os argumentos aqui apresentados referem-se a pesquisa concluída em
nível de doutorado, cuja investigação concentrou análise na implantação do curso de licenciatura
em História ofertado pela UAB. Este é um programa do Governo Federal destinado a formar
mais professores para atuar no Ensino Fundamental e Médio. Verificar como ocorreu a
implantação do referido curso, buscando compreender como se deu o ensino e a aprendizagem
quando mediados pelas tecnologias, procurando analisar os impactos que tal concepção de
formação opera nos fazeres pedagógicos daqueles que se formam. Para tanto, recorreu-se às
fontes de origem oral, objetivando chegar o mais próximo possível do cotidiano dos acadêmicos
envolvidos no curso. Investigar a aplicação prática dos processos interativos mediados pelas
tecnologias, revelou resultados interessantes.
Vitória Azevedo da Fonseca (Secretaria de Educação de São Paulo)
Dinâmica temporal no ensino de história: jovens e projetos de vida
Este trabalho propõe discutir o tempo presente não no sentido dado à expressão, relacionada aos
acontecimentos do tempo presente, mas, pensar o presente a partir das percepções da dinâmica
do tempo, considerando um “fenômeno” característico em nossa época e presente nas salas de

aula, qual seja, a dificuldade dos estudantes em darem sentido ao estudo do passado a partir de
suas experiências o presente. Neste sentido, e a partir da problemática em torno da relação entre
dificuldades no ensino de História e o regime de historicidade presentista (Hartog) considerando
a dinâmica do tempo e a percepção de que pensar o passado está intimamente ligado à
possibilidade de pensar o futuro (Ricoeur, 1997; Velho, 1994), foi proposta uma pesquisa com
200 jovens, a partir de questionários, na qual pudesse ser percebido a relação entre a existência de
um “Projeto de Vida” e a percepção do passado como significativo na vida de jovens do Ensino
Médio, particularmente, em Escola de Tempo Integral no município de Sorocaba/SP, comparada
a uma escola regular do mesmo município. (O Projeto de Vida, constitui-se como uma disciplina
e também é uma das bases do Programa Ensino Integral do Estado de São Paulo). Em análise
preliminar é possível inferir essa estreita relação a partir de um baixo índice de alunos que
demonstram apatia em relação às dimensões do passado coincidindo com a inexistência de
perspectivas para o futuro e um alto índice de respostas na qual a indicação de perspectivas de
futuro está relacionada às percepções da dimensão temporal através da relação com o passado.
Nesse sentido, pensar o presente e estudar o tempo presente nas aulas de história, em turmas de
jovens entre 13 e 15 anos, numa perspectiva historiográfica, pressupõe a construção de ideias
sobre as possibilidades ou perspectivas de futuro, tanto na do ponto de vista do indivíduo quanto
da sociedade.
William Adão Ferreira Paiva (FURG)
A Educação Patrimonial e a Catedral de São Pedro em Rio Grande/RS:
perspectivas através do ensino de História
A Catedral de São Pedro, localizada na cidade do Rio Grande/RS, foi a primeira igreja erguida no
Estado do Rio Grande do Sul tendo suas obras iniciadas no ano de 1755. Foi reconhecida como
Patrimônio Histórico e Cultural através do Decreto Lei nº 25 de 30/11/1937, sendo considerada
um dos símbolos da cidade. Ainda que se reconheça a necessidade de apresentar, trabalhar e
discutir o Patrimônio Material e Imaterial de uma comunidade, a fim de que se conheça, valorize
e perpetue esse legado, constata-se que existe uma carência de trabalhos que divulguem ações ou
façam alusão à relação entre a Educação Patrimonial e o ensino de História na cidade do Rio
Grande/RS, mais precisamente sobre a Catedral de São Pedro. Com a intenção de contribuir para
a diminuição dessa lacuna, o presente trabalho se propõe a apresentar parte da pesquisa que está
sendo realizada no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH)
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento do ensino de História em Rio Grande/RS a partir de uma proposta de
Educação Patrimonial, que traz como referencial a Catedral de São Pedro. Como ela é um
Patrimônio Histórico da cidade, faz-se necessário que os educadores explanem em suas práticas
pedagógicas informações e referências sobre os assuntos ligados a Educação Patrimonial e
também ao próprio Patrimônio Histórico e Cultural. Pode-se dizer que uma das funções
primordiais da Educação Patrimonial no ambiente escolar é a de possibilitar o pleno
conhecimento sobre as informações pertencentes aos bens culturais, sem deixar
de ressaltar a forma como pode ocorrer o acesso aos mesmos. Isso fará com que os educandos
reconheçam sua importância e valorizem a sua preservação, proporcionando assim uma
relação de “pertencimento” com a cultura local. Os resultados contribuirão para que
haja o compartilhamento de experiências e a reflexão sobre o tema, acerca dos trabalhos da
mesma natureza.

Yésica Alejandra Billán (Universidad Nacional de General Sarmiento)
Representaciones de la violencia 1955-1976: lectura, traducción y enseñanza del pasado reciente argentino
En Argentina la transmisión del pasado cercano, y fundamentalmente la condena de la última
dictadura militar (1976-1983), ingresó oficialmente en el ámbito educativo durante las últimas
décadas. Sin desconocer la centralidad de dicha temática, aquí nos interesa correr el foco de
análisis y centrar la mirada en la enseñanza del período previo, es decir, los años
comprendidos entre 1955-1976. Este compendio de años se encuentra aún abierto y en proceso
de elaboración social y, un tema crucial como la violencia de aquellos años, se topa con
representaciones heterogéneas que actualmente circulan en el espacio público. En función de lo
anterior, aquí nos interesa presentar la normativa educativa vigente y analizar los intercambios
que se efectúan entre una profesora de historia y su grupo de alumnos en un aula de historia de
sexto año de la Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo no es medir
correspondencias entre la cultura normativa y la cultura práctica, sino por el contrario advertir las
lecturas y traducciones de la profesora de historia y el diálogo con sus alumnos (los cuales llevan
al aula representaciones familiares y cotidianas que interpelan a la profesora). Ante esto, en
primer lugar se presentarán los aportes teóricos retomados para abordar el período. En segundo
lugar se presentará la normativa educativa nacional y bonaerense que refiere a los contenidos
vinculados a la historia reciente. En tercer lugar se realiza un análisis de diferentes momentos de
clases en los cuales una profesora de historia y su grupo de estudiantes abordan la historia
argentina reciente. A partir de dicho análisis intentaremos rastrear indicios de las
representaciones de la violencia del período 1955-1976 que circulan en el cotidiano escolar.
Por último se presentan algunas reflexiones que derivan del análisis de la normativa oficial
nacional argentina, de la provincia de Buenos Aires y de las clases observadas a partir de un
estudio de caso.
ST3: Escolarização Média no Tempo Presente
Coordenação
Prof. Dr. Norberto Dallabrida (UDESC)
Profa. Dra. Rosa Fátima de Souza (UNESP)
Profa. Dra. Eurize Caldas Pessanha (UFGD)
Ana Maria Gonçalves (UFG)
Ensino secundário em Goiás: a constituição de uma rede de escolas católicas (1889-1945)
Este artigo tem como objetivo destacar a expansão do ensino secundário em Goiás, no período
de 1889 a 1945, através da organização de uma rede de escolas confessional católica. Parte-se do
pressuposto de que a Igreja Católica no Brasil tomou a educação como um campo privilegiado de
atuação, a partir do qual constituiu sua identidade enquanto ator social, buscando expandir-se
para os campos políticos e culturais do país. Esse trabalho é parte do projeto O Legado
Educacional do Catolicismo em Goiás (1889/1957) que tem como objetivo mapear o processo
de criação de uma rede de escolas católicas no estado, como parte do projeto católico
ultramontano. Os traços do ultramontanismo estão explícitos em documentos emitidos no
episcopado de Dom Eduardo Duarte Silva, perpassando o episcopado de Dom Prudêncio
Gomes da Silva e Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que abarcam o recorte temporal adotado.
Grosso modo, o trabalho pastoral dos bispos da diocese goiana assentou-se em três aspectos:
visitas pastorais, a formação de um novo clero e a fundação de escolas católicas. Privilegiei a
criação de escolas para demonstrar o papel desempenhado pelo catolicismo na criação e

expansão do acesso à educação escolar nessa unidade da federação. Um elemento importante no
processo de expansão da rede de escolas católicas foi a vinda de congregações religiosas para
Goiás. Dados da Diretoria do Ensino Secundário do MEC dão conta de que o maior percentual
de escolas secundárias do estado, à época, eram particulares. As fontes documentais utilizadas são
Cartas Pastorais, a biografia de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, jornais de época e
contribuições de historiadores e memorialistas que lidaram com temas correlatos ao desta
pesquisa. Os resultados e conclusões expressam uma aliança entre Igreja Católica e poder
público, o qual assegurou por meio de subvenções o funcionamento e expansão de escolas
católicas em Goiás.
Angelica Riello de Souza (PUC-SP)
Gestão Paulo Freire e o ensino técnico secundário
A comunicação que aqui segue foi resultado de parte da pesquisa de mestrado em andamento,
cujo objeto é o intelectual Paulo Freire durante sua permanência na secretaria municipal de
educação do município de São Paulo, entre janeiro de 1989 e maio de 1991. O tema e o problema
que se propuseram na pesquisa se pautavam em responder quem foi Paulo Freire na secretaria
municipal da educação no governo Luíza Erundina entre 1989 e 1991, considerando sua geração,
trajetória e rede de sociabilidade, como propõe Sirinelli (2003) e experiência, como propõe
Thompson (1981). O estudo busca responder sobre o indivíduo Paulo Freire, ser social, portador
de uma consciência social, tendo por base suas atividades anteriores e, sobretudo, as pautas e
demandas da reorganização dos trabalhos na Secretaria Municipal de Educação. A rede municipal
de educação, no período mencionado, possuía uma escola técnica em funcionamento que, assim
como as demais unidades, também foi alvo de inovações propostas pela gestão do intelectual. A
escola Derville Alegretti, situada na região de Santana, zona norte da capital paulista, oferecia os
cursos técnicos de prótese dentária, mercadologia publicitária, contabilidade, secretariado,
administração e magistério. Notou-se, na documentação produzida pela Secretaria da Educação
no período em questão, a preocupação em considerá-la parte do trabalho da SME, integrando um
projeto de articular a formação profissionalizante com a formação de educadores visando
alcançar os objetivos de uma Escola Pública Popular. Embora as demandas prioritárias estavam
na educação de jovens e adultos (MOVA), na educação primária e infantil, uma análise da
documentação que se refere ao ensino secundário tem sua expressividade e importância, inclusive
por ainda não terem sido investigadas.
Eduardo Cristiano Hass da Silva (UNISINOS)
As Reformas do Ensino Comercial Brasileiro:
Uma Análise de Escolas Comerciais de Porto Alegre/RS (1909-1982)
Dentre as modalidades do ensino técnico brasileiro, o ensino comercial pode ser destacado como
um dos que mais sofreu transformações a partir de decretos por parte do Estado. A oficialização
desta habilitação de ensino se dá com o Decreto nº 1.339, de 1905, que reconhece como oficial
os diplomas fornecidos pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro. No ano de 1926 é
assinado Decreto nº 17.329, que reconhece os cursos comerciais de caráter geral, superior e de
especialização. Durante a Era Vargas (1930-1945) (DINIZ, 1999), duas reformas atingem
diretamente esta modalidade de ensino, sendo a Reforma Francisco Campos, de 1931 e as Leis
Orgânicas do Ensino Comercial de 1943. Após não sofrer alterações com a Lei de Diretrizes e
Bases de 1961, a Reforma do Ensino de 1971 faz do Ensino Comercial uma habilitação do
Ensino de segundo grau. Como essas diferentes reformas atingiram as Escolas Comerciais?
Como as instituições adequaram-se a tantas mudanças? Como as reformas modificaram a

formação de contadores/contabilistas? São estes questionamentos que guiam o presente estudo,
que analisa especificamente instituições comerciais da cidade de Porto Alegre/RS, entre os anos
de 1909-1982. O referencial teórico empregado está ligado à História Cultural e à História da
Educação e Cultura Escolar. Dentre os teóricos da História Cultural, destacam-se Burke (2005),
Chartier (2002), e Ginzburg (1989) e, dentre os referenciais da História da Educação e Cultura
Escolar, utiliza-se Julia (2001), Viñao Frago (1995), Nosella e Buffa (2009) e Stephanou e Bastos
(2005). Os documentos são diversos, sendo escritos, iconográficos e orais (RICOEUR, 2007),
analisados a partir de metodologias específicas: análise de periódicos (LUCA, 2005), História Oral
(ALBERTI, 2004; GRAZZIOTIN, ALMEIDA, 2012), análise de Imagens (MAUAD, 1996),
entre outros. Os resultados mostram as particularidades de adaptação de cada instituição e, fazem
parte da dissertação de mestrado defendida pelo autor.
Elaine Prochnow Pires (UDESC)
Relações de gênero e a seleção para o ginásio no tempo dos “Exames de Admissão” (Décadas de 1940 – 1970):
abordagem teórica da História do Tempo Presente
O presente artigo tem como proposta estabelecer um diálogo entre a pesquisa de doutorado em
andamento: “As estudantes, as professoras e as relações de gênero no período dos ‘Exames de
Admissão ao Ginásio’ (Décadas de 1930 – 1970), e alguns teóricos que discutem gênero,
narrativas, variação de escalas, evento, estrutura e representação, compreendendo-os no campo
da História do Tempo Presente. O objetivo central do trabalho é refletir o aporte teórico como
embasamento para a pesquisa, aprofundando discussões fundamentais no que tange o objeto de
estudo. A metodologia de trabalho será elaborada a partir de leituras e reflexões sobre a obra de
teóricos que discutem as temáticas supracitadas, em especial Joan Scott, Jörn Rüsen, Paul Ricouer
e Reinhard Koselleck, encontrando conexões com o objeto do trabalho de pesquisa. Concluindo,
espera-se contribuir com a produção do conhecimento e encontrar entrelaçamentos possíveis
entre a teoria e a empiria, discutindo as representações das mulheres e as percepções das relações
de gênero dentro do recorte temporal estabelecido.
Idê Moraes dos Santos e Daniel Ferraz Chiozzini (PUC-SP)
Os cantores, a viagem à lua e a favela – uma experiência de ensino de língua portuguesa
nos ginásios vocacionais durante a ditadura militar
O objetivo da comunicação, oriunda de uma pesquisa de Doutoramento, é apresentar a análise de
um conjunto de redações de alunos dos Ginásios Vocacionais, projeto educacional experimental
desenvolvido entre os anos de 1961 a 1970 no estado de São Paulo. Foi investigada a relação
desse material, produzido entre os anos de 1968 e 1969, com as proposições que orientavam o
ensino de Língua Portuguesa nos anos 1960, tanto nos Vocacionais como na rede pública
convencional. As conclusões preliminares apontam que os Colégios Vocacionais objetivaram,
sobretudo, dar sentidos e significados ao que era ensinado, preocupando-se com a finalidade
educativa de seus frequentadores, visando a construção de uma proposta de renovação e
modernização da rede de ensino. Nesse sentido, professores, educadores e especialistas que ali
trabalharam procuraram pesquisar quais conteúdos e conhecimentos do ensino de Língua
Portuguesa seriam os mais adequados para a formação dos alunos da época descrita,
especialmente visando a problematização da realidade na qual o aluno estava inserido.
Jean Prette (UNIVILLE)
Narrativas (auto)biográficas de jovens estudantes do ensino médio – uma perspectiva
de se conhecer o currículo e seus processos de subjetivação

O presente texto é um excerto dos resultados da pesquisa de Mestrado em Educação intitulada:
“(Auto)biografia e processos de subjetivação de jovens inseridos na proposta curricular do
Colégio Marista São Luís” (2017), na qual objetivou-se compreender através da metodologia da
História Oral de Vida, os processos de subjetivação de jovens do Ensino Médio do Colégio
Marista São Luís – Jaraguá do Sul – SC. Foram entrevistados no decorrer da pesquisa seis jovens,
cada um com sua especificidade e devidamente matriculados na proposta curricular do Ensino
Médio do Colégio. Porém, neste texto apresentar-se-á, especificamente, uma narrativa
(auto)biográfica dentre os jovens pesquisados. Para isso, fundamentamos nosso diálogo referente
ao currículo na perspectiva da ‘filosofia da diferença’ na qual destacamos como referenciais
teóricos as autoras Carmen Teresa Gabriel (2014), Sandra Mara Corazza (2010) e Marissa
Vorraber Costa (2010); e, no campo da (auto)biografia, François Dosse (2009) e Leonor Arfuch
(2010). Como também, a partir do pensamento de Michel Foucault (2014) os conceitos referentes
aos processos discursivos de subjetivações. Ou seja, o filósofo nos deu suporte para podermos
entender os processos de subjetivação dos jovens inseridos na proposta curricular do Colégio
Marista São Luís. Em outras palavras, coletamos as narrativas para capturar nelas as
subjetividades construídas a partir dos discursos. E nesta perspectiva se propõe três vertentes: (i)
a opção da história oral de vida como alternativa política, social; (ii) o processo de subjetivação
no método das teorias curriculares; (iii) a escolha da pesquisa como opção subjetiva em uma
aposta particular de análise referente a subjetivações e singularizações possíveis.
Juliana Topanotti dos Santos de Mello (UDESC)
Adolescência/Juventude nas páginas da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos:
Ensino Secundário Brasileiro em foco (1952 – 1959)
O objetivo central deste trabalho será o discurso presente na Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos acerca de adolescência/juventude, bem como acerca do modelo de escola
secundária mais adequado para esses/essas estudantes brasileiros/as. Este artigo centrará o olhar
na década de 1950, pois é neste período em que a renovação do Ensino Secundário e a mudança
na concepção de estudante secundarista iniciaram no Brasil. É em 1952 que tem início a gestão
de Anísio Teixeira, um dos importantes Pioneiros Escolanovistas, no Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP), órgão responsável pela publicação em tela. Para Foucault os
discursos são produzidos nos diferentes grupos sociais ao mesmo tempo em que tais discursos
são controlados, selecionados, organizados e redistribuídos por uma série de procedimentos. Para
Chartier a produção, circulação e apropriação de bens culturais geram práticas nos diversos
agrupamentos sociais. Os discursos presentes da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos serão
compreendidos na disputa pela liderança no campo educacional, pois antagonizavam com os
discursos proferidos pelos educadores católicos. A Lei Orgânica do Ensino Secundário pensada e
posta em marcha tendo como principal agente um líder do grupo dos católicos, preconizava um
ensino secundário propedêutico e enciclopédico. Como alternativa o grupo dos Pioneiros
pensavam e colocavam em prática as Classes Secundárias Experimentais. Quais as características
dos adolescentes/jovens que passaram a ser vistas e como modificaram a forma de pensar as
escolas secundárias serão as duas questões centrais desse artigo. Refletir sobre o Ensino Médio é
importante visto que essa etapa da escolarização ainda não foi totalmente democratizada no
Brasil e é alvo de uma reforma no momento presente.
Leticia Vieira (USP)
Bricolagem entre o prescrito e o efetivado: cultura escolar das classes experimentais
do Instituto Narciso Pieroni (Socorro /SP - 1959-1962)

As Classes Experimentais Secundárias constituíram-se como experiências onde deveriam ser
colocadas em prática as inovações pedagógicas pretendidas para o Ensino Secundário brasileiro
nos anos 1950. Não enquadradas nas formas convencionais previstas na legislação em vigor,
buscavam, através de novos ensaios de organizações curriculares e práticas pedagógicas, soluções
para as demandas deste nível de ensino. Dentre as instituições que aderiram ao projeto estava o
Instituto Narciso Pieroni, cujas experiências ficaram conhecidas por “Classes Experimentais de
Socorro”. Estas, que foram iniciadas em 1959, apropriaram-se da matriz pedagógica advinda das
Classes Nouvelles e vieram a se tornar, por sua apropriação pelos Ginásios Vocacionais, a
experiência mais conhecida no Estado de São Paulo. O recorte temporal deste estudo inicia-se
em 1959, quando autoriza-se via portaria ministerial o funcionamento das primeiras CES, e
finaliza-se em 1962, ano em que se encerra a experiência analisada. O recorte espacial, por sua
vez, limita-se ao Estado de São Paulo, onde a experiência em foco encontrava-se instalada. Para
realização desta investigação analisou-se fontes do acervo pessoal de Maria Nilde Mascellani,
educadora ligada às classes em Socorro, bem como entrevistas com educadores e alunos da
experiência. Atribuindo foco à cultura escolar destas e às suas apropriações da matriz das Classes
Nouvelles, esta investigação se apoia nas noções de apropriação (R. Chartier), campo (P.
Bourdieu), estratégia e tática (M. Certeau) e cultura escolar (Viñao Frago). Frisa-se, por fim, que
apesar de o Ensino Médio brasileiro ter sido, recentemente, alvo de reformulações fortemente
criticadas, as quais, em geral, orientaram-se por modelos internacionais de educação, não tem
sido dada a devida atenção às experiências exitosas que foram aqui realizadas e que poderiam,
possivelmente, apresentar respostas satisfatórias às demandas do atual Ensino Médio.
Maria Helena Camara Bastos (PUC-RS)
O Centre International d’Etudes Pédagogiques/CIEP
e as classes experimentais no Brasil (Sèvres/França - 1945-1971)
O estudo aborda a presença brasileira no Centre international d’études pédagogiques/CIEP
(Sèvres/França), fundado em 30 de junho de 1945 por Gustave Monod e dirigido por Mme
Edmée Hatinguais. Nasce com a perspectiva de cooperação e internacionalização das políticas
públicas de educação, com forte ênfase na formação de docentes de diferentes países, através de
visitas dirigidas e estágios de formação. Para manter e perpetuar os laços com o exterior, em 1948
é criada a “Association des Amis de Sèvres/AAS”, com o objetivo de ajudar na elaboração das
ideias pedagógicas e dos sistemas de educação; manter e desenvolver entre seus membros
relações de amizade e de apoio profissional mútuo”, através da revista Les Amis de Sèvres/LAS
(1949). Também são criadas filiais do Centro e da Associação em diferentes países. A fundação
do CIEP está diretamente ligada à experiência das “classes nouvelles”, destinadas a reformar os
métodos pedagógicos na França, para o primeiro ciclo do ensino secundário (ginásio), decorrente
da Reforma de Jean Zay de 1945, que prolongou a escolaridade obrigatória até os 16 anos. A
revista LAS registra, em cada número, a presença de professores e autoridades no centro, de
diversos países. Com esse corpus documental, o estudo objetiva analisar a participação brasileira
no CIEP e a presença do CIEP no Brasil. Privilegiou-se como limite cronológico a reforma do
ensino de primeiro e segundo graus implantada em 1971 (Lei n.5692). A abordagem baseia-se na
circulação internacional das reformas escolares, especialmente do ensino secundário, a partir da
década de 1940, e o papel das viagens de formação de profissionais ligados à educação, na
perspectiva de intelectuais mediadores. As “viagens pedagógicas” foram uma estratégia de
fortalecimento dos processos colonizadores/civilizatórios e de circulação das propostas do CIEP,
para concretização do espírito de internacionalização dos métodos ativos e das “classes
experimentais” no ensino secundário brasileiro.

Sergio Roberto Chaves Junior (UFPR)
Inovações pedagógicas no ensino secundário: a “dimensão dinâmica” do currículo
das Classes Integrais do Colégio Estadual do Paraná (1960-1967)
Este trabalho analisa algumas das modificações curriculares realizadas nas Classes Integrais do
Colégio Estadual do Paraná (CEP), proposta inovadora desenvolvida na esteira das denominadas
Classes Experimentais, que constituíram parte das inovações pedagógicas do ensino secundário
engendradas a partir de meados dos 1950 no Brasil. Tais iniciativas tinham como escopo ensaiar
“a aplicação de métodos pedagógicos e processos escolares” mais adaptados à realidade e “novos
tipos de currículo” (MEC, 1958, p. 73). O alcance dessas propostas teve considerável limitação
em virtude tanto das amarras legais (referentes à rígida legislação do ensino de grau médio
naquele contexto), quanto da resistência em promover transformações que pudessem interferir
no prestígio do ensino secundário (em relação aos demais ramos do ensino médio). Essas
questões encontraram correspondência nas Classes Integrais do CEP tendo em vista seu caráter
peculiar: se constituiu como um pequeno e restrito conjunto de turmas em funcionamento
concomitante com as demais “classes comuns”, em uma instituição modelar de ensino de
consideráveis proporções, o que acabou promovendo modificações no cotidiano escolar.
Entre os polos da “tradição” e da “inovação” alguns elementos podem ser destacados; do
primeiro, o processo de seleção dos alunos, as orientações vigentes quanto à carga horária e as
disciplinas básicas obrigatórias. Do segundo polo, os critérios para a formação das turmas, as
iniciativas de articulação entre as disciplinas, a simplificação dos programas e a inclusão de
práticas educativas e disciplinas optativas. Além disso, as mudanças mais significativas residiram
nos investimentos na qualificação dos afazeres docentes com o incentivo para a utilização de
métodos ativos de ensino, a disponibilização de melhores condições de trabalho e, em especial,
com a destinação de tempos e espaços específicos - e remunerados - para a realização de reuniões
semanais de planejamento e avaliação.
Stefanie Schreiber (UDESC)
Usos do espaço e a utilização do Sistema de Fichas na classe secundária experimental
do Colégio Santa Cruz (1959 – 1962)
Classes experimentais é o nome dado a turmas de colégios públicos, privados e confessionais, as
quais aderiram ao movimento de renovação que eclodiu no ano de 1958, através de um
documento publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que regulamentava e
autorizava o ensaio de novos modelos e práticas de ensino, aprendizagem e avaliação. A trajetória
histórica desse acontecimento será abordada nesse trabalho, evidenciemos, no momento, alguns
dados de 1959, o primeiro ano de experiência. Acontecendo em cursos ginasiais e colegiais de
instituições que demonstrassem estabilidade financeira e notória qualidade de ensino, as classes
experimentais foram documentadas em um total de 25 instituições, que deram início a 31 classes,
matriculando um total de 828 estudantes e capacitando um corpo docente total de 181
profissionais. O estado de São Paulo foi um dos principais polos de pesquisas e com maior
concentração de escolas que aderiram ao experimentalismo, condição fornecida, principalmente,
pelas pesquisas incentivadas pelo Centro Regional de Pesquisa Educacional (CRPE) do Estado.
Esta comunicação concentra-se a uma reflexão sobre as mudanças na forma de organização
espacial e do sistema de fichas na classe experimental do Colégio Santa Cruz (CSC), notório pelo
seu pioneirismo na rede de instituições confessionais documentadas. O trabalho explorará em
primeiro lugar, as mudanças espaciais e seus usos, compreendendo as apropriações do modelo
pedagógico utilizado pelo colégio, o Ensino Personalizado e Comunitário, de Pierre Faure. A

segunda parte explora o sistema de fichas, que resulta em mudanças na organização temporal do
colégio, do ensino e dos estudantes. Este sistema conduziu a mudanças na ordem das aulas e em
suas durações; renovou suas formas de aquisições e avaliações dos conhecimentos e passou a
organizar e reordenar ao dia-a-dia estudantil.
Yomara Feitosa Caetano de Oliveira Fagionato (UDESC)
Estudos sociais como área integradora: notas preliminares sobre os ginásios vocacionais (São Paulo, 1961-1969)
A proposta deste texto é refletir sobre as prescrições da área de Estudos Sociais na experiência
dos Ginásios Vocacionais. Em São Paulo estava em curso à renovação pedagógica na clave das
classes experimentais, sendo estas incorporadas no dispositivo legal da Lei nº 4024 de dezembro
de 1961 que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta autorizou a
experimentação educacional em nível nacional, tendo funcionado como um dos motivadores da
consolidação da experiência do ensino vocacional, e, sobretudo, reforçou em nível estadual, via
Decreto n° 38.643 de 27 de junho de 1961, sobre o surgimento dos ginásios vocacionais. Ainda,
sob a influência dos preceitos escolanovistas o Estudos Sociais se tornaram uma disciplina
optativa sugerida pelo Conselho Federal de Educação para o secundário. Na cultura escolar dos
vocacionais a área de Estudos Sociais foi prescrita e sua prática operacionalizada através de
pesquisa e estudo dirigido ou supervisionado sobre as dimensões geográficas e históricas do meio
social, sempre usando grupos de trabalho e estudos do meio com os escolares para locais
previamente definidos pela equipe. Em suma, os vocacionais emergem usando a área de Estudos
Sociais com atribuição prescritiva de núcleo de integração das disciplinas-saber da História e
Geografia. Uso o conceito de cultura escolar, conforme Dominique Julia (2001), para analisar um
conjunto de prescrições que buscam definir conhecimentos a serem assimilados, e na esteira de
Roger Chartier (1988) entendendo estes passíveis de serem apropriados pelos professores no
decorrer do seu fazer educativo. Neste texto, analiso algumas prescrições elaboradas pelo Serviço
de Ensino Vocacional, órgão responsável pela coordenação pedagógica e administrativa desta
experiência. Do recorte da pesquisa de doutoramento em curso, o presente texto utiliza-se de
fontes, como o relato de Estudos Sociais, regimento interno de funcionamento dos ginásios e o
Plano Pedagógico Administrativo.
ST4: Gênero, Família e Infância no Tempo Presente
Coordenação
Profa. Dra. Marlene de Fáveri (UDESC)
Adriana Fraga Vieira (UFSC)
Gênero, Sexualidade e Família nos Romance da Escritora Adelaide Carraro (1964-1985)
Durante o regime de exceção no Brasil, duas autoras publicaram inúmeros romances que foram
censurados pelo governo por serem pornográficos e imorais. Adelaide Carraro e Cassandra Rios
tornaram-se “escritoras malditas” para a crítica literária e para o poder constituído porque
abordavam temas que poderiam subverter a ordem social e moral desejadas. A despeito da
censura, tornaram-se sucesso de vendagem entre setores populares, muitas vezes de forma
clandestina. Para esta discussão centraremos na obra de Adelaide Carraro, uma escritora de
intensa produção literária, sua obra é composta por quarenta e oito romances escritos entre 1963
e 1991. Foi à primeira autora censurada pelo regime militar e a terceira com mais títulos
apreendidos, mesmo assim vendia milhões de exemplares as classes populares. Escrevia temas
fortes e polêmicos ligados a questões sociais, classe, moralidade, sexualidade e política em uma

época marcada pelo contexto do regime militar brasileiro. Seus primeiros livros são
autobiográficos, baseados em experiências pessoais que ela oferecia ao público como um espelho
da verdade. Suas composições literárias subsequentes prosseguiram ancoradas em narrativas de
vida que ela afirmava recolher do cotidiano de São Paulo. Em questões ligadas a família,
moralidade e sexualidade oscilava entre o conservadorismo e a transgressão, defendendo valores
morais vigentes, mas oferecendo outros advindos da revolução sexual dos anos 1960/1970
através das tramas e conflitos vivenciados pelos personagens. Este trabalho visa discutir as
intersecções entre gênero, família e sexualidade na obra da escritora, acompanhando como ela
inseria novos valores morais e sexuais dentro das relações de gênero tradicionalmente
estabelecidas, o modelo de família defendido em uma época marcada pelo movimento feminista
de segunda onda.
Alexandra Begueristain da Silva e André Luis Ramos Soares (UFSM)
Mulheres japonesas em Santa Maria-RS e a transmissão do saber-fazer da gastronomia japonesa
Com a intenção de analisar as adaptações culturais dos imigrantes japoneses residentes em Santa
Maria, Rio Grande do Sul, o presente trabalho tem seu foco nas práticas gastronômicas típicas
desses imigrantes, que são transmitidas de geração a geração pela oralidade, sobretudo pelas
mulheres. Muitos elementos da gastronomia japonesa, trazidos pelos imigrantes, ainda estão
presentes no cotidiano das famílias japonesas de Santa Maria, ainda que, na vida da segunda e
terceira geração, de forma mais simbolizada. Assim, a comida que os ancestrais gostavam é
colocada no oratório doméstico, como forma de ofertório e agradecimento aos antepassados,
ainda que os jovens possam não entender o significado desse ritual. Não sabem, tampouco,
preparar o missô ou outras iguarias típicas da culinária japonesa; daí a importância de registrar e
salvaguardar a memória das mulheres nikkei, para que essa memória possa continuar compondo
a identidade étnica do grupo nas futuras gerações, através do saber-fazer da gastronomia
japonesa. Hatugai (2011) destaca a importância das mulheres nessa transmissão de saberes
culturais, por meio do que é conhecido como “baatianês” ou língua das avós, o que denota a
responsabilidade que recai sobre as mulheres de assegurarem algum conhecimento acerca da
gastronomia japonesa para seus filhos e netos, bem como da educação e do repasse das tradições
culturais de forma geral. As mulheres nikkei da cidade de Santa Maria, sobretudo as imigrantes de
primeira geração, que exercem o papel de avós no contexto familiar, contam suas recordações
sobre a família, a infância e, principalmente, a gastronomia, recordando o trabalho na agricultura
e as dificuldades na chegada ao Brasil, bem como o sofrimento e o processo de superação pelo
qual passaram, desde que chegaram na cidade de Santa Maria em 1958.
Aline Fátima Lazarotto (UDESC)
O jornal a “ Voz do Oeste” e o discurso de proteção à infância desvalida na década de 1940 em Chapecó
Os discursos produzidos pela imprensa escrita constituem-se em um bom material de análise para
aproximarmo-nos dos múltiplos elementos que tecem as representações que construímos sobre a
criança e a infância. Ponte (2009) destaca como a imprensa jornalística contribui para a
construção social da infância e apresenta de que modo a representação pública da criança no
jornalismo escrito constitui uma das áreas mais ignoradas de análise dos media. A autora enfatiza
como as crianças na imprensa escrita são carregadas de poder simbólico e evocativo, são mais
para serem vistas do que serem ouvidas, desta maneira, a criança vai se tornando um artefato
simbólico do mundo adulto satisfazendo a seus próprios interesses. A partir destas contribuições,
este trabalho pretende sinalizar no campo dos estudos da história da infância elementos, sobre a
condição social da criança na década de 1940, presentes no discurso da imprensa escrita em

Chapecó, tendo como fio condutor as contribuições teóricas de Foucault (2001), compreendendo
que os discursos são transversalizados pelas dinâmicas de poder e saber de seu tempo, assim,
faz-se necessário primeiramente compreender de que modo são produzidas e o que determinará
sua existência. Olhando para o passado pretende-se realizar não uma leitura sobre algum fato do
passado, mas descobrir as experiências que o passado carrega que podem ser “estopins” que
permitirão explodir as continuidades históricas.
Ana Rita Fonteles Duarte (UFSC)
Meios de comunicação, segurança nacional e a defesa da “moral e bons costumes”:
uma análise de escritos da Escola Superior de Guerra (1964-1985)
Esta comunicação pretende discutir, a partir de textos escritos por alunos da Escola Superior de
Guerra, principal centro formador de lideranças para o regime ditatorial, estabelecido no Brasil,
pós-1964, em seus cursos destinados a civis e militares, aspectos referentes à gestação de uma
censura adequada ao Brasil, num momento em que os meios de comunicação de massa se
expandem, atingindo novos públicos e faixas etárias. Analisa-se a forma pela qual essa censura é
pensada, tendo em vista a preocupação com a moral e defesa do que seriam os “bons costumes”,
valorização da família tradicional, dentro de um projeto marcado pela ideia de segurança nacional.
Camila Damasceno de Andrade (UFSC)
Criminalização feminina em Santa Catarina (1950-1979)
O objeto desta pesquisa são os processos de criminalização de mulheres no estado de Santa
Catarina, com ênfase na cidade de Florianópolis, entre os anos 1950 e 1979. Usando o método
histórico, foram analisados prontuários das mulheres reclusas na Penitenciária de Florianópolis
durante as décadas de 1950 e 1960 e também processos criminais protagonizados por mulheres
na qualidade de acusadas, corridos durante as décadas de 1960 e 1970. A análise reside,
especialmente, em perceber em que medida os comportamentos e as práticas dessas mulheres
foram tomados como motivo de preocupação dentro dos discursos das autoridades que lidaram
com a sua criminalização e aprisionamento. Assim, observou-se que valores morais alheios à
legislação eram evocados para justificar decisões que contribuíram para a condenação dessas
mulheres ou para a sua permanência dentro do cárcere. O problema que norteou esta pesquisa
está formulado no seguinte conjunto de perguntas, a que se buscou responder ao longo do texto:
quem eram as mulheres criminalizadas em Santa Catarina no período histórico analisado? Como
operaram os processos de criminalização que as conduziu ao cárcere? Que acontecimentos
ocorridos no período analisado contribuíram para a sua criminalização e aprisionamento? Qual
era o tratamento dado a elas dentro da prisão? A análise se estrutura sobre os referenciais teóricos
desenvolvidos pelas criminologias crítica e feminista e pelos estudos pós-coloniais e decoloniais,
com o intuito de conciliar as suas especificidades a partir do desenvolvimento de uma
criminologia crítica que seja, ao mesmo tempo, feminista e decolonial.
Camila Serafim Daminelli (UDESC)
Política familiar e Bem Estar do Menor: relações de gênero, moralidade
e família em debates sobre a marginalização social no Brasil (1966 - 1978)
Durante a implantação da Política Nacional do Bem Estar do Menor, nos primeiros dez anos do
regime militar brasileiro, os debates sobre marginalização social ganharam caráter oficial através
da publicação da revista Brasil Jovem. Este periódico, porta voz da Fundação Nacional do Bem
Estar do Menor – FNBEM, passou a ser editado em 1966 com o objetivo de popularizar o
ideário e as diretrizes da política nacional voltada aos infantojuvenis, promover o projeto

assistencial em curso e também, como um esforço para estimular ações comunitárias de
prevenção da marginalização social da infância e da juventude. As políticas sociais para a
população infantojuvenil foram executadas pela FNBEM em duas frentes: a prevenção e o
tratamento. Enquanto o tratamento se ocupava da infância e da juventude em avançado estado
de marginalização – os chamados abandonados e os infratores –, as políticas de prevenção
voltaram esforços para o fortalecimento das famílias e para a manutenção da criança e do jovem
na comunidade de origem. Uma série de reportagens veiculadas em Brasil Jovem tinha a dinâmica
e a composição familiar como foco, algumas redigidas pelos editores da revista, outras,
compiladas de periódicos de circulação nacional e internacional sobre temáticas ligadas ao
abandono, à pobreza e às políticas sociais. A tensão entre a dinâmica das famílias pobres e a
noção de Bem Estar do Menor é o foco desta comunicação, que analisa os discursos sobre a
marginalização social da infância e juventude em Brasil Jovem na intersecção entre família,
moralidade das condutas e relações de gênero. As reportagens apresentam as famílias carenciadas
sob olhares profundamente moralistas, nos quais os papéis de gênero almejados estão ausentes e
a inadequação parental é entendida como propulsora da própria marginalização social e,
sobretudo, de sua prole.
Cíntia Paludo (UDESC)
Mulheres no Manicômio Judiciário de Santa Catarina: relações de violência e de gênero no tempo presente
Esta comunicação visa apresentar as trajetórias de vida de Olívia e Teresa, mulheres autoras de
homicídio, as quais passaram por exame de sanidade mental no Manicômio Judiciário de Santa
Catarina, instituição destinada aos sujeitos que cometeram crimes e foram considerados doentes
mentais. Para esta análise foram usados os respectivos laudos psiquiátricos dessas mulheres, um
de 1980 e outro de 1990, nos quais constam elementos sociais relevantes acerca de suas vidas, tais
como as relações de violência e de gênero, o trabalho, a família, o casamento, a maternidade e as
sociabilidades. A narrativa historiográfica a partir de Olívia e Teresa descortina aspectos da
criminalidade feminina, já que estas romperam com a ordem hierárquica dos gêneros por meio da
autoria da morte dos seus agressores. Os vestígios de vida dessas mulheres, encontrados em
documentos oficiais, revelam processos históricos cujas reminiscências se fazem sentir no tempo
presente, portanto, a história almejada propõe pensar as temporalidades da própria prática
psiquiátrica e manicomial.
Daniel Alves Boeira (UDESC)
A tríade família, trabalho e escola na ordem discursiva da CPI do Menor (1975-76)
Este trabalho tratará sobre a questão da família, do trabalho e da educação para a menoridade
abandonada e carente, que está contemplada na Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor
(CPI do Menor), instituída durante a ditadura militar. Ao tratar desta menoridade sob a ótica de
deputados e especialistas, o discurso e a retórica dão o ar civilizador nestas questões, calcados
pela ideologia de segurança nacional e amparados sob a chancela de elite industrial e da classe
média brasileira. Pois, estes indivíduos estão em circulação, principalmente, nos grandes centros
urbanos, tornando-se um problema que deve ser resolvido, devido a falência das instituições
responsáveis sobre a infância e adolescência pobre no Brasil.
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho (UFSC)
Histórias vivas cheias de morte: o dispositivo da cisheteronorma
como propulsor da morte de pessoas não-cisgêneras e não-hétero

Como um determinado dispositivo da cisheteronormatividade é apropriado por ministérios
religiosos de “cura, restauração e libertação da sexualidade” (dentre outras instituições religiosas),
e relacionado com internalização da transfobia, dores e traumas, suicídios, morte subjetiva, e em
extremo, assassinato de travestis? como isto se associa a um tempo marcado por sofismas como
Escola Sem Partido, ideologia de gênero, feminismo como supremacia feminina e cristofobia?
Estas são algumas das questões levantadas nesta apresentação.
Elisangela da Silva Machieski (UDESC)
Famílias em processo: diagnósticos do Serviço Social em fontes judiciais, 1990
Esse trabalho tem por finalidade analisar questões a cerca do que foi chamado de “família
desestruturada” nos diagnósticos do Serviço Social durante a década de 1990. As fontes utilizadas
para essa análise são processos judiciais da Vara da Infância e Juventude, em específico a parte do
documento intitulada “Relatório Social” que era realizado por assistentes sociais. Nesse espaço as
famílias de crianças abrigadas eram analisadas e um parecer do serviço social era anexado ao
processo. Esse diagnóstico social seguia, geralmente, por um caminho único: encaixar esses
grupos familiares no conceito de “família desestruturada”.
Esmeralda Blanco B. de Moura (USP)
A cidade e suas crianças: olhares femininos na Câmara Municipal de São Paulo em meados do século XX
No decorrer dos anos de 1950 São Paulo veria consolidar-se as ambivalências que haviam
caracterizado sua história desde o despontar do século XX, ambivalências dadas pela
concentração de riqueza e de pobreza. Expansão do parque industrial - agora com indústrias de
grande porte - expansão urbana em direção à periferia, crescimento demográfico decorrente da
atração exercida sobre migrantes de outros Estados, seriam acompanhados do visível
empobrecimento da população. Os mais de dois milhões de habitantes que passara a concentrar
incorporavam cerca de 30% de crianças entre zero e quatorze anos de idade, crianças cujas
condições de vida explicitavam os contrastes sociais e econômicos da cidade, assim como o
descompasso entre a atuação do poder público e as demandas da população. Nesse contexto,
muitas das discussões levadas a efeito na Câmara Municipal incidiram sobre a condição da
infância pobre em São Paulo. Em meio a ponderações sobre o quanto a cidade havia se
expandido para as regiões periféricas, o quanto as favelas haviam se multiplicado em seu espaço,
o quanto seu crescimento populacional mostrava-se alinhado à chegada de migrantes em grande
parte oriundos do Nordeste brasileiro, a edilidade paulistana acabou por elucidar no plenário da
Câmara Municipal os problemas que acometiam as famílias mais pobres e suas crianças e, a rigor,
por revelar uma São Paulo pouco acolhedora. Inevitavelmente, o olhar dos vereadores repousou,
com preocupação, sobre as crianças abandonadas. Nesse movimento, ora se ampliou para a
abrangência dos desdobramentos sociais do abandono de crianças, ora se estreitou no afã de
identificar responsabilidades no âmbito quer familiar, quer do poder público. Não obstante a
questão tenha mobilizado o conjunto de membros daquela Casa é interessante analisar, em
particular, a percepção das vereadoras que nela lograram assento ou, em outras palavras, o olhar
feminino sobre a São Paulo da década de 1950 e suas crianças.
Gabriela Miranda Marques (UFSC)
Meninas Livres: no Monte Serrat se cruzam raça, gênero e sexualidade
Este trabalho visa debater os diferentes significados de “ser menina” para as adolescentes da
localidade do Monte Serrat em Florianópolis/SC. Esta comunidade, localizada em uma das áreas
mais pobres da cidade, o Maciço do Morro da Cruz, é composta majoritariamente por pessoas

negras e tem um alto número de jovens e crianças, muitas delas estudam na única escola
localizada na comunidade, o Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne. Nesta escola, os
debates de gênero são estimulados e desenvolvidos tanto com a equipe docente, através de
formações e cursos aperfeiçoamento, como com as educandas e educandos, em sala de aula e
atividades extraclasse. Partimos do pressuposto que o compreender-se como menina/mulher é
uma construção social e cultural variando no espaço tempo.Portanto, buscamos perceber com
base na interseccionalidade, no cruzamento das categorias classe, raça e sexualidade, como estas
meninas se percebem em relação às outras formas de ser menina e adolescente na cidade, o que
compreendem por construção de gênero e as diferenças de expectativas de vida em relação as
mulheres mais velhas de suas famílias. Para tal análise serão utilizados os relatos de história oral
das adolescentes participantes da Oficina de Meninas Livres, oferecida no contraturno escolar no
Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne, bem como relatos e trabalhos produzidos por elas
nesta oficina no ano de 2017.
Gisele Palma Moser e Marcos Montysuma (UFSC)
Lugar de homem é na cozinha?: Uma análise das relações de gênero
e das práticas sociais na cidade de Florianópolis/SC
Este artigo busca discutir as relações de gênero e as práticas sociais na cidade de Florianópolis a
partir das experiências de dois homens na cozinha. O ato de cozinhar apresentou-se de maneira
diferente no ambiente familiar de cada um deles, refletindo no contemporâneo. Um dos homens,
hoje com 50 anos, nascido e criado em Canasvieiras, no Norte da ilha, aprendeu a cozinhar com
sua mãe. Tornou-se dono de um restaurante onde prepara a “tainha escalada”, que ele cita como
um prato tradicional, seguindo a mesma maneira de preparar o peixe como aprendeu com sua
mãe: escalado, temperado com sal e limão. O processo de escalar, que consiste em eviscerar,
salgar e colocar para secar, era iniciado por sua mãe às cinco horas da manhã, até os peixes irem
para uma espécie de varal durante três dias. O outro homem, hoje com 77 anos, nascido no
Centro de Florianópolis, onde ainda reside, nunca aprendeu a cozinhar. Ele fala com naturalidade
que em casa quem cozinhava era a sua mãe e que “naquele tempo as pessoas da cidade tinham
empregada”. Sua mãe comprava os peixes inteiros na porta de casa e mesmo com a variedade de
frutos do mar ofertada ele conta que “em casa era só peixe”. Interpretamos que a distância
geracional de pouco mais de 20 anos certamente contribui para essas diferentes relações com o
espaço da cozinha, mas queremos enfocar aqui a perspectiva de como os modos de fazer podem
ser passados de uma geração para outra, como o ofício de cozinhar, transmitido de mãe para
filho, de uma mulher para um homem, num espaço tradicionalmente visto como feminino. A
História Oral nos permite ter acesso a narrativas que não estão presentes nos documentos. Logo,
as fontes orais nos possibilitam conhecer aspectos que facilitam refletir a respeito do Tempo
Presente. Assim, pautamos novos olhares para as relações sociais contemporâneas. A análise
presente neste artigo pretende contribuir na compreensão das realidades diversas num dado
espaço de tempo.
Jorge Luiz Zaluski (UDESC)
Unidos pela norma: uma educação para o casamento e a construção de afetos. (1979-1984)
Este texto integra parte das reflexões contidas em pesquisa aceita no doutorado em História do
Programa de Pós Graduação da UDESC. Com o objetivo em analisar parte das reverberações a
partir do Decreto - Lei nº 6.660, de 18 de junho de 1979, que instituiu a obrigatoriedade do
ensino para o casamento e manutenção do vínculo em escolas de todo o país, e, de como foi
interpretada e ressignificadas essa lei no estado do Paraná entre os anos de 1979-1984. Nesse

período, as instituições ofertavam o ensino técnico, e ao menos na letra da lei, garantiria a
formação escolar e qualificação profissional igualitária para homens e mulheres. A partir de 1979,
a educação para o casamento provocou novas reformulações no ensino. Com diferentes
interpretações, muitas delas contribuíram para naturalizar e/ou reforçar diferenças de gênero já
instituídas socialmente. Diante disso, tendo como documentação histórica legislações
educacionais da época, livros Ata e cadernos escolares de disciplinas especificas
para o casamento, busca-se refletir de como essa proposta educacional contribuiu para o reforço
da naturalização do casamento como norma. Proibiu a escolha e contribuiu para a construção de
diferentes sensibilidades. Acredita-se que através da investigação dessas fontes é possível
compreender as relações socioculturais no Paraná e suas relações com projetos educacionais
existentes no Brasil, e de como o ensino foi utilizado para reforçar diferenças e desigualdades
de gênero.
Luisa Rita Cardoso (UDESC)
Legislação e violação de direitos da criança e do adolescente no Brasil (1985-1994)
Este artigo analisa a esfera dos direitos da criança e do adolescente na sociedade brasileira na
segunda metade da década de 1980 e início dos anos 1990. Compreende-se que em tal período o
tema estava em pauta no país, que debatia a noção de direitos devido à elaboração da primeira
Constituição após a ditadura iniciada em 1964. No campo da infância, tem-se a formulação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, que muda o paradigma pelo qual aqueles/as com idade
inferior a dezoito anos são tratados pelo Estado, tornando-os/as sujeitos de direito. Mas ainda
que no campo legislativo o Brasil estivesse em consonância com os debates internacionais, tinhase, na prática, ampla violação de direitos. Utiliza-se como fonte documental um relatório da
Organização Não-Governamental inglesa Anistia Internacional que aborda a violação de direitos
no país. No campo teórico, as categorias de estratos de tempo, representação, evento e estrutura,
de Reinhart Koselleck, e de variação de escalas, de Paul Ricoeur, são utilizadas a fim de
compreender o cenário em que conviviam uma legislação considerada avançada e a prática
violenta experienciada por crianças e jovens.
Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues e Viviane Scalon Fachin (UEMS)
Mulheres assentadas e relações de gênero em Mato Grosso do Sul
Pretendemos com este artigo demonstrar que a divisão social do trabalho nos assentamentos
rurais em Mato Grosso do Sul é mantida por uma forma tradicional de relações de gênero que
influi no comportamento e nas relações socioeconômicas daqueles que lutam pela terra.
Objetivamos também destacar que as mulheres assentadas mantém um diálogo, que tem
fortalecido as formas organizativas de trabalho no campo e fomentado os seus processos de
empoderamento cognitivo, político e econômico. São mulheres buscando espaços de ação, nos
quais podem tomar decisões, fazer escolhas e assumir compromissos jurídicos e políticos, por
meio de suas demandas sociais e das políticas públicas criadas a partir de suas lutas. Pouco se tem
pesquisado sobre a história dessas mulheres, sobretudo as questões que envolvem as relações de
gênero presentes nos assentamentos, que poderia e/ou deveria ser de vanguarda, mas que guarda
comportamentos patriarcais. Há poucos avanços, como tem mostrado alguns estudos, o que
sinaliza que as relações de gênero entre os assentados podem se transformar em barreiras para
que as mulheres do campo legitimem a posse das terras nas quais vivem e trabalham.
Entendemos que ressaltar esse processo histórico tornará possível compreender um universo
ainda encoberto por comportamentos sociais marcados pela dominação masculina e pelo culto da
domesticidade, ainda tão presentes em nossa sociedade, visto que estas histórias de um tempo

presente, repleto de intensidade, possibilita desvelar as pautas e conquistas femininas num mundo
em constante transformação.
Nathália Jonaine Hermann (UDESC)
“Os jovens brasileiros gostam de brilhar, são individualistas e conservadores”:
as décadas de 1980 e 1990 e as mudanças nas representações de juventude
O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações, nas revistas Veja e IstoÉ, de
uma juventude específica brasileira nas décadas de 1980 e 1990. As 29 reportagens selecionadas,
10 na década de 1980 e 19 na década de 1990, foram divididas em três temáticas:
conservadorismo, consumismo e sexualidade. O contexto da época, marcado pelo fim do regime
militar que desencadeou uma crise econômica e política no país, influenciou a representação de
juventude produzida pelas revistas. Levando-se em conta estudos que alertam para a necessidade
de se trabalhar com o conceito de juventude destacando as pluralidades da faixa etária, como os
trabalhos dos sociólogos José Machado Pais (1990) e Helena Wendel Abramo (1997), a juventude
em questão, objeto de análise deste trabalho, representava uma pequena parcela dos jovens
brasileiros da época, considerada de classe média. O conceito de geração, que é trabalhado na
história do tempo presente com contribuições de François Dosse (2013) e Reinhart Koselleck
(2014), é útil para a historiografia da juventude justamente porque “a geração existe [...] no
território do historiador, ao mesmo tempo como objeto de história e como instrumento de
análise” (SIRINELLI, 2006, p. 137). As contribuições do historiador Roger Chartier (1990; 2011)
acerca do conceito de representação e de autores que trabalham com a história da imprensa,
como Maria Helena Capelato (1988) e Tania de Luca (2005) também são utilizados para a análise
das reportagens.
Rafael Araldi Vaz (UFSC)
Crianças Índigo. O lugar da criança na religiosidade New Age (1982-2006)
A classificação "criança índigo" se tornou conhecida nos meios religiosos em 1999 através do
livro The Indigo Children - The New Kids Have Arrived dos norte-americanos Lee Carroll e Jan
Tober, membros do grupo new age KRYON. Publicado no Brasil em 2006, o livro adentrou em
novas redes de trocas simbólicas, particularmente através de autores espíritas notadamente
reconhecidos como Divaldo Franco. O termo índigo foi utilizado pela primeira vez pela
parapsicóloga Nancy Ann Tappe em 1982 como forma de classificação dos tipos humanos a
partir da coloração da aura. Ao observar crianças que possuíam a coloração anil ou azul em sua
aura, Tappe afirmou se tratar de um tipo novo e mais evoluído de crianças que estavam nascendo
na década de 1980 e que influenciariam a transformação e desenvolvimento do planeta no século
XXI. Verificar-se-á nessa comunicação como seu deu o desenvolvimento desse sistema de
classificação espiritual no interior dos discursos New Age e quais atributos, potencialidades e
papéis atribuem as novas crianças. Fundamentalmente, será observada as tensões colocadas na
relação entre as subjetividades religiosas, particularmente entre o espiritismo brasileiro e os
grupos Nova Era norte-americanos. Analisaremos especificamente os jogos de força entre a
subjetividade religiosa da ABPE - Associação Brasileira de Pedagogia Espirita e do grupo norteamericano KRYON, encabeçado por Lee Carroll, coautor do supracitado livro. Por sua vez, será
verificado quais formas e modelos de representação da criança estão em jogo nas trocas,
negociações e tensões entre as religiosidades espírita e new age na pós-modernidade.

ST5: Gênero, Sexualidade e Mobilidades no Tempo Presente
Coordenação
Profa. Dra. Glaucia de Oliveira Assis (UDESC)
Andréa Fátima Salvador (UDESC)
Comunidade Islâmica de Florianópolis: Imigração, Dilemas e Tensões
Toda comunidade é formada a partir da integração de diferentes processos. No caso da
comunidade islâmica de Florianópolis o primeiro fluxo imigratório, a partir de 1940) foi decisivo
para a constituição da comunidade pois foram estes indivíduos que possibilitaram o
estabelecimento de redes de sociabilidades num contexto de adaptação ao território receptor
(GATTAZ, 2001). Novos processos imigratórios foram estabelecidos, bem como a inserção de
sujeitos não árabes à comunidade pela conversão ao islamismo (SALVADOR, 2016)
construindo uma complexa teia de relacionamentos (GEERTZ, 2004), estabelecendo seus
espaços de pertencimento (CAMPOS, 2011) e percebendo dilemas e tensões diante do
enfrentamento das diferentes identidades (MONTENEGRO, 2000). Para a compreensão destes
processos foi necessário o detalhamento dos diversos fluxos imigratórios para a cidade, das
relações intergeracionais aqui desenvolvidas e da inserção de novos sujeitos a esta comunidade,
percebendo de um lado um conjunto de crenças e práticas herdadas da cultura de origem
(constituída por símbolos que orientam o cotidiano) e, de outro, um conjunto de crenças e
hábitos do país receptor, com os quais esses indivíduos terão que interagir (LAKATOS, 1991). A
problematização dessa comunidade percebida como árabe, que compartilha símbolos e signos
culturais diversos daqueles entendidos como ocidentais, nos coloca diante do espaço da memória
e da experiência desses indivíduos (ROUSSO, 2016) . Em meio a globalização, compreender o
fenômeno imigratório, bem como o intrincado jogo de identidades (HALL, 2005) que se
estabelece na comunidade islâmica de Florianópolis nos direciona a importantes questionamentos
para os estudos do tempo presente.
Cassio Jody Kokubo e Thiago Henrique de Castro Silva (IFSC)
Gênero, diversidade, sexualidade e o Plano Municipal de Educação em Balneário Camboriú
Num mundo de grandes contrastes, nem sempre é fácil lidar com a diferença. Ela pode aparecer
em diversos setores da nossa sociedade, pois cada ser humano possui peculiaridades que o
tornam único no processo de construção de suas relações com o mundo. O presente trabalho é
uma contribuição para a disciplina de Educação, Epistemologia e Contemporaneidade, do
programa de pós graduação em educação do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú.
Tem como objetivo analisar e discutir o tema “Gênero, Diversidade e Sexualidade” com ênfase
no ambiente escolar, problematizando a supressão da palavra “diversidade” do Plano Municipal
de Educação (PMEBC) vigente no município até 2024. A fundamentação teórica foi construída
com o levantamento de informações dos principais documentos que regem a educação no Brasil,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação, procurando
entender o papel da escola na construção do respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade
socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão. Infelizmente as tradições sociais, e o
poder de alguns grupos conservadores da sociedade ainda impedem que isso aconteça, como
pode ser evidenciado na ultima discussão do PMEBC, onde vereadores, lideres religiosos e parte
da comunidade conseguiram a retirada dos termos “gênero”, “diversidade étnica”, e “orientação
sexual”, do texto do documento que ordena o sistema educacional do município nos próximos
10 anos. Barrando uma proposta que foi construída de maneira democrática e coletiva, entre

professores, pais, alunos, especialistas e representantes da sociedade civil. A escola é o local mais
indicado para problematizar, desconstruir e ressignificar o modo como gênero, diversidade e
sexualidade é tratado na sociedade. Este trabalho pretende deixar de lado o senso comum e
trabalhar diretamente com a ciência, oferecendo uma pluralidade de pensamentos para
crescimento e convívio social dos educandos.
Douglas Josiel Voks (UDESC)
Entre Brasil e Estados Unidos: Fluxos de masculinidades (1980)
O estudo das masculinidades na perspectiva do gênero tem se mostrado cada vez mais
importante para compreendermos as complexas relações de poder que envolvem os homens e os
colocam não apenas em posição de dominadores, mas também de dominados pela sua própria
masculinidade. A constituição de uma masculinidade é um processo constante no qual se
apresentam rupturas, mudanças, mas principalmente permanências, porém, não é algo
isolado, pois as masculinidades, principalmente a partir dos anos de 1980, participam de um
complexo processo global de transformações, no qual encontramos vários fluxos de
masculinidade se constituindo através de inúmeras representações e trocas culturais. Nesse
sentido, busca-se analisar o projeto de masculinidade hegemônica que estava sendo operada pela
revista Playboy e a influência norte americana para a consolidação desse projeto no Brasil. Para
tanto, utiliza-se como fonte os discursos sobre o que era ser “homem” proferidos pela revista, e
o recorte temporal da década de 1980, período no qual o periódico se consolidou no mercado
editorial brasileiro.
Emerson César de Campos (UDESC)
Onde fica o Brasil?: comunidade, territórios e transnacionalismo
entre brasileiros nos Estados Unidos (1985-2010)
Nesta comunicação objetivo apresentar alguns resultados acerca das diferentes e possíveis ideias e
experiências vividas pelos brasileiros quando lançados e inseridos nos fluxos emigratórios para os
Estados Unidos. Pretendo, assim apresentar mais detidamente a ideia de comunidade e territórios
da cultura brasileira em perspectiva transnacional. Embora seja reconhecidamente um tema
histórico, o Brasil Emigrante é ainda apenas timidamente considerado pelos Historiadores em
geral. A emigração brasileira para os Estados Unidos, mais nitidamente iniciada na década de
1980, é muito difícil de ser precisada em números. Uma considerável parte de estudos
acadêmicos produzidos por sociólogos, antropólogos e demógrafos estimam que mais de um
milhão de brasileiros estejam residindo nos Estados Unidos. Além da difícil enumeração, é
também árdua a tarefa de compreender o fenômeno emigracional brasileiro quanto as suas
extensões, visibilidade e as lutas que envolvem o plebiscito diário (Ernest Renan) ou seja, os
embates em torno da nação republicana brasileira no Brasil Fora de Si e neste Tempo Presente.
Por último, a presença de brasileiros emigrantes nos Estados Unidos torna ainda mais
desafiadora a tentativa de compreensão mais elaborada acerca das manifestações que constroem a
complexa ideia de nação naquele país.
Francisco Canella (UDESC)
Trajetórias migrantes e conflitos urbanos na Grande Florianópolis (Brasil, 2012-2016)
Entre 1990 e 1992 sem-tetos organizados promoveram ocupações no município de Florianópolis.
Após duas décadas, novas ações organizadas de sem-teto aconteceram na Região Metropolitana
de Florianópolis. Uma série de mudanças ocorreram na cidade entre esses dois períodos. O
surgimento de novas áreas de moradia e a expansão de antigos bairros (mudanças decorrentes do

forte crescimento populacional) alteraram a fisionomia urbana da área metropolitana. Nesse
processo, modificou-se também o perfil dos seus moradores e a dinâmica política da cidade, com
o ingresso de novos protagonistas na cena pública. Dois traços podem ser apontados como
recorrentes nessas novas lutas por moradia na Grande Florianópolis: a presença das mulheres na
liderança do movimento; a forte presença de migrantes entre os sem-teto. Tal como nas
comunidades surgidas das lutas do passado, nas novas ocupações do movimento dos sem-teto,
tem-se identificado a força da participação feminina, tanto como lideranças como no trabalho
cotidiano de organização comunitária, sendo que a maioria delas é constituída por mulheres
migrantes. Assim, partindo de uma breve contextualização histórica do movimento de luta por
moradia em Florianópolis, o trabalho apresenta os dados de recente pesquisa desenvolvida numa
ocupação de sem-teto, identificando o perfil migrante dos integrantes do movimento e
analisando a participação das mulheres no seu processo organizativo. A pesquisa de campo
ocorreu na área ocupada pelo movimento – a Ocupação Contestado, e envolveu uma equipe de
pesquisadores que coletaram dados por meio de survey, grupos focais e entrevistas. Além dessas
técnicas, a pesquisa participante foi fundamental no sentido de proporcionar o acesso às
lideranças e moradores, possibilitando a realização de entrevistas em profundidade, das quais
resultaram histórias de vida de lideranças da ocupação.
Franco Dani Araújo e Pinto e Sueli Siqueira (UVRD)
Aqui como lá: diáspora, transnacionalidade e a influência estadunidense
no cenário urbano de Governador Valadares
Não é difícil, ao transitar pelas ruas de Governador Valadares (MG), se deparar com
estabelecimentos comerciais e residenciais com características tipicamente estadunidenses. O
presente estudo mostra que isso se deve à influência norte-americana na cidade do Vale do Rio
Doce, principalmente entre as décadas de 1940 e 1950, quando ela experimentou um crescimento
econômico importante em razão de suas riquezas naturais, como a madeira, pedras preciosas e a
mica, esta última considerada material estratégico para a indústria bélica. Na época, a construção
da BR-116 (Rio—Bahia) e o entroncamento rodoferroviário favoreceram as atividades comerciais
na cidade, atraindo muitos trabalhadores e investidores, entre os quais os norte-americanos. Essa
presença e as marcas que eles deixaram na cidade, como a circulação de dólares (SIQUEIRA,
2009), despertou em muitos moradores o desejo de conhecer os Estados Unidos. Na década de
1960, embalados no sonho de conquistar a América, os primeiros valadarenses foram para o país
norte-americano, processo que se intensificou principalmente na década de 1980. Desde então, as
redes de relações entre os que iam e os que ficavam foram fortalecendo o fluxo migratório, e as
viagens para os Estados Unidos foram moldando a cultura de um povo emigrante, do qual fazem
parte muitas pessoas que, depois de morarem no país norte-americano, retornaram para a cidade
de origem, trazendo consigo hábitos, gostos e outros elementos da cultura estadunidense. O
artigo em questão, com base em estudos de pesquisadores da área da migração, como Sales
(1999), Assis (2002) e Siqueira (2009), reúne alguns recortes publicados pela mídia impressa
brasileira, presentes ainda nos dias de hoje, que reforçam as marcas da presença norte-americana
no cenário urbano de Governador Valadares, assim como procura explicar tal comportamento
com base nos estudos de Hall (2003) sobre a diáspora e de Fernandes (2011) e Margolis (2013)
sobre transnacionalidade.
Gláucia de Oliveira Assis (UDESC)
Estar aqui, estar lá: gênero, família e afetos na experiência de emigrantes brasileiros em Portugal

O movimento de homens e mulheres brasileiros rumo ao exterior tem se intensificado,
novamente, na segunda década do século XXI tem se intensificado colocando novas questões e
problemas para aqueles que vivenciam a experiência de conviver entre dois lugares – o Brasil e os
vários locais de destino dos emigrantes brasileiros. Nesse cenário dispersado por vários países,
como Portugal, Espanha, Inglaterra e Irlanda se consolidam como rotas de mobilidade de
brasileiros que buscam “tentar a vida” na Europa. Este trabalho pretende analisar o ir e vir de
emigrantes brasileiros entre o Brasil e a Europa, configurando campo de relações transnacionais.
A partir de uma pesquisa etnográfica que envolve observação participante e histórias de vida de
migrantes, busco compreender os processos de transnacionalização das famílias vivenciados por
mulheres e homens emigrantes. O direcionamento do fluxo de brasileiros para a Europa,
principalmente a partir dos anos 2000, em função das dificuldades de entrada nos Estados
Unidos e da crise econômica que se inicia nos EUA intensifica as idas para Portugal o que nos
coloca a questão de compreender os processos de reunificação familiar, os novos arranjos
familiares, as reconfigurações nas relações de gênero e nos afetos que impactam na vida dos
migrantes nesses trânsitos contemporâneos.
Janaina Santos de Macedo (UFSC)
Os processos migratórios recentes e as diásporas senegalesa e haitiana em Florianópolis: atravessamentos e fluxos
A proposta deste trabalho é refletir sobre os processos migratórios e deslocamentos recentes a
partir da pesquisa etnográfica localizada em Florianópolis e região. O foco da análise concentrase em duas comunidades diaspóricas, com seus múltiplos atravessamentos e fluxos. Imigrantes
senegaleses(as) e haitianos(as), através das suas trajetórias e narrativas, articulam diversas
espacialidades simultânea e transculturalmente, criando pontes entre pessoas, afetos, lugares e
culturas. Da mesma forma são continuamente atravessados por marcadores diversos, como
etnicidade, raça e gênero, entre outros. Abordamos o fenômeno da migração, com todas as
precariedades e restrições de direitos, atentando para a liminaridade e a construção de novos
modos de estar no mundo, mais fluídos e menos estáveis, estabelecendo novos paradigmas de
relações em contraste com as ordens pré-estabelecidas econômica, social e politicamente.
Consideramos, desta forma, os processos migratórios como produtores e desencadeadores de
novos sentidos de resistência, de poéticas e de políticas que são desestabilizadoras e
transformadoras da ordem social, dos processos de racialização e das fronteiras hegemônicas,
sejam elas físicas ou simbólicas.
João Victor Loures (UFSC)
A dialética entre as capas da Revista Playboy, as emergências sociais
e as regras de consumo: Análise de setembro de 2015 e setembro de 2016
A marca Playboy pode ser considerada uma das mais conhecidas do mundo, comparada a Apple
e Nike, teve seu início 1952 com o lançamento da Revista de mesmo nome, que na capa trouxe
Marilyn Monroe, a maior estrela da época, figura que estava associada a festas, glamour, elegância
e sexualidade, e foi com essa perspectiva que a marca passou a estampar sua logo e todos os tipos
de produtos, de maquiagens à bebidas, criando um lifestyle que ao mesmo tempo que
influenciava seus leitores, também era influenciada pelas mudanças de mercado e
questionamentos sociais, sendo em alguns casos pioneira, como em relação ao uso de camisinha,
mas em outros mantendo estereótipos, como na hipersexualização do feminino. O presente
trabalho tem como objetivo fazer uma análise da composição das capas da revista Playboy,
principalmente, do período entre setembro de 2015 e setembro de 2016, dando foco na dialética
entre demanda e produção, neste trabalho não abordaremos, de forma profunda, questões

relativas a cultura do estupro, sociedade machista e patriarcalismo, apesar de em alguns
momentos margearmos essas temáticas.
Luciana Gransotto (UFSC)
Relatos de mulheres intelectuais viajantes:
narrativas que contribuem para a construção dos discursos sobre a experiência turística contemporânea
Os relatos de viagem, como exercício intelectual, compreendem diferentes linguagens, narrativas,
imagens e discursos que lançam olhares sobre os espaços urbanos e suas especificidades. Tal
como um processo cognitivo, registram a materialidade da experiência e comportam elementos
de subjetividade, oportunizando a abertura para outras percepções e a possibilidade de produção
de novas identidades. Algumas teorias que integram as discussões sobre o tema viagem e seus
desdobramentos, dentro do âmbito científico do turismo, tratam da mobilidade contemporânea
articulada a uma mudança semiótica, a partir das significativas transformações culturais da
sociedade nas últimas décadas. Após um longo período em que os relatos de viagens
privilegiavam a experiência do homem, dentro de um processo de construção hegemônica
cultural, as mulheres começam a se posicionar mais fortemente como viajantes do seu tempo,
permitindo-se serem protagonistas das suas histórias de viagem, a partir, principalmente, da
segunda metade do século XX. Mais ainda, as mulheres viajantes apontam, através dos registros,
relatos e reflexões, a constituição das representações sociais de uma época, as quais integram a
construção dos imaginários e também a recuperação de aspectos da memória coletiva. A
proposta do trabalho é refletir como esse novo posicionamento das mulheres intelectuais em
relação às suas experiências de viagem, a partir dos seus relatos, dialoga com questões de gênero e
discussões feministas contemporâneas, investindo em discursos marcados pelas pluralidade e
diversidade, contribuindo para o deslocamento do pensamento androcêntrico. Dentro dessa
perspectiva, um dos enfoques será as narrativas de viagem da intelectual e historiadora Sandra
Jatahy Pesavento, a partir dos seus Carnets de Voyage. Tratam-se de onze cartas escritas e
enviadas por ela aos amigos e familiares, as quais retratam suas experiências de viagens no ano de
2004, na Europa. Pretende-se aproximar as sensibilidades inseridas em seus relatos de viagem,
pensadas como manifestações da subjetividade feminina e como fonte para construção dos
discursos sobre a experiência turística contemporânea.
Luísa Dornelles Briggmann (UFSC)
Mulheres que foram à luta contra a ditadura nas páginas do jornal Correio do Povo (1969-1973)
Este trabalho propõe-se a analisar os discursos produzidos e difundidos acerca das mulheres que
atuaram em grupos clandestinos de esquerda, que se opunham à ditadura brasileira, no jornal
porto-alegrense Correio do Povo, entre os anos de 1969 a 1973. O referido periódico se
consolidou como um dos maiores jornais do período, assim, esta pesquisa também procura
entender como se dá a ação da imprensa na sociedade e qual o papel do Correio do Povo na
conjuntura da época. A partir do levantamento e da análise das reportagens, constata-se a grande
presença de mulheres militantes nas páginas do jornal, onde o discurso do periódico produz
sentidos e significados acerca destas. Sob um olhar dos estudos de gênero, pretende-se pensar a
importância destas militantes para a construção da história do Brasil.
Marcia Peixe Vargas (UDESC)
Em nome da fé: as memórias de moradores do bairro Indaiá, Nova Trento
Este texto procura analisar as memórias de moradores idosos do bairro Indaiá, em Nova Trento
– SC, acerca das experiências de fé por eles vivenciadas. Tal bairro foi povoado por imigrantes

provenientes do Trentino, atualmente parte da Itália, e sua organização social tem forte influência
da religiosidade. A intenção desse texto é problematizar os hábitos de fé destes depoentes com
base nos referenciais da História do Tempo Presente, apresentando suas emoções, alegrias e
dores em relação aos ensinamentos cristãos transmitidos pelas famílias católicas do bairro,
ensinamentos estes que vincaram suas experiências de vida profundamente. Recorrendo à
História Oral e seus protocolos e metodologias, os personagens, em sua maioria
agricultoras/donas de casa aposentadas, destacam a iniciação nas práticas cristãs, a reza do terço
em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, a influência dos padres jesuítas em suas vidas, o
papel dos padrinhos na socialização das crianças, a solidariedade entre vizinhos, bem como as
restrições e proibições impostas pela fé ou por seus representantes, com destaque para os
sacerdotes, os sacrifícios materiais e simbólicos que marcaram suas existências, o lugar e as
identidades de gênero fixados, entre outros temas.
Michelle Maria Stakonski Cechinel (UDESC)
A alteridade entre a retórica e a semântica: escalas do discurso sobre um fenômeno migratório
O presente trabalho é um desdobramento inicial do projeto de tese intitulado “Trajetórias
afrodiaspóricas: história e memória de migrantes ganeses em Criciúma”, aprovado no programa
de pós-graduação em história da Universidade do Estado de Santa Catarina, PPGH-UDESC.
Pretende-se, nesta comunicação, analisar a constituição de léxicos identitários em escalas de
observações diferentes, partindo do estudo do fenômeno do deslocamento afrodiaspórico de
ganesas e ganeses para a região de Criciúma, extremo sul catarinense, no Tempo Presente. Como
arcabouço teórico-metodológico, utilizaremos a discussão sobre o conceito de “variações de
escala” em Jacques Revel (1998) e Paul Ricoeur (2007) e os conceitos de “representação”,
“evento” e “estrutura”, que evidenciam escalas temporais distintas em Koselleck (2011). O
argumento da presente comunicação está dividido em três seções, que equivalem à alternância de
três escalas de observação diferentes: a desconstrução de uma noção essencialista de alteridade, a
partir do conceito de “super-diversidade” de Vertovec (2007); a discussão da formação de uma
“semântica do pânico” (COGO, 2013), como recurso discursivo jornalístico para a representação
do fenômeno das mobilidades contemporâneas e em específico o deslocamento afrodiaspórico
em Criciúma, que desestabiliza a retórica da ""identidade migrante positivada"" das migrações
consideradas históricas, como as dos italianos e alemães (ZANINI, 2002) ; e, por fim, em escala
micro, o acionamento e a “manipulação das identidades pessoais” a partir de Goffman
(1980;1985). Intenta-se, na articulação das três escalas escolhidas, compreender como os
marcadores étnicos impactam na construção dos discursos sobre as migrações contemporâneas e
que contrapõem com as noções positivadas das migrações históricas europeias. Parte do intento,
também, compreender, por fim, como estes migrantes africanos forjam e acionam suas próprias
representações identitárias em um jogo de constituição de léxicos de alteridade.
Morgani Guzzo (UFSC)
Por que ser “vadia” em 2017? Diálogos com organizadoras de Marchas das Vadias no Brasil
Este trabalho é parte das reflexões realizadas no andamento de minha pesquisa de doutorado,
cujo enfoque são as experiências políticas, estéticas e os afetos nas Marchas das Vadias
organizadas em cidades brasileiras. A perspectiva feminista decolonial é a lente utilizada para, em
diálogo com as sujeitas organizadoras das marchas, discutir os principais aspectos da construção
dessa mobilização no contexto latino-americano ou do “Sul” global. Características como a
horizontalidade, a autogestão, o enfrentamento à cultura do estupro, a luta por direitos sexuais e
reprodutivos, a presença marcante da população trans e de trabalhadoras do sexo, além das

críticas de feministas negras, colocam em evidência a questão da interseccionalidade nesse
espaço, provocando-nos a pensar a multiplicidade de formas de organização, a diversidade de
sujeitas e, até mesmo, a pluralidade das pautas - locais e globais – que constituem as Marchas das
Vadias no Brasil. Assim, busco neste artigo levantar e discutir, junto com as organizadoras das
marchas, a relevância da sua organização e realização no presente, após seis anos da primeira
SlutWalk canadense, enfocando os principais pontos que as tornam relevantes na sociedade,
tanto em nível local (nas cidades) quanto global (para o feminismo), assim como os limites e
desafios percebidos pelas sujeitas organizadoras a cada nova edição.
Rafael de Almeida Serra Dias (IUL/FESB/UFSC)
Imigração em Portugal: O Acordo Lula em Portugal 2003
Nesta pesquisa, o tema de estudo foram as notícias produzidas em relação ao tratado diplomático
celebrado entre Portugal e Brasil, assinado em 11 de julho de 2003 em Lisboa, pelo então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamado pela imprensa dos dois países como “Acordo
Lula”. Por causa desse acordo, o Brasil e os brasileiros foram retratados pela imprensa
portuguesa e o tema da imigração brasileira tornou-se alvo de artigos e matérias, bem como de
disputas e negociações de identidade. Uma das razões para a escolha deste tema foi analisar uma
outra produção de estereótipos, centrada na proximidade entre esses dois países. Para melhor
compreender a questão da legalização extraordinária permitida exclusivamente a imigrantes
brasileiros em 2003, faremos a análise sobre o presidente Lula da Silva, personagem importante
nessas negociações. Como foram produzidas as notícias nesse período e como os diversos atores
selecionados reagiram às produções de identidades brasileiras, motivadas pelo tratado
diplomático que permitiu a legalização extraordinária dos imigrantes brasileiros. Outra
motivação foi o facto de o tema das migrações em Portugal não ser neutro, pelo contrário,
existem muitas batalhas dentro da sociedade envolvendo esta temática, como procurámos
demonstrar no capítulo seis. Por exemplo, nas eleições, os partidos políticos utilizam os
emigrantes e os imigrantes como formas de legitimar suas propostas ou de críticas em relação ao
governo. No caso do Acordo Lula, houve envolvimento dos partidos portugueses dominantes
em torno do assunto, por vezes extrapolando a questão da migração para outras áreas, como
política interna e externa.
Renata Santos Maia (UFSC)
Corpos “ciborgues”: uma análise fílmica a partir do gênero e da sexualidade no cinema argentino
Esta comunicação abarca parte da minha pesquisa de doutorado, que tem como tema a
investigação dos mecanismos de interdição, mas também de resistência dos corpos e do gênero
de pessoas inseridas no universo da trangeneridade e intersexualidade, percebendo tanto as
identidades que rompem com as fronteiras do binarismo, quanto as estruturas de poder que
atuam nos meandros dessas relações e na construção de novas subjetividades. Essa temática é
pensada a partir dos seguintes filmes argentinos: XXY (2007), El último verano de la Boyita
(2009) e Mía (2011). Nesta apresentação, o objetivo é fazer uma análise imagética de algumas
cenas dos filmes, sobretudo algumas simbologias ligadas aos corpos híbridos que elas evocam e
que estão presentes nos desenhos emblemáticos e nas bonecas e seus corpos modificados da
personagem Alex, em XXY (2007); passando pelas miniesculturas de cavalos de Mário,
protagonista de El Último Verano De La Boyita (2009); até as constantes referências ao
personagem Edward, mãos de tesoura, no filme e Mía (2011). Esses arquétipos remetem a corpos
híbridos e ao “ciborgue” de Donna Haraway que o define como “uma criatura de um mundo

pós-gênero que se recusa a ter algo a ver com a bissexualidade”, pois está sempre se construindo,
é algo entre a realidade e a ficção.
Ricardo Figueiró Cruz (FEEVALE)
Música, mulher, uísque e folia: a representação da mulher no jornal
O Guaíba durante os carnavais da década de 70
A presente comunicação tem por objetivo apresentar como era representada a mulher no Jornal
“O Guaíba”, durante as edições que noticiavam o carnaval na década de 70. Nesse sentido, serão
analisados os exemplares do jornal que circula na cidade de Guaíba/RS, região metropolitana de
Porto Alegre, desde o ano de 1969 até os de hoje. A utilização da imprensa como forma de
observar o pensamento da época, onde podemos verificar também o que era vendável no
período. A utilização de jornais em pesquisa torna-se possível dentro da produção historiográfica
a partir dos anos 70, quando ao lado da História da imprensa e por meio da imprensa o próprio
jornal tornou-se objeto da pesquisa histórica, como nos mostra Luca (2015). Onde outro campo
temático que corrobora a afirmação é o dos estudos de gênero, onde se utilizam de periódicos
como forma de alimentar suas produções acadêmicas, como exemplifica Luca (2015). Sendo
assim, as mulheres ainda sofrem preconceitos e são desvalorizadas, sofrendo diversos tipos de
violência, desde a simbólica, até físicas, morais, psicológicas, pois somos fruto da sociedade
patriarcal machista onde a mulher é especialmente objeto de consumo e usada para estimular o
comércio e ser ela mesma comercializada, como se fosse uma coisa, um mero produto e não
sujeito histórico. A imagem da mulher ainda é reduzida às suas genitálias. E seu corpo,
especialmente às nádegas e seus seios ter sido transformado pela sociedade e divulgado pela
mídia como símbolo da mulher brasileira. A superexposição do corpo feminino, pela mídia,
reforça a violência e a desvalorização sofrida pelas mulheres historicamente, e está violência
simbólica passa muitas vezes, do imaginário para uma violência concreta e contribui para
consolidar o discurso social machista enraizado numa sociedade patriarcal.
Samira Moratti Frazão (UDESC)
Relações de gênero em representações midiáticas de fluxos migratórios contemporâneos no Brasil (2010-2014)
O presente estudo visa analisar as relações de gênero, implícitas e/ou explícitas, em
representações midiáticas de fluxos migratórios contemporâneos de migrantes internacionais para
o Brasil, entre os anos de 2010 e 2014. Este recorte, fruto de tese em andamento, contempla a
migração envolvendo pessoas de origem africana e caribenha, neste último caso especialmente
haitianos, que vieram ao Brasil e que aqui se encontram em mobilidade. Em análises
preliminares, verificou-se que a presença de migrantes, enquanto personagens de reportagens
jornalísticas divulgadas neste período em sites de notícias, é majoritariamente masculina. Nesse
sentido, a proposta é verificar de que modo as relações de gênero desses grupos migrantes são
retratadas nos discursos midiáticos, a fim de também tornar visíveis as mulheres e os arranjos
familiares nesse contexto, quando possível. O referencial teórico é composto por estudos que
contemplam a temática de mídia e migrações, pânico moral, Análise Crítica do Discurso e
História do Tempo Presente.
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Armas em punho, câmeras na mão, ideias na cabeça: cinema e propaganda
nas ditaduras militares brasileira (1964-1988) e argentina (1976-1983)
A segunda metade do século XX na América Latina conforma uma temporalidade marcada por
diversos golpes militares que engendraram distintas experiências autoritárias. A partir de uma
perspectiva comparada, a proposta desta comunicação é traçar semelhanças, diferenças e
peculiaridades da censura e da propaganda no campo cinematográfico durante as ditaduras
militares brasileira (1964-1988) e argentina (1976-1983). Assim como no caso brasileiro, o golpe
militar que instaurou a última ditadura militar argentina introduziu transformações significativas
no campo da cultura, impondo mudanças tanto na dinâmica censória quanto nas manifestações
artísticas. Neste cenário, além da proibição de diversos filmes, o governo militar em ambos os
países foi responsável pela produção de películas que foram utilizadas com fins propagandísticos
do regime. Essas obras se estabeleceram como veículos promotores de uma imagem específica
do nacionalismo, difundindo valores conservadores em torno da família e do trabalho e exaltando
o mundo militar. A análise comparativa dessas produções nos dois países pode permitir uma
melhor compreensão acerca das relações entre política e estética, pensando a maneira com a qual
as ditaduras militares usaram o poder das imagens - tanto visuais quanto sonoras - para transmitir
valores éticos e culturais à população.
Arielle Rosa Rodrigues (UFSC)
Jornal Afinal e o processo de abertura política “lenta, segura e gradual”
Os tempos políticos da década de 1980 foram marcados por intensos conflitos e debates acerca
dos rumos que o país tomaria após o término da ditadura civil-militar instaurada em 1964. A
transferência da presidência da república para o vice-presidente civil José Sarney em 21 de abril
de 1985, em decorrência da morte do então candidato eleito indiretamente Tancredo Neves,
encerrou o ciclo de 21 anos de generais militares ocupando o cargo máximo da Nação. No
entanto, até a consolidação de tal evento, nos mais diferentes espaços de circulação de ideias,
informações e acaloradas discussões foram disseminadas. Em Santa Catarina (SC), o Jornal
Afinal, periódico alternativo que circulou em território catarinense entre 1980 e 1981, destinou,
ao longo de suas edições, matérias referentes à chamada, nos termos da época, abertura política
lenta, segura e gradual. Nesse sentido, a presente comunicação visa analisar, a partir da
perspectiva metodológica da Análise do Conteúdo, quais foram as discussões que o jornal
realizou, no período em que esteve em circulação, acerca do processo histórico em questão.
Camila Tribess (UFPR)
As ditaduras e suas memórias: políticas de memória e educação para os direitos humanos no Cone Sul
Este artigo, fruto de estudo realizado durante consultoria na Comissão de Anistia do Ministério
da Justiça (2015/2016), busca pensar as políticas de memória e de educação para os direitos
humanos com enfoque em memória, verdade e justiça de transição no Brasil em comparação

com outros países do Cone Sul (Argentina e Chile). Estes países passaram por ditaduras nas
décadas de 1970 e 1980 e hoje lidam de formas diferentes com a questão da justiça de transição e,
em especial, quanto aos “ensinamentos” que as ditaduras podem deixar para as democracias que
as substituem. Num debate conectado à História do Tempo Presente, que se configura
especialmente a partir das histórias de tragédias sociais e políticas vividas coletivamente a partir
da II Guerra Mundial, na América Latina as ditaduras e seus processos de memorialização são
objetos caros à HTP. Nesse viés, busca-se pensar as políticas de memória e de educação para
Direitos Humanos nesses países, analisando algumas ações que podem ser comparadas, percebese que Chile e Brasil apresentam padrões semelhantes, que contrastam com a realidade Argentina.
São apresentadas, brevemente, as políticas de memória e educação para os direitos humanos
nesses três países e é feita uma breve reflexão sobre seus impactos e desafios para as democracias
atuais na região. O debate usa como fio condutor a discussão sobre a necessidade de memória e o
processo de patrimonialização das tragédias, que no contexto das ditaduras do Cone Sul se
relaciona diretamente com o mote “para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”, no
que tange à educação para direitos humanos, reforça-se a ideia de uma educação para “Nunca
mais” e a necessidade de memorialização dos acontecimentos para uma suposta cultura da paz
nos países afetados pelas ditaduras.
Carlos Alberto Lourenço Nunes (UDESC)
O PCB e as experiências sociais em solução: o combate ao “vírus moscovita”
e a eliminação do sintoma vermelho em Santa Catarina em 1935
Este artigo tem o objetivo de analisar alguns aspectos que levaram à prisão de comunistas:
acusação, militância, histórico, ligações e motivações das autoridades encontrados no processo
crime n. 227, aberto em 18 de outubro de 1937 pelo Tribunal de Segurança Nacional. Esta análise
possibilita a compreensão de um período da história brasileira em que os comunistas foram
utilizados como “ferramenta arrivista” pelo governo Vargas na proclamação do Estado Novo.
Compreender os processos políticos, sociais e culturais que envolveram a ditadura Vargas
significa revisitar a História do Brasil no Tempo Presente na tentativa de compreender questões
que se formulam em nossos dias. Como as diferentes gerações compreendiam as questões que os
impulsionavam nas lutas sociais? Elizabeth Cancelli enfatizou a urgência de novas pesquisas
históricas sobre a violência na vida política brasileira, apontando que os anos Vargas e a ditadura
militar no Brasil “deixaram uma herança muito grande em nossa cultura política, infelizmente.
Houve, entretanto, rupturas e continuidades. Outra questão é analisar o processo como um lugar
de reprodução de diferentes tipos de discursos. Desta forma, é preciso reconhecer que todo
processo é intercalado por discursos de polícia, documentos governamentais, leis, decretos,
regulamentos, ou seja, as falas oficiais. Outra possibilidade é pinçar elementos dentro das fontes
que nos permitam conhecer uma dada “estrutura de sentimento”. Para tanto é necessário
observar como uma reflexão abrangente sobre a sociedade é constituída a partir de elementos
derivados de uma estrutura mutável na qual ações e comportamentos diversos ganhavam
coerência e consistência. Os atores envolvidos não eram só comunistas eram pais de família,
líderes sindicais, trabalhadores, políticos, militantes, possuem valores, medos, ansiedades,
certezas, dúvidas, preconceitos, desconfianças, experiências, expectativas, ideias, etc.
Carlos Eduardo Batista (Faculdade Anhanguera)
Gente Ambev - a trajetória da “Gestão do trabalho”
que levou a primeira multinacional brasileira ao centro do capitalismo mundial

A pesquisa trata do desenvolvimento histórico do modo de controle social do trabalho exercido
pela empresa de bebidas Ambev. Tendo a História Oral como arcabouço teórico, trabalhamos
com o depoimento de 16 trabalhadores que tiveram diferentes experiências com e na empresa.
Além dos depoimentos, trabalhamos com outras fontes históricas (boletins sindicais, reportagens
de jornais e revistas e os relatórios anuais da companhia). Tensionando essas fontes históricas
buscamos apreender a dinâmica da transformação do modo de gestão do trabalho da empresa em
três momentos distintos: 1) ao longo dos anos 1990, quando a cervejaria Brahma foi adquirida
pelo banco Garantia; 2) entre 1999 e 2003, quando esta fundiu suas operações com a cervejaria
Antarctica, originando a Ambev e 3) a partir de 2003, quando a AmBev expande radicalmente
suas operações internacionais. Pode-se dizer que em cada um desses momentos, a empresa tinha
um tamanho diferente e uma forma diferente de “gerir” o trabalho. Além de buscar identificar
cada uma dessas formas, nossa pesquisa buscou apreender a dinâmica dessa transformação.
Carlos José Espíndola (UFSC)
Políticas Públicas e o Dinamismo Sócioeconômico no Brasil Contemporâneo: Breves considerações
Após duas décadas de baixo crescimento econômico, a economia brasileira apresentou, após
2003, uma melhora considerável do seu desempenho. Entre 2003-2011, o Produto Interno
Bruto (PIB) da economia brasileira cresceu em média 3,9%. Esse crescimento foi fruto direto
das medidas políticos institucionais implantadas pelo Governo Federal. Foram programas de
ampliação do crédito ao consumidor, de transferência de renda como o Bolsa Família, da política
de valorização do salário mínimo, das medidas de ampliação dos programas sociais (Minha Casa
Minha Vida, PROUNI, PRONAF, entre outros), da valorização e expansão da atuação do
BNDES para os estímulos dos investimentos públicos e privados, da criação de uma série de
mecanismos de desonerações tributárias e da implantação do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Para o comércio exterior simplificou-se os procedimentos e a legislação para
promoção comercial, bem como se criou programas de financiamento das exportações, via a
redução do custo da linha pré-embarque do BNDES/Exim, entre outras. O resultado foi uma
onda de inversões centradas na expansão, diversificação e inovação, que promoveu um ciclo
expansivo da economia brasileira entre 2003-2011. Esse crescimento foi ainda impulsionado,
externamente, pela liquidez financeira mundial, pelas baixas taxas de juros no mundo, pelos
investimentos externos diretos (IED) e pela elevada demanda mundial de commodities
(agroalimentares e minerais). Assim sendo, esse texto tem como objetivo desvendar as principais
políticas públicas adotadas pós-2003 e o seu reflexo no dinamismo socioeconômico no Brasil
contemporâneo. Para tanto, coletar-se-á dados no Banco Central, Dieese, BNDES, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no portal da transparência do governo federal,
artigos publicados e em informações ofertadas pela mídia.
Caroline Jaques Cubas (UDESC)
Pela força da expressão: Apontamentos sobre a atuação de religiosos e religiosas em ações de denúncia
e publicização da tortura e repressão - Brasil, Itália e França (1969-1985)
A presente proposição tem como objetivo apresentar reflexões preliminares sobre a ação de
religiosos e religiosas que, entre os anos de 1969 e 1985, envolveram-se com atividades de
denúncia e veiculação de informações sobre as práticas de tortura e repressão instauradas pelo
regime militar no Brasil. Tais publicações ocorriam não apenas no Brasil, mas por meio de redes
de solidariedade que, muitas vezes, transcendiam as fronteiras nacionais. Em especial, para fins
deste trabalho, atentaremos às trajetórias de Linda Bimbi, Maria Valéria Rezende e Charles
Antoine. O objetivo principal é problematizar as possibilidades e ações de resistência por parte de

membros da Igreja Católica através da observação da trajetória de padres e freiras. Para tanto,
analisamos documentos diversos como registros de inquéritos e investigações, publicações de
cartas e textos de denúncias, documentos disponibilizados pela BDIC – Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporeine e arquivo do CEDEM – Centro de
Documentação e Memória da UNESP. O trabalho é um desdobramento da pesquisa “Maurina
Borges da Silveira e o conceito de resistência: um exercício biográfico”, em andamento junto ao
Departamento de História da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Cássia Rita Louro Palha (UFSJ)
Memórias do telejornalismo entre professores de História
O artigo aborda o telejornalismo nacional pelo campo sensível de sua audiência através das
memórias de um grupo de professores de história que, para além da escolha formativa pela
História, compartilham como um de seus marcos geracionais o período em que os televisores se
popularizaram no país. Esses profissionais foram abordados como um segmento de audiência
dividindo um determinado universo culturalizado, qualificando mais pontualmente sua relação
como telespectadores (Orozco, 2014). Neste caso, especialmente pela instância de seu habitus
profissional (Bourdieu,1998), de um conjunto de práticas e inclinações para se sentir e pensar a
vida social a partir do métier do professor/historiador. Nas entrevistas, realizadas nos anos de
2015 e de 2016, momento conturbado da crise política brasileira, fatos emblemáticos da história
recente do país e do mundo foram rememorados pela mediação telejornalística. Experiências
“vividas por tabela” (Pollak, 1992), ou ainda, memórias sobre acontecimentos nos quais os
depoentes não necessariamente participaram pessoalmente, mas que foram fundamentais na
constituição de uma memória coletiva na qual eles se inserem. O que nos remete para o lugar
estratégico do campo telejornalístico na vida cultural e política, ajudando a urdir sentidos junto à
uma certa memória pública na história do tempo presente.
Cláudia Cristina da Silva Fontineles e Allan Ricelli Rodrigues de Pinho (UFPI)
Contrastes e tensões: transporte coletivo em Teresina na década de 1970
O presente artigo pretende discutir as transformações ocorridas no sistema de transporte coletivo
da cidade de Teresina no início da década de 1970 e, sua relação com as políticas de
modernização implantadas pelos governos do período na capital do Estado. Vale ressaltar, que
por causa do modelo econômico escolhido pelos governos militares da época, a cidade recebeu
muitos investimentos que alteraram o seu espaço urbano. O estudo procura ainda, analisar os
conflitos e tensões existentes em torno das políticas de transporte coletivo apresentadas nos
periódicos locais, já que este era um tema recorrente nos debates jornalísticos. Assim, o estudo
busca identificar o papel do transporte coletivo nas transformações dos espaços da cidade, em
um período marcado por discursos de progresso e modernização e, o papel dos vários grupos
sociais ligados ao transporte urbano, através de suas experiências, vivências e memórias. A partir
da metodologia da história oral, da pesquisa documental e hemerográfica nos periódicos da
época, buscou-se ainda entender a participação dos vários grupos sociais ligados aos transportes
coletivos, e como estes traços que marcaram e constituíram a memória dos transportes na capital
no início dos 1970 continuam a vigorar na complexidade do Tempo Presente. No presente artigo
utilizamos como referências os estudos de Chauveau; Tétard (1999), Rémond (2003), Ferreira
(2006), Fontineles (2014), dentre outras.

Cristiane Medianeira Ávila Dias (UFRGS)
O exílio como prática do Terrorismo de Estado (TDE): o caso de um grupo
de gaúchos exilados no Chile, entre os anos de 1970 e 1973
O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações a respeito da condição
política do exílio, particularmente em relação a um grupo de gaúchos exilados no Chile, entre os
anos de 1970 e 1973. Para constituir esta proposta, entende-se o exílio a partir das contribuições
teóricas de Terrorismo de Estado (TDE). Baseado em Fernandez (2011), esta noção compreende
o exílio, ao lado da tortura e do desaparecimento político, como um dos métodos terroristas,
aplicado pela ditadura civil-militar de segurança nacional brasileira (1964-1985), para aniquilar
com os setores de oposição, no caso deste grupo de gaúchos, armada ao governo. Paralelamente
a esta ideia de exílio, toma-se como complemento os aportes da psicanálise, a partir de
Rollemberg (1999), que se apropria do conceito para entender a situação (particular e coletiva)
dos brasileiros exilados em outros países, após o golpe de 1964. A hipótese do trabalho é que
uma abordagem interdisciplinar (junção entre história e psicanálise) do conceito de exílio,
inserido na perspectiva de processo, torne possível uma aproximação as reais dimensões deste
fenômeno, não apenas no Brasil, como no Cone Sul, nas décadas de 1960 e 1970.
Cristina Ferreira (UNICAMP)
Ordem cívica e ilegalidade no início da Ditadura Militar no Brasil Republicano (1964-1965)
No decorrer das formulações de salvaguarda do passado, entre a História e a memória, ocorreram
disputas acerca da elaboração de lembranças sobre o Golpe Civil-Militar de 1964. Inspirado nas
disputas pelas memórias do golpe, o objetivo dessa comunicação é elucidar as articulações
políticas engendradas pelo governo do General Castello Branco, por meio da participação civil e
militar nas comemorações do imediato pós-golpe e a celebração do primeiro aniversário da
chamada “Revolução” (1965). Os discursos predominantes na imprensa diária analisada (Jornal
do Brasil e Folha de São Paulo) reforçavam o anticomunismo, a ordem cívica e a proposição de
caráter legal atribuído a um movimento civil-militar iniciado por meio de uma ação
inconstitucional, que entrou para a história como “revolução”. As comemorações do primeiro
aniversário da chamada “revolução” foram marcadas pelo caráter militarista e oficial do evento,
com desfiles cívicos e marchas de militares. Além disso, importava aos setores que apoiaram o
golpe reforçar o sucesso no expurgo do comunismo, além dos “novos” caminhos abertos para a
sociedade brasileira. De certa forma, o novo governo, ao invés de promover uma celebração
apoteótica, preferiu marcar suas próprias ações no campo da economia e política como forma de
consolidar o poder instituído a partir do golpe civil-militar de 1964. Decorrido um ano dos
militares no poder, em 1965, a euforia inicial arrefeceu e a população não tomou mais conta das
ruas, portanto, a comemoração mudou o tom e o destaque recaiu sobre a tentativa do governo de
se autopromover na exposição de suas ações durante a gestão. As memórias produzidas sobre as
comemorações do golpe civil-militar e o primeiro aniversário se constituíram a partir de um
campo de disputas. Isso significa que a intenção era promover lembranças do golpe em si como
um fato histórico que solucionou os problemas da sociedade brasileira e evitou que o comunismo
dominasse a política nacional. Por outro lado, era fundamental praticar uma espécie de
esquecimento das ações inconstitucionais que levaram ao movimento de março de 1964, para
marcar uma ordem cívica e impor uma política autoritária na condução dos rumos políticos do
início do governo ditatorial brasileiro.
Daniela de Campos (IFRS)
A Campanha Diretas Já através das páginas do jornal Zero Hora (RS)

A presente comunicação tem como objetivo analisar como um dos principais periódicos do Rio
Grande do Sul, o jornal Zero Hora, noticiou os eventos relacionados à campanha para eleição
direta para Presidente da República, desde março de 1983 até o início do ano seguinte. Em 2014,
além da efeméride dos 50 anos do golpe civil-militar que instituiu uma ditadura no Brasil,
também se rememorou 30 anos das manifestações sociais que tomaram conta do país,
principalmente nas grandes capitais, reivindicando a eleição direta para presidente, a Campanha
Diretas Já. Os dois fatos, opostos em sua natureza, fazem parte de um contexto político que teve
suas raízes no início da década de 1960, com a tentativa de golpe que visava impedir que o então
vice-presidente João Goulart assumisse suas funções, atribuídas pela legislação da época. Sabe-se
que muitas empresas jornalísticas alinharam-se ideologicamente ao regime militar, discurso que se
modificou com a crise econômica que assolou o país no final da década de 1970, após a euforia
gerada pelo milagre econômico, e a pressão para que o governo promovesse a abertura política.
Ou seja, se a partir de 1964 e meados da década seguinte era interessante para os principais meios
de comunicação promover a defesa do regime instituído, no final dos anos 70 o discurso teve que
se modificar para contemplar as mudanças que se seguiriam, ainda que de forma 'lenta e gradual'.
Portanto o estudo da “Campanha Diretas Já”, contribui para a ampliação do conhecimento
histórico e social do período, além de examinar o papel da imprensa escrita local no ocaso da
ditadura militar.
Enrique Serra Padrós (UFRGS)
Automotores Orletti, a Condor e o Informe Rodríguez Larreta
A comunicação dimensiona o CCdeD Automotores Orletti na Argentina, infraestrutura medular
da rede repressiva da Operação Condor. O local foi receptáculo de exilados do Cone Sul alvos da
ação militar conjunta regional, após o golpe de Estado de 1976. A análise centra no “El Informe
Rodríguez Larreta”, denúncia do jornalista desse nome - sobrevivente de Orletti -, realizada em
março de 1977. Através dela se desvelou: a conexão repressiva regional contra exilados latinoamericanos; a funcionalidade clandestina/complementária de Orletti à estrutura repressiva macro;
a atuação de comandos estrangeiros em Buenos Aires; a metodologia sequestro-desaparecimento
correspondente. Também foram identificados repressores argentinos e uruguaios e dezenas de
vítimas, muitas ainda desaparecidas. Finalmente, o documento desvelou a articulação entre o
comportamento ilegal e encoberto de setores das Forças Armadas regionais com o “Estado legal”
(as ditaduras constituídas). O documento produzido por Rodríguez Larreta explicitou que muitos
cidadãos uruguaios sequestrados na Argentina foram devolvidos ao seu país de forma secreta
(como modalidade particular dos Vuelos de la Muerte), fato negado pelas duas ditaduras e por
certos governos democráticos posteriores. Igualmente, a denúncia expôs a farsa da “Operação
Invasão”, ação de propaganda do governo uruguaio para justificar a sua permanência e os
reiterados pedidos de ajuda aos EUA. Em síntese, o emaranhado Orletti-Condor-Informe
Rodríguez Larreta explicita coetaneamente as turbas relações e rivalidades entre Grupos de
Tarefa no combate à “subversão”, a delicada fronteira entre o “legal” (dentro do marco
de uma ditadura) e o ilegal, a impunidade como fator de um poder avassalador contra os bolsões
de resistência e o uso de uma política de pilhagem em alta escala promovida desde a perspectiva
do “butim de guerra” (roubo material das vítimas e suas organizações e sequestro e expropriação
de crianças).
Fausto Cheida Curadi (FURB)
Economia Política e Imprensa: O Brasil em 1989

Este trabalho tem por objetivo investigar uma possível divulgação do neoliberalismo através da
revista Veja, no período de 1989. O intuito é verificar como essa ideologia política e econômica
foi ganhando a aceitação dos veículos da imprensa, neste caso em específico, da revista Veja.
Assim, uma vez o neoliberalismo tendo sido incorporado no país, seu receituário acabou por
orientar as políticas de desenvolvimento, e isso tanto a nível nacional quanto regional. O período
analisado compreenderá o ano de 1989. A década de 1980 possui um rótulo bastante pejorativo:
a famosa “década perdida”. Tal chavão surge predominantemente da área econômica, lugar onde
emanavam problemas como a dívida externa, a inflação galopante, planos monetários
fracassados, o crescimento pífio, a moratória da dívida. Entretanto, esta década também foi palco
de mudanças importantes em nosso país, notadamente no campo político: o fim do regime
militar e a eleição do primeiro presidente civil, a aprovação do voto aos analfabetos, a legalização
de todos os partidos políticos, a instituição do voto direto para presidente e a promulgação de
uma nova constituição. Além destes marcos nacionais, esse período também é pontuado pela
crise do socialismo e pela expansão do receituário neoliberal pelo globo, através do Consenso de
Washington e dos órgãos internacionais, notadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI).
O método de pesquisa utilizado é, além de uma revisão bibliográfica acerca do período, a leitura e
análise de obras de Friedrich Hayek, Ludwig Von Mises e Milton Friedman. A seguir, efetuamos
a leitura e análise das páginas amarelas da revista Veja publicadas em 1989, que tenham como
foco política e economia. A pesquisa sugere que a revista concedeu muito mais espaço a políticos
e economistas aderentes a correntes liberais, inclusive, conduzindo perguntas e distorcendo
informações e notícias das correntes mais progressistas, sabotando qualquer suposta
imparcialidade do periódico.
Fernanda Biava Cassettari (UDESC)
Os menores na Penitenciária da Pedra Grande: um estudo
dos Arquivos de Higiene Mental e os prontuários (1935-1945)
Este trabalho tem como objetivo analisar as publicações referentes aos menores infratores da
Revista de Arquivos de Higiene Mental, escritas e publicadas pelos participantes da Liga de
Higiene Mental, durante os anos de 1925 e 1947. Para esse estudo irei me concentrar nas
publicações entre os anos de 1935 e 1945, período em que Edelvito Campelo D´Araújo esteve na
direção da Penitenciária da Pedra Grande. Esses anos são marcados por diversas modificações
estruturais e institucionais na penitenciária, como a entrada de novos profissionais, aumento de
informações nos prontuários e a ampliação na instituição. Tanto na revista como nos prontuários
são encontrados discursos semelhantes, isto é possível, pois, os participantes da Liga eram
intelectuais como Mello Mattos, que foi o legislador do Código de Menores (1927). As discussões
sobre o problema dos ditos menores infratores ainda reverberam no tempo presente, dito isso,
busca-se neste trabalho analisar os discursos dentro da revista e nos prontuários para mapear as
questões acerca desses sujeitos.
Fernanda Nichterwitz (UNIOESTE)
A expansão do ensino superior no Brasil e a criação da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS)
A presente comunicação visa discorrer brevemente sobre as políticas públicas voltadas para
Educação Superior nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da
Silva (Lula), e que se relacionam à expansão e interiorização das universidades federais no Brasil,
e ainda como tais ensejos possibilitaram que movimentos sociais dos três estados do Sul do Brasil
- Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - se articulassem para a formação de uma nova
universidade. Desta forma, compreenderemos um pouco da realidade da expansão das

universidades federais no Brasil, cujos gatilhos foram proporcionados pelos governos federais em
atuação dos últimos vinte anos, por meio da análise do processo de idealização e de instalação da
UFFS – Universidade Federal Fronteira Sul, cujos trâmites de criação foram oficializados no ano
de 2009, logo após aprovação do projeto de lei pelo ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva. Analisaremos o processo de criação da Universidade, ressaltando algumas querelas
internas à constituição da instituição, assim como certas incoerências entre a expectativa para a
universidade e a sua realidade multi-campi; e abordaremos também a importância de figuras das
várias instâncias do poder público para a conquista e consolidação da universidade, para além da
influência dos movimentos sociais no processo.
Fernanda Pereira de Moura (UFRJ)
A "ideologia de gênero" e a ofensiva conservadora liberal na América latina hoje
O presente trabalho é o aprofundamento de um dos pontos da dissertação “Escola Sem Partido”:
Relações entre Estado, Educação e Religião e os impactos no Ensino de História apresentada em
dezembro de 2016 por mim junto ao PPGEH-UFRJ. Abordaremos como a categoria política
reacionária “ideologia de gênero” (JUNQUEIRA, 2017) vem sendo utilizada em uma ofensiva
conservadora-liberal (BIANCHI, 2017) tanto no Brasil como em países vizinhos. Mostraremos
como a categoria reacionária criada em 1997 e apresentada pela primeira vez em um documento
da igreja católica em 1998 tem sido levado pelos religiosos católicos para diferentes países e, a
partir daí, feito parte de um léxico comum não apenas ao grupos conservadores cristão (católicos
e evangélicos) como de todos os grupos políticos conservadores. Discutiremos então, como o
pânico moral despertado pela “ideologia de gênero” em setores mais conservadores da sociedade
tem sido a forma utilizada pela direita para barrar o processo de laicização da sociedade e
secularização do Estado (CUNHA, 2016) e, ao mesmo, angariar votos para seus candidatos
(SOUZA, 2014). Demonstraremos como é construída a categoria ideologia de gênero e como
esta estratégia vem sendo utilizada apresentando brevemente alguns casos como o do Brasil
(MIGUEL, 2016), Paraguai (SZWAKO, 2014), Peru e Colômbia.
Gabriel Lopes Anaya e Rômulo de Paula Andrade (FIOCRUZ)
Zika e o Tempo Presente: possibilidades, lições e narrativas
O vírus Zika (ZIKV) foi isolado em 1947 na floresta de mesmo nome, em Uganda. Em 2015,
esse vírus até então não identificado no Brasil, teve sua circulação confirmada e passou a ser
considerado prioritário para a Organização Mundial da Saúde, sendo associado à casos da
síndrome de Guillain-Barré no Brasil e a até então inédita ocorrência de microcefalia em recémnascidos. No início de 2016, a OMS declarou a epidemia uma emergência de saúde pública
internacional. Porém, apesar do quadro de instabilidade e vulnerabilidade da população nas áreas
em que a epidemia ocorreu, houve o rebaixamento da Epidemia ZIKV enquanto emergência
sanitária, tanto pela OMS ainda em 2016, quanto pelo Ministério da Saúde em 2017, o que pode
levar ao arrefecimento de medidas necessárias, uma vez que o retorno do ZIKV está cercado de
um grande grau de imprevisibilidade. As ações de órgãos internacionais expõem uma certa
“geopolítica da doença”, no qual determinadas morbidades tornam-se prioritárias de acordo com
a região em que se manifestam. O objetivo desta comunicação é explorar as diversas
possibilidades de análise de uma epidemia inédita, que causou diversas reações tanto da sociedade
civil quanto da comunidade científica. A circulação de informações imprecisas e sem suporte
autorizado pela internet, ocasionou ondas de pânico por parte da população e consequente
necessidade de resposta da comunidade científica e autoridades em saúde pública. Uma
perspectiva a ser explorada aqui é sobre a força da disseminação de boatos em tempos de alta

circulação de ideias verdadeiras e falsas. Do ponto de vista da história e historiografia da saúde
pública, o desafio de uma epidemia ainda em curso e sem perspectiva de fim é um desafio, uma
vez que elementos chaves desta doença ainda não foram compreendidos. Por fim, o presente
trabalho busca, por meio do uso de fontes visuais, orais e digitais os diferentes matizes da
epidemia de Zika na exploração de pesquisas para uma história do presente.
Giane Maria de Souza (UFSC)
A Revista Brasileira de Cultura e algumas possibilidades de pesquisa em periódicos culturais
O presente trabalho dialoga com o tema do Simpósio História Política e Tempo Presente: Brasil
e América Latina quando reflete os cruzamentos da cultura política com a história da cultura
impressa em suas múltiplas interfaces sociais no Brasil e América Latina. Desta forma, apresentase uma análise da Revista Brasileira de Cultura, veículo de difusão cultural, organizado e
coordenado pelo Conselho Federal de Cultura (CFC), órgão de controle do Ministério da
Educação e Saúde (MES) no início da década de 1970. As trajetórias dos intelectuais, as redes de
sociabilidades, as práticas sociais e as atuações políticas são marcadas neste processo por
tensionamentos, disputas e jogos de poder vislumbrados nos processos de elaboração,
desenvolvimento e circularidade do periódico cultural. Estas questões podem ser percebidas no
corpo editorial da Revista Brasileira de Cultura e nos artigos dos autores colaboradores ligados ao
CFC. Destarte, o trabalho está metodologicamente dividido em dois momentos, o primeiro
aborda a história das políticas culturais no Brasil e o percurso do Conselho Nacional e Conselho
Federal de Cultura e as atribuições e composição do conselho a partir dos intelectuais
mobilizados para a difusão cultural pretendida pelo MES. No segundo momento, apresenta três
artigos publicados na Revista assinados por Gilberto Freyre, Carlos Cavalcanti e
Adonias Filho. Freyre e Adonias eram conselheiros do CFC e Cavalcanti um colaborador
convidado. Para compreender a atuação desses intelectuais é preciso entender como eles
concebiam arte, cultura e a formação social brasileira e como esses pensamentos se articulavam
com as prerrogativas do CFC.
Graziane Ortiz Righi (PUC-RS)
Brizola Vive: a presença da memória de Leonel Brizola na política nacional (2004-2014)
Esta comunicação abordará a presença da memória do político sul-riograndense Leonel Brizola
na política nacional brasileira, de 2004, ano da sua morte, até 2014. Trata-se de um recorte da
nossa pesquisa de doutorado que está em sua fase inicial. O legado político e a imagem de Brizola
têm sido utilizados por seus herdeiros políticos – os netos Juliana Brizola (PDT), Carlos Daut
Brizola (PDT) e Leonel Brizola Neto (PSOL); por seu partido, o PDT; e também por outros
políticos que se autodeclaram brizolistas – como é o caso do deputado estadual do Rio Grande
do Sul, Pedro Ruas (PSOL), por exemplo. A despeito de sua morte, a memória do trabalhista
segue vigente. É possível encontrar a reprodução da frase Brizola Vive com o intuito de manter
suas ideias e seu modus operandi de fazer política presentes. Quanto aos usos da imagem de
Leonel Brizola para fins eleitorais, devemos considerar as especificidades da cultura política
brasileira, marcada pela presença de herdeiros políticos que constroem suas carreiras vinculadas a
sobrenomes tradicionais. Dados de 2016 demonstraram que cerca de 50% da Câmara Federal é
ocupada por herdeiros políticos. Números tão elevados comprovam o quanto é rentável o
atrelamento da própria candidatura a ilustres sobrenomes da seara política reconhecidos pela
sociedade. Brizola talvez seja um dos políticos contemporâneos mais lembrados, mesmo após
mais de 10 anos da sua morte. Seu nome e legado continuam no imaginário popular, por isso,
não causa espanto a recorrência à sua lembrança nas campanhas eleitorais. Utilizaremos como

referencial teórico as análises sobre memória, marketing político e notadamente o debate sobre
História do Tempo Presente. Nossa pesquisa conta com uma gama diversa de fontes: imprensa,
campanhas eleitorais e documentos oficias, como Diários do Congresso Nacional e Sessões da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Greyce Falcão Do Nascimento (UFPE)
Frente Brasileira de Informações: Imprensa e resistência no exílio
Nos últimos anos, multiplicaram-se os estudos dedicados à ditadura militar brasileira. Esse
interesse tem contribuído para ampliação das temáticas analisadas com destaque para o trabalho
da imprensa. Diante de inúmeras tentativas de discuti-la no âmbito da sociedade nesse período, é
importante lançar luz aos periódicos publicados no exílio, temática ainda pouco explorada em
nossa historiografia. Assim como atuou de forma decisiva, em alguns momentos, na preparação e
sustentação do golpe, a imprensa também foi utilizada como ferramenta de resistência e
enfrentamento à ditadura. Nesse momento da história houve uma grande preocupação com o
chamado setor de informações, que incluía todos os órgãos de comunicação, objetivando
vigilância e possíveis punições para qualquer tentativa de “subversão”. O controle das
informações a serem divulgadas buscava preservar a imagem do governo, num exercício de busca
de silenciamento e repressão a alguns veículos de imprensa no Brasil . Valendo salientar que
durante as diferentes fases da ditadura, a imprensa brasileira vivenciou vários papéis; alternativa,
clandestina, colaboracionista e exilada .expressando uma série de tendências políticas naquele
momento. O tema desse artigo é o Jornal Frente Brasileira de Informações - FBI. Fundado,
dirigido e editado pelo ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, durante os quatorze anos
em que viveu no exílio na Argélia. Buscaremos investigar a importância e repercussão do
periódico no contexto da luta pela democracia e fim do arbítrio. O boletim circulou entre 1968 e
1973. Nesse momento o país vivia uma grande repressão política e multiplicavam-se as ações
violentas e arbitrárias contra os opositores da ditadura.
José Milton Rocha (UFGD)
A internet como sustentáculo dos fios que tecem o jornalismo na história no tempo presente
O tempo que tece as ligações e movimentos do jornalismo e a historia tem propiciado cada vez
mais destaque nas discussões entre pesquisadores das duas áreas do conhecimento. Podemos
citar um dos elementos catalizadores desse processo, os debates promovidos pela ALCAR,
entidade que reúne pesquisadores sobre a história da mídia a cada dois anos, em encontros
nacionais e regionais, desde 2007, quando aconteceu o primeiro evento, na FAMECOS da PUCRS; além das publicações de Programas de Pós-Graduação. O acontecimento também é
considerado por muitos teóricos como um elo entre o jornalismo e a história. Porém há ainda
outro viés capaz de aproximar esses campos do saber, a narrativa. No presente trabalho
proponho uma discussão sobre esses movimentos de aproximação e distanciamento entre
jornalismo e história tecidos não apenas pelo tempo, ou mesmo pela narrativa, mas trazendo à
baila também à luz do tempo presente, a internet; onde no tempo dos “agoras”, parece abrigar a
todos, na convergência do ciberespaço. No caso específico vou analisar o cibermeio Dourados
News, da segunda cidade do Mato Grosso do Sul, que usou para comemorar seus 13 anos de
existência uma edição impressa. Percebe-se, ai certo recuo a um passado recente, ou quase
presente, simbolizado pelo uso do papel, a coisa física para mostrar o feito do digital, articulando
as temporalidades das duas versões de uma mesma publicação. Para construir a narrativa desse
trabalho usaremos aporte referencial teórico de estudiosos que contemplem os campos
envolvidos, citados, quais sejam: jornalismo, história, história do tempo presente, internet, entre

outros. Este estudo é parte do projeto de pesquisa de doutorado em História que estamos
desenvolvendo no PPGH-UFDG, no Mato Grosso do Sul.
Kelly Yshida (UFSC)
“Para os céticos, a imprensa é papel pintado. Para nós, é papel sagrado”:
o suplemento da Folha de S. Paulo para o golpe de 1964
Os estudos sobre a ditadura instaurada no Brasil em 1964 demonstram que a mesma recebeu
incentivos de civis e empresas que tinham interesse tanto em barrar os rumos políticos e
econômicos em curso, quanto em apoiar a iniciativa dos militares no golpe. Desta forma, no dia
31 de março de 1964, a Folha de S. Paulo publicou um suplemento especial de quarenta e quatro
páginas intitulado “64 – Brasil Continua”, com mensagens otimistas e a ênfase de que o país
tinha vocação para a ordem e para o trabalho. Além disso, havia mais de trinta anúncios
publicitários que estavam em consonância com o discurso do suplemento e cuidadosamente
dispostos nele. A narrativa apresentava como estruturar o progresso da indústria e do comércio,
onde os trabalhadores eram apenas peças em uma engrenagem maior. Enquanto isso, os
empresários eram postos como centrais neste processo e vozes legítimas para ditar os melhores
rumos para o país. No mesmo encarte era publicada a história da empresa de comunicação que se
colocava como atuante naquele momento, destacava seu sucesso e apresentava ao leitor o que
considerava ser a função da imprensa. A Folha buscava fazer jus ao seu slogan: “Um jornal a
serviço do Brasil”. Mas, sabe-se que a imprensa não é neutra, ainda mais a que partilha da lógica
de mercado, suas disputas e interesses. Sendo assim, este suplemento é significativo para
entendermos a relação entre os meios de comunicação, o empresariado e a política orquestrada
pelos militares no início de 1964.
Leandro Barbosa De Freitas e Paulo Marreiro dos Santos Júnior (IFAM)
A luta dos Waimiri-Atroari no contexto de implantação autoritária de grandes projetos capitalistas
em Presidente Figueiredo (AM) durante o Regime Militar
O trabalho proposto é uma leitura da formação e do desenvolvimento de uma cidade localizada
no interior do Estado do Amazonas chamada de Presidente Figueiredo e dos impactos e
conflitos sociais daí decorrentes. O nome da cidade, que surge enquanto unidade políticaadministrativa em 1982, é uma clara homenagem ou referência a um dos presidentes militares que
governou o país durante o regime de militar (1964-1985). O surgimento da cidade foi produto
direto dos grandes projetos capitalista implementados pelos governos militares nesta parte da
Amazônia, durantes as décadas de 1970 e 1980. Exemplos desses projetos foram a construção da
BR 174 que liga Manaus a Boa Vista, da exploração mineradora na Vila de Pitinga e da
Construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, todos os projetos citados estão localizados na
cidade. O que todos esses grandes projetos têm em comum e interessam para o conhecimento
histórico do regime militar em geral e da região em particular é que todos eles foram implantados
de forma autoritária, típico de um regime de mesmo nome, ocasionando profundos conflitos que
marcam a história do povo originário daquela região, os Waimiri-Atroari, que sistematicamente
foram sendo assassinados e expulsos de seus territórios originais para darem lugar a estes grandes
projetos capitalistas. O trabalho, portanto, é uma leitura dessa realidade histórica, da mediação
política do regime militar na implementação de medidas autoritárias para a formação de uma
cidade e de grandes projetos capitalistas que provocaram profundas alterações negativas tanto
para as populações que ali viviam quanto para o ambiente que essas populações habitavam. É
importante observar o quanto governos ilegítimos alteram de forma irreversível a vida de pessoas
que não estão nos grandes centros de decisões políticas, por outro lado, a resistência do povo

Wamiri-Atroari nos faz também refletir sobre a importância da mobilização e das lutas contra
decisões autoritárias e antidemocráticas.
Leonardo de Oliveira Souza (UFGO)
História e justiça de transição: a redemocratização chilena à luz dos direitos humanos
Em se tratando das experiências dos regimes militares na América Latina, o caso chileno se
destaca entre um dos processos de maior violência. Pautado pela doutrina de segurança nacional,
o regime recorreu à práticas de terror como política de Estado, cometendo graves violações a
direitos humanos. Os resultados das duas comissões da verdade, apontam para cerca de 40 mil o
número total de vítimas do regime durante os 17 anos, entre 1973 e 1990. Os efeitos desse
período marcaram profundamente a memória, as identidades e a política de redemocratização do
país. Nossa proposta de pesquisa visa compreender esse processo transicional partindo da análise
das narrativas dos relatórios finais produzidos pelas duas Comissões da Verdade instauradas no
país em momentos distintos, a primeira entre 1990 e 1991, e a segunda ente 2004 e 2005, e que
foi novamente reaberta e concluída em 2011. Pretendemos discutir a maneira como o Chile lida
com esse passado recente de violações e como o relaciona com os mecanismos de memória, de
reparação e de justiça de transição, considerando a cultura política do país e comparando as
produções das Comissões em seus diferentes momentos. Portanto, lançaremos um olhar
interdisciplinar, relacionando a história e o campo do direito a partir da perspectiva da justiça de
transição, cujo conceito está inserido na primazia dos direitos humanos e versa sobre quatro
pilares básicos: esclarecimento da verdade sobre as violações; reparação às vítimas; punição aos
envolvidos e reforma das instituições promotoras das violações. De todo modo, é importante
destacar que não existe um único modelo para que um Estado se redemocratize, cada sociedade
desenvolve procedimentos de acordo com sua realidade e conjuntura sócio política. A construção
e o manuseio dos relatórios representam um importante instrumento de (re)construção do
passado a partir do presente, constituindo-se como um elemento essencial para o modelo de
justiça e de democracia adotado pelo país.
Letícia Leal de Almeida (UEPG)
Quando a política se torna “coisa” de família: análise das relações familiares
na política paranaense nas eleições de 2014
Analisaremos a organização e estruturação da classe dominante no Paraná, suas relações e
estrutura de parentesco formada por famílias tradicionais, que ocuparam e continuam ocupando
posições políticas no aparelho do Estado. A permanência no poder de “famílias históricas” como
os Macedo, Lupion, Richa, Mello e Silva, entre outras, que alçaram candidatos a vários cargos na
esfera estadual e federal, relações de força presentes nas eleições de 2014 no Paraná, revelando
redes de compadrio e nepotismo. A partir de discursos presentes no jornal Gazeta do Povo,
revelam as relações de parentesco, matrimônio e nomeações para os cargos de confiança no
governo, refletiremos como a classe dominante continua no poder, a partir da perspectiva da
economia política.
Luís Felipe Machado de Genaro (UFPR)
Entre cassetetes e tijolos: Cultura, Política e Mídia na greve da construção civil curitibana de 1979
Busca-se neste artigo discutir o conceito ""cultura operária"" ao abordar as práticas, vivências e
experiências cotidianas das classes trabalhadoras urbanas, focalizando os operários da construção
civil, responsável por engrossar a onda de movimentos grevistas no Brasil do final da década de
1970 e início de 1980, período em que se fiava através de um pacto de classes a

“redemocratização”. Nesta argumentação utilizamos três autores principais: Maria Célia Paoli,
Salvador Sandoval e Nair Heloísa Bicalho de Sousa, sujeitos que fizeram de suas pesquisas
instrumentos de crítica, analisando histórica e sociologicamente as lutas do heterogêneo
operariado brasileiro. Com base em nossa fonte primária – periódico Gazeta do Povo –
analisamos um acontecimento histórico de curta duração, mas com grande impacto no
movimento operário nacional: a greve da construção civil curitibana de novembro de 1979.
Através de suas notícias e editoriais, adentramos o mundo do trabalho de uma categoria
marginalizada no referente a direitos e cidadania (ainda trôpegos dada as investidas da ditadura
militar, aliada ao patronato nacional, instaurada no país desde 1964). Alguns autores nos orientam
na compreensão do objeto jornal como fonte, tanto na leitura crítica ao discurso jornalístico,
como suporte direto de informação: Renée Zicman, Tânia Regina de Luca e Douglas Kellner.
Através desta fonte, contextualizando historicamente o movimento grevista de 1979, levantamos
questões variadas envolvendo a resistência operária, a afirmação dos trabalhadores nos campos
social e político e seu cotidiano no mundo de trabalho. Tais questões norteadas pela “cultura
operária”, observando principalmente as interferências da grande mídia (discurso da ideologia
dominante) e apontando como o conceito “violência” – uma prática presente na onda de greves à
época – pode atravancar ou elucidar nosso trabalho. Por fim, encontrar rupturas e elos entre os
campos da política, cultura, trabalho e da mídia no período proposto, bem como as comparações
urgentes com o tempo imediato.
Luis Rodrigo de Mesquita Tiago (UFABC)
O Estado da Arte: A Comissão Nacional da Verdade
e sua contribuição na formação da memória política do Brasil
Trata da contribuição da Comissão Nacional da Verdade para a formação da memória política no
Brasil a partir da análise do volume quantitativo da produção acadêmico-científica, sendo
utilizado como método o levantamento bibliográfico para consequente revisão de literatura e
verificação do Estado da Arte da temática trabalhada. A leitura acerca das discussões da História
do Tempo Presente nos ajudará a trabalhar os conceitos de memória e esquecimento. O presente
trabalho nasce do entendimento de que a memória é um elemento que ajuda a compreender o
modo como a sociedade e o Estado lidam com seu passado de graves violações de direitos
humanos. Conclui-se que de um modo geral todos os trabalhos do corpus levantado abordam,
mesmo que de forma panorâmica, a contribuição da Comissão Nacional da Verdade para a
memória política para o Brasil e que existe um caminho teórico a ser percorrido para a
sistematização dos estudos sobre a relação entre a Comissão Nacional da Verdade, as Políticas de
Memória, As Memórias Políticas e a Justiça de Transição.
Luiz Fernando De Oliveira Silva (UERJ)
Questão militar na Venezuela chavista: política, representação e Tempo Presente
A presente situação interna da Venezuela, aponta cada vez mais, a influência e importância do
elemento e das instituições militares na política interna daquele país. Desde a ascensão de Hugo
Chávez a presidência, em 1999, os militares têm ocupado posições e cargos de influência e poder
no Governo, direta ou indiretamente. O presente trabalho, fruto inicial das pesquisas para a tese
de Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, e com o fomento da
FAPERJ, tem como principal objetivo relacionar a participação política dos militares como base
de sustentação do Governo Chávez, com os estudos metodológicos relacionados a História do
Tempo Presente, especialmente no que toca a análise de fontes digitais sobre o tema.

Marcos Antonio Peccin Junior (UDESC)
Editores de provocação: culturas políticas em revista na transição democrática
Em 1974, a editora L&PM estreia no mercado editorial com a coletânea de quadrinhos Rango, do
cartunista Edgar Vasques, uma sátira dos símbolos da ditadura. Desde então o empreendimento
de Paulo de Almeida Lima e Ivan Pinheiro Machado, entre censuras e perseguições, manteve
uma linha de publicações provocativas aos valores conservadores exaltados pelo regime militar.
As publicações de autores subversivos e polêmicos, da literatura beat, de escritores libertinos e
outros “malditos” denotam a mobilização das inclinações políticas e culturais de seus editores.
Na transição democrática, a publicação da Revista Oitenta transforma-se no baluarte de defesa
de suas posições, pois é a partir dos artigos, ensaios e entrevistas presentes na revista que se faz a
“política cultural” (SARLO, 1992) nas disputas de projetos de nação, e consequentemente de
culturas políticas. Os textos presentes nos volumes da Revista Oitenta reafirmam as posições
políticas de seus editores e colaboradores, servindo de vetor social de reprodução de cultura
políticas (BERSTEIN, 1999), para além de partidos e sindicatos, e que “fornece inspiração para
projetos políticos direcionados ao futuro” (MOTTA, 2009). Analisar a atuação da editora L&PM
durante o período de redemocratização sob a ótica da cultura política permite identificar as
estratégias de resistência e provocação à ditadura, seu papel na circulação de ideias e na formação
de uma cultura política libertária singular, reinterpretada, mas aproximada com valores e ideais
democráticos e de participação popular. Desta forma, nos proporciona uma visão mais
aprofundada do papel de editores em momentos de luta político-cultural, e quais os limites para a
transformação social e ação política de suas publicações.
Maria Cláudia Moraes Leite (UFRGS)
Exílio e escalada autoritária: Leonel de Moura Brizola no Uruguai de Jorge Pacheco Areco
Em dezembro de 1967, quando Jorge Pacheco Areco assumiu a presidência do Uruguai, teve
início uma transformação no panorama político daquele país. Desde o início do seu governo
houve um avanço consistente de medidas autoritárias, aumentando consideravelmente a sensação
de insegurança em seus habitantes. Foi neste cenário de escalada autoritária que o
colaboracionismo existente entre Brasil e Uruguai tornou-se mais evidente, dificultando a vida
dos brasileiros que haviam se exilado no país. É neste contexto, portanto, que esta apresentação
pretende analisar as mudanças sofridas nas atividades desenvolvidas por Leonel de Moura
Brizola, um dos exilados mais ilustres do Uruguai desde 1964.
Nashla Dahás (UDESC)
Política e sociabilidades no processo de redemocratização no Brasil
Propomos analisar a formação de um “consenso democrático” que incluiu forças até então
ligadas à ditadura, grupos civis de direita que apoiaram o golpe de 1964 e sustentaram o regime,
mas também centristas e parte das esquerdas de vários matizes durante os anos de 1970 no Brasil.
A hipótese é a de que assim se iniciou um exercício de reconstrução da memória responsável pela
consagração do termo “ditadura militar” para lidar com o período iniciado em 1964, assim como
os “anos de chumbo” referentes à vigência do Ato Institucional Nº5 (AI-5). Termos
fundamentalmente contrastantes e dicotômicos em relação aos interesses democráticos que a
partir de então vão figurar como parte da memória desses grupos. Consideramos que essa
narrativa ajudou a viabilizar um processo de transição institucional pacífico cujo acontecimento
mais emblemático é a Anistia de 1979. Essas memórias, construídas com participação
fundamental de grandes beneficiários da ditadura, contribuíram para a produção de uma
perspectiva histórica binária que, no campo das subjetividades, tem alimentado dicotomias

baseadas na ruptura ditadura-democracia, assim como militares-civis , cidadãos trabalhadores e
vagabundos, autoritarismo e pacificação.
Natália Abreu Damasceno (UEM)
Vestígios da ‘Solidariedade Continental’: uma proposta de análise do projeto de cooperação
Brasil-EUA durante o Segundo Governo Vargas (1951-1954)
Neste artigo propõe-se uma análise das convergências e divergências políticas, ideológicas e
simbólicas entre os discursos de instâncias representativas do pensamento diplomático
estadunidense a respeito do Brasil e as narrativas do debate político conduzido por parte da
grande imprensa brasileira entre os anos de 1951 e 1954. Para tanto, lançamos mão da
documentação diplomática produzida e recebida pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil
neste período e das publicações semanais da revista O Cruzeiro, um dos mais tradicionais
veículos midiáticos de grande circulação à época. A partir do exame destas fontes e do diálogo
com questionamentos levantados pela literatura especializada nacional e internacional sobre o
tema, vislumbramos as bases discursivas que sustentavam a legitimidade da noção de
solidariedade e cooperação entre Brasil e Estados Unidos como via chave de análise da
complexidade das relações entre ambos os países. Nesta perspectiva, entendemos que pensar que
tipo de colaboração entre Brasil-EUA desejavam tanto os policymakers estadunidenses quanto as
elites liberais-conservadoras brasileiras e observar quais os pontos de conflito e de consenso entre
esses distintos - porém, em grande medida, complementares - projetos de parceria entre os dois
gigantes da América é compreender o processo de consolidação da hegemonia estadunidense no
continente americano num momento de franca elaboração dos contornos da Ordem Mundial do
pós-Segunda Guerra.
Olivia Candeia Lima Rocha (UNICAMP)
A Ação Popular Marxista-Leninista e a produção de revolucionários na década de 1960
O partido fornece as diretrizes para a ação dos seus militantes, mas simultaneamente a militância
é fundamental para a concretização dos objetivos de um partido. A organização Ação Popular
surgiu em 1962, marcando uma ruptura com a Juventude Universitária Católica-JUC. Em 1965,
no processo de rearticulação política, a organização aderiu à ideia da luta armada como forma de
combate à ditadura militar no Brasil. Em 1968 aderiu ao marxismo-leninismo-pensamento de
Mao Tsé-Tung. Considerava-se que a integração dos militantes na produção tinha um papel
fundamental na transformação do partido em uma organização revolucionária. Após o golpe de
1964, o perfil dos membros da organização não mudou significativamente. Muitos de seus
militantes eram jovens adultos, estudantes universitários ou profissionais liberais recémformados. O processo de integração na produção implicava abandonar sua condição de classe
social e transformar-se em um operário ou trabalhador rural. Segmentos sociais aos quais se
atribuía o protagonismo revolucionário, enquanto, membros do proletariado, classe social
antagonista da burguesia e do capitalismo. Dessa forma, pretende-se discutir experiências e
dificuldades enfrentadas por esses militantes na empreitada de se transformarem em
revolucionários. Dentre os autores que abordam essa relação partido-militante, menciona-se
Daniel Aarão Reis. Esse autor compreende que o Partido se colocava como produtor de verdade
e orientador do processo revolucionário, diante do qual os militantes encontravam-se atomizados
e em dívida, pois o conhecimento que adquiriam provinha do mesmo. Para essa análise, levar-seá em conta textos memorialistas de dirigentes e militantes da Ação Popular, tais como: Aldo
Arantes e Haroldo de Lima; Catarina Derlei de Luca e Catarina Meloni.

Patrícia Volk Schatz (UFSC)
O Campeonato Brasileiro de Clubes e a Taça Independência:
propaganda política e integração do território nacional (1971-1972)
Historicamente os Estados-Nações dedicam-se à ocupação do território através de estratégias
políticas, econômicas, culturais e sociais. No caso brasileiro, a preocupação com a integração
nacional concentra-se entre as estratégias de ocupação do território e a conexão políticoeconômica. A partir da década de 1960 a geopolítica nacional pautou-se, sobretudo, sobre o
controle físico do continente sul-americano no sentido de controle das áreas vitais. Entretanto,
emerge a importância de discutir-se o papel desempenhado pelo futebol como um potencial
instrumento integrador, visto a relevância desse esporte além da prática lúdica. O impacto da
conquista do mundial de 1970 pela Seleção Brasileira evidenciou inúmeras possibilidades de
apropriação do futebol para a propaganda política do regime civil-militar. Nesse sentido, o
presente artigo objetiva identificar as relações estabelecidas entre a criação do Campeonato
Brasileiro de Clubes em 1971 e a organização da Taça Independência no ano de 1972 com a
lógica vigente de integração do território nacional. No caso da elaboração do Campeonato
Brasileiro de Clubes, em 1971, ressalta-se a adoção de um modelo que priorizava a inclusão de
agremiações de todas as regiões do país, sendo que destacam-se os investimentos em
equipamentos esportivos, sobretudo, em estádios. Já no ano de 1972 é organizada a Taça
Independência, conhecida também pela alcunha de Mini-Copa do Mundo, como parte dos
festejos pelo Sesquicentenário de Independência do Brasil, que em seu conjunto contaram com
comemorações cívicas por todo território nacional. Para compreenderem-se os papeis
desempenhados por essas competições na conjuntura do regime civil-militar e na perspectiva da
integração nacional buscar-se-á realizar a revisão bibliográfica e a coleta de informações em
discursos oficiais e na imprensa brasileira.
Paula Franco (UDESC)
Verdade de gênero no Brasil: uma análise do acervo do Grupo de Trabalho sobre gênero na CNV (2013-2014)
É possível conceber uma ‘verdade de gênero’ a respeito dos crimes da ditadura militar brasileira?
A questão é complexa e vem tentando ser respondida em alguns estudos, ainda tímidos, sobre o
tema aplicado à realidade brasileira. No país, a incorporação de um Grupo de Trabalho
pertencente à Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) com exclusividade à investigação desse
tipo de violação celebrou formalmente a preocupação do Estado com a pauta. Os trabalhos
desenvolvidos no âmbito do GT renderam o décimo capítulo do relatório final da comissão:
Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. Para redação do
mencionado texto, pesquisas foram desenvolvidas a partir do início do ano de 2013 até o fim do
período de vigência da comissão, em dezembro de 2014. Os documentos forjados no cerne das
investigações deram origem à parte do acervo da CNV, entregue ao Arquivo Nacional no ano de
2015: entre as fontes há formulários preenchidos por pessoas atingidas por violações de direitos
humanos, depoimentos, entre outros tipos de documentos. O material bruto auxilia a análise da
redação final do capítulo mencionado ao mesmo passo que possibilita explorar mais uma vez o
conjunto de documentos recentes e ainda pouco analisado, evidenciando lacunas e apontando
novas interpretações sobre a questão.
Paulo Henrique Schlickmann (UFSC) e Joel Ramos (UNIASSELVI)
As vias de entrada do pensamento de esquerda em Imbituba, SC
A cidade de Imbituba, SC, hoje com mais de 40 mil habitantes apresenta sólida economia em
torno da movimentação portuária, do turismo e do comércio, com história política que

poderíamos classificar do centro à direita do espectro analítico. Desde seus primeiros líderes de
peso – Henrique Lage, Álvaro Catão e entre outros – o processo político esteve delineado entre a
preservação da propriedade e a consolidação de uma elite promotora do desenvolvimento local
que ocupa os espaços políticos, ou seja, configura-se a via “dos líderes da elite ao povo”. Esta
movimentação histórica acarretou na solidificação de uma mentalidade local coerente às
estruturas oligárquicas de poder. A partir dos finais dos anos 1970 e início dos anos 1980, nota-se
a germinação de ideias de cunho popular de base, voltadas para a crítica e a análise das carências
das populações menos favorecidas pelo desenvolvimento. Nascia o pensamento à esquerda, em
Imbituba, SC, que em 2016 elegeu seu primeiro prefeito, nitidamente mais ao centro para a
esquerda, em comparação aos gestores anteriores. Diante esta exposição, pretende-se ao longo do
estudo, expor as vias de entrada do pensamento de esquerda na Cidade. Cogitamos a hipótese de
que foram três as vias de entrada: 1 – da igreja católica; 2 – dos sindicatos, através dos
trabalhadores da Cia. Docas de Imbituba, da Cerâmica Icisa e da Indústria Carboquímica
Catarinense (ICC); e 3 – dos estudantes e professores, quando uma leva de profissionais ao
retornarem de suas graduações em Florianópolis, Tubarão e Porto Alegre passam a exercer forte
influência nos jovens. Tendo em vista a análise desta hipótese, foram realizadas entrevistas com
líderes locais, sobretudo aqueles engajados com os movimentos da época, bem como, consultouse jornais e revistas antigas em busca de respaldo. Nota-se, finalmente, uma sólida e coerente
linha de argumentação que ratifica as 3 vias elencadas acima como o perfil da entrada do
pensamento de esquerda em Imbituba, SC.
Philippe Chaves Guedon (FGV/CPDOC)
Diálogos entre a História Política e a Ciência Política: a renovação e as ressonâncias entre os campos científicos
A História Política que se fez presente na produção historiográfica no final do século XX
afirmava que, agora sob bases renovadas, a interdisciplinaridade era o caminho para o retorno a
uma posição de destaque no campo da História. Dentre as disciplinas que auxiliariam a
compreensão do passado, a Ciência Política teria um papel na compreensão de novos objetos,
tais quais as eleições, o voto e os partidos políticos. Objetos estes que também são
compartilhados na Ciência Política moderna, principalmente a partir do advento do neoinstitucionalismo. No entanto, o que o presente artigo busca vislumbrar é o diálogo que
efetivamente se deu entre as duas epistemes na tarefa de recuperação da história política e o
estado atual dessa interação. Em primeiro lugar, portanto, discute-se a Ciência Política que foi
lida pelos autores da História Política Renovada para afirmar-se como diferença ao que se tinha
anteriormente. Posteriormente, identifica os caminhos diretos e indiretos que fizeram esse debate
ser incorporado na produção nacional e os efeitos que se fazem presentes hoje nesses dois
campos científicos. De maneira geral, trabalha com a ideia de estado da arte dessa
interdisciplinaridade, em quase trinta anos da publicação de “Por uma História Política”, de René
Rémond (1988).
Priscila de Andrade Rodrigues e Ricardo Duwe (UDESC)
Sem querer, querendo: catolicismo e política na autobiografia de Roberto Gómez Bolaños
Autor, roteirista, diretor e ator de duas das séries televisivas de maior sucesso comercial na
América Latina – Chaves e Chapolin Colorado -, Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) ganhou
ampla notoriedade nos círculos midiáticos como o principal idealizador das obras em questão.
Todavia, este trabalho busca compreender a sua trajetória por um viés ainda pouco explorado e
que entrecruza-se com sua própria produção cultural: a sua agência política em defesa de valores
e princípios católicos. Portanto, para os fins aqui expostos, promover-se-á a crítica documental

da sua autobiografia, Sin Querer, Queriendo, publicada no ano de 2006. Buscando promover um
diálogo entre as contribuições de um conjunto de autores que desenvolveram estudos a respeito
das particularidades do gênero biográfico – tais como Pierre Bourdieu, Giovanni Levi, François
Dosse e Sabina Loriga – e o ferramental teórico expresso pelo conceito de cultural política na
acepção do historiador Serge Berstein, este trabalho visa promover uma análise crítica da
narrativa criada por Roberto Gómez Bolaños na referida obra em torno da sua própria trajetória
de vida, explorando problematizar a mesma a partir de determinados recursos como a construção
de silêncios, seleção de memórias e sentidos. Assim, nossa hipótese sustenta-se na percepção de
que tal narrativa é consubstanciada principalmente por um conjunto de referências,
representações de valores e críticas voltadas a certas práticas sociais e instituições políticas que
remetem a uma cultura política católica conservadora, sendo que Bolaños manteve-se enquanto
um defensor deste conjunto de princípios ao longo de boa parte de sua vida pública.
Raphael Nunes Nicoletti Sebrian (UNIFAL)
Intelectuais e culturas políticas em Punto de Vista (1978-2008)
Uma das mais importantes revistas culturais da Argentina no século XX e uma das mais
significativas publicações latino-americanas desse tipo na segunda metade do século passado,
Punto de Vista, publicada entre 1978 e 2008, desenvolveu, durante a sua circulação, um projeto
de crítica política da cultura atento à crítica cultural e literária, à produção ensaística e em
periódicos, aos saberes e aos debates específicos como os da Psicologia/Psicanálise e da
Arquitetura e aos outros objetos da cultura como as artes plásticas, o cinema, a fotografia, a
música, os meios de comunicação e a indústria cultural. A revista também problematizou a
atuação dos intelectuais enquanto intérpretes da cultura e da política diante dos desafios e das
transformações locais e internacionais dos anos 1970 em diante. Pretende-se, neste estudo,
analisar a preocupação do periódico em avaliar e problematizar a atuação em sociedade de
indivíduos e de grupos voltados à produção de interpretações em diversas áreas do
conhecimento, bem como discutir a atenção conferida pela publicação aos sujeitos envolvidos
com a crítica ao status quo e com a participação política em sentido mais estrito, aquela efetivada
nas ações públicas de intervenção em debates e em causas relevantes. Nesse sentido, os
intelectuais e as culturas políticas, especialmente os da Argentina e em alguma medida os da
América Latina e de outras regiões, não escaparam à revista como objetos. Intenta-se
explicitar como houve em Punto de Vista tanto um esforço para a compreensão desses
problemas quanto um posicionamento gradativo da revista em relação ao conjunto de
argumentos disponíveis e em discussão em sociedade, constituindo-se paulatinamente uma leitura
dos agrupamentos e dos intelectuais de esquerda no que tange às suas vinculações com uma
cultura política plural na Argentina.
Raul de Paiva Oliveira Castro (UFSJ)
Um belo legado no horizonte? O jornal "Estado de Minas" na cobertura
das relações de poder em torno dos megaeventos esportivos (2013-2014)
Pretendemos discutir a questão da politização dos megaeventos esportivos no Brasil, entendidos
sob um contexto ímpar vivenciado recentemente pela nossa República. Para tal, examinaremos
por meio dos atuais estudos sobre a história social dos esportes os discursos político-ideológicos
construídos pelo jornal "Estado de Minas" durante a Copa das Confederações (2013) e a Copa do
Mundo (2014), simultaneamente enquanto fonte e objeto de pesquisa. Concentramos a nossa
análise em uma das cidades-sede dos jogos, Belo Horizonte, entendendo que a região revelou-se
definitivamente para o mundo, seja por intermédio dos impactantes resultados presenciados

dentro dos gramados, como também dos significativos acontecimentos extra-campo.
Acreditamos, portanto, que os resultados obtidos nesse estudo exemplificam muito bem uma
experiência histórica do Estado brasileiro de oferecer aos turistas aquilo que o próprio povo não
tem. Ou seja, notam-se inúmeras permanências quando o assunto é a realização de grandes
eventos pelas nossas Repúblicas, desde a sua fundação: têm-se a necessidade de projetar uma
imagem positiva para o exterior, nem que para isso se sacrifique a população local. Todavia,
quando se analisa o legado deixado por eles, percebe-se que continuamos a ser um país
desorganizado e atrasado em inúmeras questões. Vale a pena salientar, ainda, como esses
megaeventos esportivos encontram-se inseridos em uma cultura política singular do tempo
presente, marcada por uma crise de representação como vimos nas manifestações em 2013. Por
fim, evidenciaremos as diversas vertentes explicativas das relações de poder em torno do futebol,
tendo em vista a sua imersão no capitalismo contemporâneo através da notória mercantilização e
militarização dos torneios organizados pela FIFA.
Renata Palandri Sigolo (UFSC)
"Livros para uma nova consciência": as medicinas marginais e a editora Ground (1972-1989)
O presente projeto busca investigar as medicinas alternativas – aqui denominadas medicinas
marginais – e sua divulgação junto a um público leigo, ou seja, que não possuía necessariamente
formação acadêmica na área de ciências da saúde, mas que poderia constituir um grupo de
“agentes em saúde”, uma vez que se interessava por uma literatura que estimulava o uso de
concepções, métodos e técnicas de manutenção ou recuperação da saúde. Esta literatura foi
divulgada pela Editora Ground, que é fundada em 1972, no Rio de Janeiro, e faz parte do
contexto de divulgação de ideias do movimento New Age no Brasil.
Ricardo Bez Claumann (UFSC)
O impeachment de Dilma Rousseff e as crises do presidencialismo na América Latina
Em 2016, o mandato da presidente Dilma Rousseff foi prematuramente encerrado por um
processo de impeachment. Há um corpo significativo de estudos que denunciam o ocorrido
como uma forma contemporânea de golpe de Estado, sem a presença efetiva de forças militares,
frequentemente tratado como um golpe brando ou soft coup. Em geral, a argumentação adverte
para a mudança de posicionamento de elites econômicas, o discurso afinado dos poucos grupos
de mídia contra o governo, o revanchismo de setores da classe política identificados à direita e a
tensão gerada pela operação lava-jato. A denúncia do golpe, no entanto, desmerece uma vertente
do pensamento político que tem se dedicado a estudar o fenômeno do impeachment na América
Latina ao longo dos últimos trinta anos. Estes estudos identificam um padrão recorrente de crises
presidenciais no continente que questiona a fixidez do mandato do chefe do executivo.
Conforme a síntese elaborada por Perez-Liñan, a quebra de coalizões no congresso e o
descontentamento popular transformado em protestos de rua foram centrais para a queda de
diversos presidentes do continente. Em geral, tais conjunturas envolvem também crises
econômicas e escândalos de corrupção, o que condiz, de forma ampla, com os fatores geralmente
apontados como centrais no impeachment de Rousseff. O presente trabalho, buscando se
dissociar de preferências ideológicas, discorre sobre o fim do governo Rousseff
comparativamente a outros casos de impeachment ocorridos nos países vizinhos, buscando suas
aproximações e diferenças. Para tanto, explora a literatura sobre o impeachment no continente
em relação ao presidencialismo brasileiro, demonstrando que o caso em questão não é uma
anomalia, mas que responde a critérios de legitimidade de processos que fazem parte das
democracias latino americanas.

Roberto da Silva Rodrigues (UEM)
América Latina "Versus": política e história no tempo presente
Na década de 1970, certo tipo de produção jornalística surgiu em meio ao contexto da ditadura
civil-militar brasileira. Este tipo de jornalismo se destacava e diferenciava da prática jornalística tal
como ela era concebida até então. Estes periódicos ficaram conhecidos como imprensa
alternativa, ou pejorativamente chamada, jornais "nanicos". Eram jornais que desafiavam a
ditadura fazendo oposição e resistência ao regime militar em um posicionamento claro de
enfrentamento com o regime. Estes jornais também se caracterizavam por um padrão estilístico e
estético não enquadrados nos moldes do fazer jornalístico praticado pela grande mídia. Sendo
assim os jornais "nanicos" propunham muitas vezes não apenas uma alternativa de exercício do
jornalismo mas em certos casos uma alternativa de política, de sociedade. São jornais como O
Pasquim, Em Tempo, Movimento, Ex e da nossa fonte, o jornal Versus. Desse modo a presente
proposta de comunicação pretende analisar o que foi a experiência do ciclo de jornais alternativos
durante a década de 1970, especificamente o jornal Versus. O jornal Versus era produzido sob o
lema "a arte como arma" e valendo-se da influência do new jornalism se utilizava de recursos
literários para a vivência do jornalismo. O jornal teve duas fases, a primeira de 1975 à 1978, e a
última de 1978 à 1979. Na primeira fase observa-se a presença temática da América Latina como
uma constante no periódico, sendo que na última fase teríamos uma maior presença de temas
sobre a realidade política brasileira. Portanto, neste trabalho pretendemos analisar como a
América Latina é abordada na primeira fase do jornal e como se deu a mudança da primeira para
a segunda fase do periódico.
Rose Elke Debiazi (UFSC)
O debate sobre a política de deslocamento de militantes do MST (1985-1993)
Durante a década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) apresentase nacionalmente como alternativa organizativa para os trabalhadores pobres, sem-terra ou com
pouca terra. Para expandir-se nacionalmente, o MST define uma política de deslocamento de
militantes da região Sul e Sudeste para o Nordeste do país, pautando-se na existência de um
“padrão de militância sulista”. O objetivo desta comunicação é analisar os debates, as propostas e
as deliberações a respeito da política de deslocamento nas instâncias do MST e os
desdobramentos no formato de nacionalização operado pelos militantes migrantes no Nordeste
brasileiro entre os anos de 1985 a 1993. Para o seu desenvolvimento, realiza-se
pesquisa bibliográfica e documental, e um conjunto de sete entrevistas com os principais atores
desse processo.
Sandro Heleno Morais Zarpelão (USP)
A Relação EUA-Brasil: Doutrina Reagan e o Processo de Redemocratização Brasileiro (1981-1885)
"O processo de redemocratização do Brasil, iniciado em 1979, durante o governo do presidente
João Batista Figueiredo (1979-1985), com a Lei da Anistia, foi marcado por vários fatos históricos
como as eleições para governadores, em 1982, o retorno do pluripartidarismo político, o
movimento das Diretas Já (1983/1984), a votação da Emenda Dante de Oliveira (1984) e a
eleição do primeiro presidente civil desde 1960, no caso Tancredo Neves, em 1985. Ao mesmo
tempo, o mundo vivia uma nova escalada de tensão na Guerra Fria em que EUA e URSS
travavam uma nova corrida armamentista. Nessa época foi erigida uma nova Doutrina de Política
Externa e Militar pelo governo do presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989) que ficou
conhecida como Doutrina Reagan e que teve papel importante na nova onda redemocratizante

que atingiu os países da América Latina como o Brasil, por exemplo. O objetivo do presente
trabalho, então, é refletir qual foi a relação, a importância e a influência da Doutrina Reagan, de
Washington, na relação EUA-Brasil, por meio do seu impacto no processo de redemocratização
brasileiro na primeira metade da década de 1980. Para tanto, serão realizadas discussões
bibliográficas acerca do tema além de reflexões sobre a Doutrina Carter, do presidente Jimmy
Carter (1977-1981). O presente tema é resultado da dissertação de mestrado “Tempestade no
Iraque: a Guerra do Golfo, a Política Externa dos Estados Unidos, a Historiografia Militar e a
Imprensa Escrita Brasileira (1990-1991)”, defendida em 2008, na Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e que se encontra inserido na temática “A Guerra do Golfo na Imprensa Escrita
Brasileira (1990-1991)” que está sendo pesquisada e trabalhada no Curso de Doutorado em
História Econômica, da Universidade de São Paulo (USP).
Scheyla Tizatto dos Santos (UFSC)
“Procurando a integração da América Latina”: o pensamento guevarista
na resistência à Ditadura Civil-Militar brasileira (1960)
O cinquentenário de morte de Ernesto “Che” Guevara em 2017 será celebrado com eventos e
debates sobre sua ação-pensamento em toda América. A cada década dos últimos cinquenta anos,
a discussão sobre a herança latino-americana de “Che” Guevara se desdobrou em produções
teóricas sobre o tema, em especial pela historiografia cubana, boliviana e argentina. No Brasil, em
1997, João Quartim de Moraes foi responsável pelo Colóquio Internacional Ernesto Che
Guevara: presença e permanência, o qual discutiu o pensamento político de Guevara mediante o
neoliberalismo triunfante na América Latina, a apropriação midiatizada de sua imagem para fins
de consumo cultural e a crítica ao celebracionismo do ideal de guerrilheiro heroico. Há uma
ampla e diversificada produção que se preocupou em pesquisar a trajetória de Ernesto “Che”
Guevara na América Latina, a ação guerrilheira, seus textos, discursos e o internacionalismo
revolucionário, tendo como marco relevante para essas investigações os eventos em torno de sua
morte na Bolívia, em 1967. Assim, à luz dos cinquenta anos do desaparecimento físico de
Ernesto “Che” Guevara, este trabalho propõe uma discussão a partir de seus escritos políticos e
revolucionários apreendidos nos aparelhos das organizações de esquerda no Brasil durante a
década de 1960, entre eles: Guerra de Guerrilhas (1960) Le socialisme et l’homme: écrits
politiques (1967), Mensagem aos povos do mundo através da Tricontinental publicado no Jornal
do Brasil em outubro de 1967, destacando desta leitura os conceitos de revolução, socialismo,
anti-imperialismo e seus usos na resistência à Ditadura Civil-Militar brasileira pelo Partido
Comunista do Brasil (Ala Vermelha) e Comando de Libertação Nacional (Colina) na imprensa
clandestina e nos documentos de autocrítica. Este artigo estabelece um diálogo com as produções
de Marcelo Ridenti; Denise Rollemberg na discussão sobre a luta armada; Pablo Pozzi; Néstor
Kohan; Maria del Carmen Ariet nas questões que envolvem o pensamento guevarista e Carlos
Fico, Daniel Araão Reis e Rodrigo Patto Sá Motta para pensar a complexa historiografia do
regime militar.
Sthênio de Sousa Everton (UFPTI)
O poder das ruas: o #ContraoAumentoThe no debate entorno da representatividade política
O presente artigo visa constituir uma análise entorno da chamada “crise de representatividade”
política, que se observa em diversos movimentos que aconteceram no início do século XXI.
Neste sentido, ganha força a experiência de sujeitos que participaram dos protestos que ficaram
conhecidos como #ContraoAumentoThe, ocorridos nos anos de 2011 e 2012, na cidade
Teresina, capital do Estado do Piauí. Entre tantas nuances que perpassaram essas manifestações,

uma suposta autonomia dos manifestantes em relação a históricos movimentos sociais de
esquerda ganha força nos relatos orais desses sujeitos. Utilizando novas formas de organização e
ações de protesto esses jovens empreenderam um diferente modelo de atuação nas ruas. Nesse
sentido, ganha força a experiência de sujeitos que participaram dos protestos e que
experimentaram múltiplas formas de organizações, sejam elas consideradas tradicionais ou novas.
Além de entrevistas, utilizamos como fonte jornais impressos, fontes oficiais, tendo como
principais referências teóricas Alessandri Portelli (2005) Verena Alberti (2004), Ermínia Maricato
(2015), Rioux (1999).
Ulisses do Valle (UFGO)
José de Souza Martins e Jessé Souza: duas orientações da consciência histórica brasileira
José de Souza Martins e Jessé Souza são dois dos maiores e mais influentes cientistas sociais
brasileiros nos dias atuais. Embora suas obras se concentrem no campo da sociologia e se voltem
ambas para a constituição de uma teoria (explicativa) da modernização, ambos elaboram
interpretações completamente díspares entre si da história brasileira. A hipótese central deste
trabalho é que a teoria da modernização ensejada por cada qual varia consoante a interpretação
histórica que orienta cada uma delas. Em outras palavras, as obras de J. S. Martins e J. Souza são
depositárias de duas orientações distintas da consciência histórica brasileira – diferentes
compreensões do passado que, por isso, trazem à luz diferentes diagnósticos e interpretações de
nossa existência presente. Para evidenciar essas diferentes orientações, o trabalho que se segue, a
partir do eixo temático da “modernização brasileira”, compara essas duas orientações da
consciência histórica brasileira no que se refere às suas respectivas compreensões do passado,
bem como as noções de “causalidade histórica”, “mudança” e “novo” por elas ensejadas.
Valdenésio Aduci Mendes (USJ) e Raony Valdenésio Aduci Odremán Mendes (UDESC)
Venezuela e a condição política no tempo presente: o neopopulismo como alternativa à democracia?
A participação de Hugo Chávez no cenário político venezuelano contemporâneo ocorre em um
primeiro momento em 1992, quando promoveu um golpe de estado militar frustrado. Depois de
preso voltou à cena política por vias legais como presidente da República da Venezuela em 1998.
A partir daí o mandatário enveredará seus esforços no sentido de refundar a República
venezuelana, contrapondo-a ao passado oriundo da IV República da Venezuela. Para a
configuração de tal projeto fará uso da imagem de Simón Bolívar e do passado pósindependência, articulando extratos temporais distintos que estarão presentes na V República ou
na República Bolivariana. Ancorado em atitudes típicas do populismo clássico latino-americano,
Hugo Chávez procura, a partir de então, uma relação direta com a parcela da população que
esteve excluída de processos políticos, econômicos e sociais durante décadas. Com base neste
ideário, abre-se o caminho para o maniqueísmo político, cuja práxis estabelece o antagonismo
entre patriotas ou apátridas, povo ou oligarquia, socialista ou capitalista, tal como sinalizavam as
palavras de ordem de seu governo: Pátria, Socialismo ou Morte! Com Chávez tudo, sem Chávez
nada! Em pleno século XXI, a Venezuela está envolta em uma crise profunda, a qual tem a ver
com os diversos problemas que se arrastam desde o final da década de 1970, e que o governo de
Hugo Chávez se mostrou incapaz de resolvê-los. A economia venezuelana está fortemente
atrelada à economia mundial, e Nicolás Maduro parece não reunir as características políticas para
tirar a Venezuela da profunda crise em que se encontra no momento. Uma questão de fundo
norteará a proposta deste trabalho: qual a possível saída para a superação da crise política na
Venezuela, já que o neopopulismo e o mandonismo não parecem ser alternativas aos problemas
que o país enfrenta?

Valquíria Michela John, André Felipe Schlindwein e Robson Souza dos Santos (UFPR)
Representações sobre a América Latina no jornalismo brasileiro: uma análise da revista mais lida no país
Sendo a revista Veja a publicação jornalística de maior circulação no Brasil, e a quarta revista de
maior circulação no mundo, é evidente o importante papel que ela ocupa na construção e reforço
das representações a respeito dos assuntos que narra. Ao longo das mais de quatro décadas de
sua existência, Veja tem participado não apenas do registro e da difusão de representações sobre
os acontecimentos nacionais, mas também sobre vários temas e acontecimentos de outros países,
contribuindo assim para a construção de visões sobre esses países a partir das memórias que
ajuda a difundir. Buscamos, então, aqui analisar a construção de representações sobre um outro
que está bem próximo de nós – os demais países da América Latina. Diante disso, a problemática
desta pesquisa é, justamente, verificar se essa invisibilidade se confirma na cobertura da mais
importante revista do país bem como analisar quais representações e, por extensão, quais
memórias sobre a América Latina a revista ajudou a construir, e a perpetuar, ao longo de seus 48
anos de existência. Tem como ponto de partida o seguinte questionamento: quais países e a partir
deles quais assuntos, personagens e temáticas da América Latina foram destacados pela revista?
O corpus de análise foi composto por todas as revistas publicadas ao longo dessas mais de quatro
década. Como principal procedimento metodológico, foi adota a técnica da Análise de Conteúdo.
A AC se concentrou nas capas da revista, de modo a mapear em quantas e quais edições os países
da América Latina foram destaque, especificamente, nas manchetes de cada edição, ou seja,
quando foram eleitos como o assunto principal.. De maneira geral, a América-Latina é
representada nas capas de Veja em assuntos negativos como conflitos e guerra, crises
econômicas, regimes ditatoriais, narcotráfico e problemas diplomáticos. Um reforço à ideia de
que certos países só merecem o destaque jornalístico para o ainda predominante critério de
noticiabilidade da negatividade.
ST7: Memórias da Diáspora Africana nas Américas
Coordenação
Prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso (UDESC)
Adriana May de Aguiar (UDESC)
Adotiva Liberato Valentim e a experiência das populações de origem africana
em Florianópolis: uma proposta de ensino
Esta proposta de trabalho, vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino de História, UDESC,
visa conhecer a história do município de Florianópolis (SC) a partir das experiências da
professora Adotiva Liberato Valentim, que atualmente nomeia uma Escola Municipal.
Esperamos também demonstrar de quais maneiras, no período estabelecido a docência se torna
possibilidade de mobilidade social para as populações de origem africana. Como professora de
História e Geografia desde 1997, efetiva de História nos anos finais do Ensino Fundamental na
rede municipal de ensino de Florianópolis, desde 2006, vislumbramos esta pesquisa auxiliando na
execução da lei 10.639/2003. Como intervenção escolar pretendemos criar um espaço
permanente de memória que contribua na implementação das políticas de diversidade étnicoracial da escola. Para alcançar este intento usaremos categorias como memória e história oral,
pois além de possíveis documentos escritos e imagens, será necessário fazer uso de entrevistas
com ex-alunos, funcionários da escola na época e familiares, para revisitar a cidade a partir da
história de uma professora de origem africana.

Carina Santiago dos Santos (UDESC)
Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira
em Florianópolis (1994 - 2016): primeiras notas sobre seus sentidos
Apresento uma proposta inicial para a compreensão dos desafios e limites da articulação da
Educação das Relações Étnico-raciais, o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira e
a Educação Básica da Rede Municipal de Florianópolis, focando no Ensino Fundamental II. A
partir da realização da análise de esforços institucionais para implementação da Lei Federal
10639/03, apreender os diferentes sentidos e significados da História e Cultura africana e Afrobrasileira para os atores envolvidos neste processo (gestores, professores e ativistas dos
Movimentos Negros na cidade de Florianópolis). O lugar de onde falo: mulher negra, professora
de História da Rede Municipal de Florianópolis, gestora da EJA Centro I – Matutino e egressa do
Mestrado Profissional em Ensino de História - ProfHistória. O ponto de partida, a experiência na
docência e gestão, os documentos normativos da Educação das Relações Étnico-raciais do
âmbito local ao nacional e a trajetória do Movimento Negro na construção de políticas públicas
de visibilidade das populações de origem africana, entre os anos de 1994 e 2016, bem como
entrevistas com os sujeitos que participaram desses processos históricos, são fontes para o a
proposição estudo. Esperamos que os resultados da investigação pretendida colaborem no
aperfeiçoamento da prática pedagógica e possibilitem vivências educacionais pautadas na
pluralidade e na promoção da igualdade.
Carol Lima de Carvalho (PUC-SP)
Mulheres negras em ação: Associação Mulheres Negras Antonieta de Barros, Florianópolis-SC (1985-2015)
Durante o século XX muitas formas de mobilização social em defesa de diretos se configuram,
destacamos neste trabalho a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros (AMAB),
fundada em oito de março de 2001 atua na área educacional propondo estratégias e ações
voltadas para a garantia de acesso e permanência de crianças, jovens e adultos (para todos/as) na
educação básica e no ensino superior e, na implementação da Lei Federal 10.639/03, tem como
finalidade a organização e realização de ações voltadas para a promoção da igualdade e a
valorização da população negra. A AMAB tem como principal figura a Professora e Deputada
Antonieta de Barros, foi a primeira mulher deputada do estado de Santa Catarina, e a primeira
deputada estadual negra do Brasil. O presente trabalho busca apreender aspectos da trajetória da
Associação respaldada em um diálogo em torno das memórias de mulheres negras da atualidade,
fortalecidas por mulheres que lutaram por direitos, cidadania, educação e melhores condições de
vida em décadas ou mesmo séculos anteriores. Por meio de documentos cedidos pelas
integrantes, e as entrevistas realizadas com as mesmas, a intenção é destacar os contextos
culturais em que elas estão inseridas, além de apresentar como essas mulheres construíram
epistemologias para a sua vivência, experiências comunitárias, e o reconhecimento da memória,
nesse processo de empoderamento.
Francine Costa (UDESC)
Uma Abordagem Possível da População Negra no Contestado (1912-1916) para o Ensino de História
O seguinte texto, inserido no programa do Mestrado Profissional em Ensino de História da
Universidade do Estado de Santa Catarina, visa pensar o conflito ocorrido na região do
Contestado, em Santa Catarina, entre 1912 e 1916.
A Insurgência da população cabocla tem
sido constantemente revisitada por diferentes abordagens em diferentes interpretações. Aqui se
pretende abordar as populações negras inseridas no contexto do conflito. Integrantes de grupos

excluídos, caboclas e caboclos acabam silenciados nas historiografias que optam por outras
centralidades nas narrativas. Enquanto uma mulher negra que procura pensar o Contestado, nesta
pesquisa, esta questão emerge como estruturante. A Proposta Curricular de Santa Catarina
assinala que a educação inclusiva deve possibilitar o acesso ao conhecimento com qualidade para
que se aprenda a atribuir significados às informações vindas da sua cultura e aprenda a dialogar
com as outras culturas. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais consta que o ensino da História do
Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo
brasileiro para assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da
nação e possibilitar ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar para a
mudança das concepções de mundo, contribuindo para a construção e reconhecimento de
identidades mais plurais e solidárias. Determina a abrangência, entre outros conteúdos, iniciativas
e organizações negras, que têm contribuído para o desenvolvimento de comunidades, localidades,
regiões, destacando acontecimentos e realizações próprios de cada localidade. Entendendo a
Insurgência do Constado como o maior conflito bélico ocorrido no Estado de Santa Catarina,
com múltiplas questões a entrecruzando, outra abordagem narrativa, que contemple a população
negra, pode ser possível e, vai de encontro com demandas contemporâneas do ensino de história.
Juliana de Souza Krauss Militão (UDESC)
Entre a direita e a esquerda: as articulações políticas dos movimentos negros (1960-1988)
O trabalho visa analisar as alianças políticas realizadas pelos Movimentos Negros no período de
1960-1988. A importância dos Movimentos Sociais no cenário nacional. Buscamos compreender
como as inclinações políticas que pendiam para a direita em alguns momentos e para esquerda
em outros, para entendermos como a militância e o combate à discriminação ocorreram no
interior desses Movimentos e a dimensão que o político assume dentro dos Movimentos Negros.
Existem poucos os trabalhos acerca da resistência dos Movimentos Negros à ditadura militar,
resultando numa lacuna historiográfica. Nesse período os Movimentos Negros são amplamente
vigiados pois contestavam a “harmonia racial” causando obstáculos a “integração nacional”
defendida pelo Regime Militar. Essa lacuna na historiografia, deixada pela pouca atenção dada ao
aspecto político dos Movimentos Negros, torna-se uma questão pertinente ao estudo da História
do Tempo Presente, pois como afirmou Santos: “O historiador do presente trabalha sobre um
passado mais próximo, com os acontecimentos indefinidos ou até mesmo no meio dele”. Devese levar em consideração que a abordagem do político se faz necessária, na medida que o não se
constitui como um setor separado, pois se liga a todos os aspectos da vida coletiva, sendo uma
modalidade da prática social.
Júlio César da Rosa (UNISINOS)
Identidades e identificações em sociedades recreativas de afrodescendentes em Laguna (1930 – 1950)
Este trabalho tem por objetivo analisar a fundação das Sociedades Recreativas Cruz e Sousa e
União Operária, construídas por afrodescendentes em Laguna, Santa Catarina, no pós-Abolição,
entre 1903 e 1950. Tal estudo pretende apreender as tensões entre sujeitos autodenominados
mulatos e pretos, compreendendo essas identidades a partir do lugar social ocupado pelos
membros de cada associação. Procuramos entender qual era o significado de ser “mulato” e de
ser “preto” para aqueles homens e mulheres naquele contexto, e o que os levou a silenciar e/ou
ocultar uma identidade étnico-racial. Compreendendo os embates e os problemas em relação à
memória, acreditamos que a mesma pode evidenciar experiências de tempo que, evocadas pela
mediação do entrevistador, trazem histórias de pessoas comuns que a historiografia tradicional
invisibilizou e/ou ignorou no transcurso dos processos históricos. Deste modo, intentamos

perceber a construção dessas identidades, e como estas memórias reforçaram uma identidade
preta e mulata, e como as mesmas, foram produzidas e pujantes nestes espaços de sociabilidade.
Intentamos ainda evidenciar a organização dos clubes recreativos visando compreender suas
dinâmicas, lugares estratégicos de associativismo, as possíveis redes de relações com outros
clubes, seus projetos coletivos, as aspirações e expectativas quanto à ascensão social, visibilidade
e respeitabilidade na luta por inserção social.
Karla Leandro Rascke (PUC-SP)
Associações negras: cacumbis, clubes recreativos, blocos carnavalescos
e escolas de samba de Florianópolis na primeira metade do século XX
A presente comunicação pretende discutir a organização de agremiações negras em Florianópolis
nas primeiras décadas do século XX, atentando especialmente para espaços recreativos e lúdicos.
Nossas fontes para este trabalho são: documentos impressos (textos, livros, poemas e fotografias,
matérias de jornais, letras de composições, atas e estatutos de associações). Almejamos, a partir
de expectativas, lacunas, observações e análises de contextos pós-Abolição em Santa Catarina
(Brasil), refletir sobre as associações ou agremiações organizadas por populações de origem
africana na capital catarinense na primeira metade do século XX, enfocando como
empreenderam esforços no sentido de construção de uma ideia de cidadania possível.
Procurando perceber os impactos das reformas urbanas e os desafios do universo pós-Abolição,
lidamos com expectativas e projetos coletivos envolvendo educação, trabalho e cidadania. Neste
sentido, cremos contribuir para a ampliação destes estudos em nosso estado e lançar novos
desafios em termos de pesquisas que se fazem necessárias neste campo de conhecimento.
Maíra Pires Andrade (UDESC)
A História Africana e Afro-brasileira nas práticas de ensino do Curso de História da UDESC
Esta pesquisa tem como objetivo investigar quais são as representações sobre a História das
Áfricas e das populações de origem africanas que são apropriadas e expressas pelos estudantes do
Curso de graduação em História da UDESC na condição de estagiários na disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado. Isto é, irei verificar quais os sentidos e abordagens dado a História das
Áfricas pelos estudantes na posição de professores em escolas de Educação Básica, buscando
perceber como estes se apropriam das orientações da Lei 10.639/03 e quais foram ás mudanças e
permanências depois da regulamentação desta normativa. Portanto, minha pesquisa busca
compreender as apropriações dos indivíduos em relação a História das Áfricas a partir de dois
níveis: primeiro a apropriação dos alunos da graduação como estagiários e segundo a
apropriação dos estudantes da escola. Para o alcance desses objetivos, utilizarei como fonte
histórica os Relatórios finais de estágio da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado da
UDESC, selecionando uma amostragem de 25 relatórios a partir do recorte temporal de 2000 a
2015. Como aporte teórico usarei autores como Fanon, Quijano e Mbembe para pensar a
colonialidade e o racismo na atualidade e Hall para mobilizar o conceito de representação. Nesse
aspecto, irei abordar os trechos dos relatórios em que a África ou as populações de origem
africana são invisibilizadas, são vistas a partir de um viés eurocêntrico, ou apresentaram uma
visão que se direcionava a uma perspectiva positiva e descolonizada em relação a estas
populações. Atentarei também nos relatórios executados depois da implementação da Lei
10.639/03 nas novas posturas, conteúdos e categorias que a partir deste marco passam a ser
inseridos no Ensino de História. Este artigo é um recorte de uma dissertação em
desenvolvimento na UDESC na área de História do Tempo Presente.

Merylin Ricieli dos Santos (UEPG)
Jovens da Comunidade Quilombola - Colônia Sutil e suas perspectivas externas
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na comunidade quilombola da colônia
Sutil (Ponta Grossa-PR) acerca dos jovens que residem neste local, através do projeto de
extensão “Voz Ativa”. A pesquisa teve três objetivos: 1º Entender como é vista pelo jovens a
questão da Identidade negra/ identidade quilombola; 2º Verificar se os jovens negros querem ou
não deixar a comunidade; e 3º Analisar a situação dos jovens negros nos ambientes externos a
sua comunidade. Os referenciais teóricos utilizados para a problematização deste estudo
correspondem a Dayrell (2002, 2003), Bento & Beghi (2005), Gomes (2005) e Hall (2008). O
corpus utilizado para análise desta produção foram questionários mistos respondidos pelo
público alvo, bem como um diário de campo, objeto este que conta com registros significativos
sobre o perfil de cada jovem que participou do projeto. Com a realização desta pesquisa foi
possível compreender que os jovens entrevistados se veem como negros pertencentes a uma
comunidade remanescente quilombola, mas não como quilombola. Percebemos que a vontade de
deixar a comunidade é mais comum nas idades mais avançadas e a evasão se concretiza com o
atingir da maioridade. Em relação à situação dos jovens negros e negras nos ambientes externos a
sua comunidade, concluímos que há um choque social que norteia a vida diária desses sujeitos.
Percebemos, ainda, que o projeto de extensão “Voz Ativa” conseguiu atingir seu objetivo de
possibilitar que os participantes do projeto na Colônia Sutil refletissem sobre a (re) construção de
identidade quilombola.
Mônica do Nascimento Pessoa (UDESC)
Debaixo do Baobá: a oralidade na África Ocidental
Pretende-se neste trabalho discutir o papel dos griôs no Mali, especificamente na África
ocidental, analisando suas práticas e performances, que resistem ao tempo e ao espaço no
movimento da diáspora. São práticas que nos possibilitam perceber as reelaborações
contemporâneas, e modos de ser e estar no mundo, de corpos que interagem com suas
memórias. Objetiva-se identificar as práticas dos griôs, buscando fios históricos, a partir do
“atlântico negro” que possibilitaram essa relação – análise fundamental para colocar em voga as
memórias africanas como forma de sociabilidades, no esforço de adaptar e fortalecer seus
vínculos culturais.
Monique Francielle Castilho Vargas (UFGD)
Nos enredos do banho de manjericão: uma análise das práticas mágico-religiosas de matrizes africanas na
produção audiovisual de Clara Nunes nos anos de 1970/80
Esta proposta de trabalho objetiva analisar como as práticas mágico-religiosas de matrizes
africanas foram representadas no videoclipe da canção Banho de Manjericão (1980) interpretada
por Clara Nunes. Esta cantora foi a primeira mulher a vender mais de cem mil cópias de discos,
apresentando uma exaltação às culturas de matrizes africanas num Brasil marcado pelo racismo e
intolerância religiosa. Proponho esta discussão por considerar que as representações culturais
presentes nos versos da canção, nos encartes do álbum, nas performances corporais apresentadas
por Clara Nunes na produção audiovisual e, sobretudo, nas indumentárias e acessórios utilizados
pela artista, possuem a capacidade de auxiliar os/as historiadores/as na interpretação de
acontecimentos históricos relacionados aos povos descendentes da diáspora africana.

Sirlei de Souza e Wilson de Oliveira Neto (UFRJ)
Os desafios para a promoção e a implantação da educação
para as relações étnico-raciais: o caso de uma universidade comunitária
Os objetivos deste trabalho são expor e discutir os resultados preliminares obtidos pelo projeto
“Diagnóstico das práticas educacionais em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana”
– EDUAFRO. Sendo a Univille uma universidade comunitária, ela está atenta às dimensões
históricas da diáspora africana no continente americano, em particular, no Brasil. Especialmente,
a partir de 2013, quando da homologação da Instrução Normativa 01/2013 PROEN, a
Universidade da Região de Joinville – Univille, intensifica institucionalmente atividades de ensino,
pesquisa e extensão acerca da história e cultura afro-brasileiras e indígenas. Segundo dados do
IBGE, Joinville é a segunda cidade catarinense em número de afrodescendentes e, recentemente,
com a recepção de imigrantes haitianos no município, a preocupação com práticas de ensino,
pesquisa e extensão envolvendo a cultura, a memória e a história das populações
afrodescendentes locais aumentou. Neste sentido, o projeto EDUAFRO procura identificar e
analisar as práticas desenvolvidas por professores e alunos da Univille acerca do ensino e da
promoção da cultura e história afro-brasileiras. Para tanto, a pesquisa está dividida em uma etapa
de revisão de literatura e de pesquisa documental em planos de ensino e aprendizagem, projetos
de extensão e pesquisa e relatórios de instâncias e sujeitos da universidade vinculados à
implementação de atividades de ensino, pesquisa e extensão que têm como temas a cultura e a
história afro-brasileiras.
Willian Robson Soares Lucindo (UNICAMP)
Preto vs. Branco: futebol, comemorações de 13 de maio e as associações de homens de cor do Estado de São Paulo
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutoramento em história, em que se analisa as
festas e comemorações organizadas por associações de homens de cor no Estado de São Paulo.
Uma atividade frequente nas comemorações de 13 de maio foi o duelo entre brancos e negros em
partidas de futebol. A leitura de atas de reuniões de associações de homens de cor mostra que
seus dirigentes se empenharam muito em organizar esse tipo de eventos, seja realizando bailes e
festas para arrecadar fundos, bem como articulando junto a organizações políticas e esportivas da
região. Algumas vezes, a arrecadação levantada era usada para trazer jogadores ou um time
completo de outra cidade, além de cobrir gastos como aluguel de campo. Na Imprensa Negra,
esses jogos eram exaltados e, principalmente em caso de vitória dos pretos, exemplificação da
potencialidade da população negra como contraponto da situação de marginalização que a
maioria vivia. Desta forma, pretende-se analisar como essas partidas estavam inseridas nas lutas
por direitos de cidadania no pós-Abolição
Yvie Cristina Favero de Souza (Universidad Nacional de Rosario)
Educação para as relações étnico-raciais: escola, negritude e a presença negra no livro didático
O trabalho trata da educação para as relações étnico-raciais, na escola, especialmente no que se
refere à negritude e a presença negra no livro didático. Trata-se de pesquisa bibliográfica, quanto
à pertinência do material didático utilizado em escola rural e multiétnica. A invisibilidade do
negro no processo político pedagógico no Brasil é uma prática recorrente que, desde o Brasil
Colônia, não tem medido esforços para negar aos afros brasileiros seus direitos de cidadania e
torná-los invisíveis nos mais diversos aspectos da vida social política e histórica do Brasil, e no
campo das relações internacionais. A organização da escola é resultante de uma construção social,
na qual as contradições se manifestam através do sujeito que, cotidianamente, nela se inter-

relaciona, em que a construção das identidades étnico-raciais se dá a partir do olhar do outro, das
regras sociais, da linguagem, da cultura e das normas que apontarão as perspectivas para as
relações étnico-raciais. Neste trabalho pretendemos contribuir para análise sobre o tipo de
educação que temos e que praticamos, especialmente no que se refere aos afrodescendentes. Na
prática pode-se criar um olhar diferente sobre o educando afro e não afro no que se refere às
relações culturais e históricas de cada etnia. Escolhemos esse tema, mesmo catorze anos após a
promulgação da Lei Federal nº 10639/03, em função dos debates que têm surgido sobre esta e a
dificuldade em sua implementação, muito embora haja vasto material didático para este fim.
Assim, acreditamos que tal estudo possa colaborar com a implementação efetiva da legislação e,
quiçá, contribuir para a construção de agentes facilitadores para a melhoria do processo
educacional que invariavelmente é excludente e discriminatório.
ST8: Moda, Trajes e História
Coordenação
Profa. Dra. Mara Rubia Sant'Anna (UDESC)
Carolina Morgado Pereira (UFRJ)
O têxtil e o vestuário como fonte documental no acervo de Olly Reinheimer
Olly Reinheimer (1914-1986), nascida na Alemanha, Sachsen, Mittweida, migrou para o Brasil,
para a cidade do Rio de janeiro, em 1936. Aqui, além de professora, produziu uma obra bastante
variada que incluía cerâmica, pintura, gravura, estamparia e têxteis. Seu trabalho distinguia-se por
sua multiplicidade de manifestações artísticas, cores singulares, mesclas de referenciais oriundos
de diversas culturas e combinações de técnicas. Dentre estes últimos, destacamos a produção de
vestuário e tecidos feitos através de seu processo de experimentação. O período de criação mais
produtivo de Olly foi entre a década de 1960 e início de 1970. A produção que nos interessa são
aquelas produzidas em tecido, que estiveram presentes tanto em exposições de arte quanto em
desfiles (performances) promovidos pela artista, no Rio de Janeiro. Atualmente o acervo se
encontra no apartamento da família, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O acervo é composto por
parte da produção artística remanescente de Olly, seus métodos e instrumentos de criação. As
ações de guarda, preservação e o desejo de pesquisa da coleção foram incentivados pela família.
Dentre as atividades empreendidas, estão à organização, catalogação e acondicionamento do
acervo documental, bibliográfico, obras e materiais empregados nas experimentações. Esta
comunicação visa analisar o processo documental de fontes têxteis e de vestuário. Através das
ações de documentação do acervo de objetos têxteis e de vestuário de Olly Reinheimer e os
processos de organização, tombamento, catalogação e guarda. Bem como, as abordagens críticas
para a discussão dos objetos de vestuário em suas configurações históricas, a partir da análise do
objeto têxtil e vestuário físico. O embasamento teórico-metodológico da pesquisa fundamenta-se
nos estudos de cultura visual e material a partir da abordagem proposta por Jules Prown e por
Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses. Assim como, nas pesquisas da historiadora do vestuário
Lou Taylor.
Igor Lemos Moreira (UDESC)
Moda e identidade através das celebridades: análise do grupo Little Mix (2016-2017)
No ano de 2016 o grupo de cantoras inglesas Little Mix, assim como suas relações com o corpo e
modos de vestir, ocupou grande espaço entre os portais de notícia do segmento pop no Brasil.
Dividindo a opinião de outros artistas e críticos entre “vulgares” e “empoderadas”, o grupo

passou a servir de exemplo para as discussões sobre gênero e moda entre celebridades, fãs e
internautas. Partindo de publicações em portais de notícias brasileiros entre 2016 e 2017
referentes ao grupo Little Mix, esta comunicação pretende discutir as narrativas ligadas a moda e
ao ato de vestir enquanto constituir da identidade de artistas pop’s internacionais no final do
século XX e início do XXI. Com base no campo da história do tempo presente, esta
comunicação pretende historicizar a cultura pop e midiática contemporânea (ROUSSO, 2016)
através das percepções de estratos de Tempo (KOSELLECK, 2014). Discute-se especialmente as
relações entre moda e gênero (SANT’ANNA, 2008) enquanto campos de representação e disputa
das identidades, assim como espaços de identificações (HALL, 2006). Deste modo as maneiras
de vestir não apenas são interpretados aqui como relações sociais (CERTEAU, 1996), mas
também enquanto práticas permeadas por experiências coletivas e históricas que transcendem o
indivíduo e/ou a celebridade.
Laíne Soares Mendes (UFRRJ)
A Vida Elegante - O poder das damas da alta sociedade
na Belle Époque Carioca (Rio de Janeiro-1903 a 1914)
O meu trabalho tem como fundamento demonstrar o poder das damas da alta sociedade como
um dos vários e fortes elementos que simplesmente acabam sendo obscurecidos pelas
abordagens simplistas do termo Belle Époque (no qual as abordagens mais comuns não dão
conta da complexidade cultural a qual o mesmo se refere). Deste modo, darei ênfase à Belle
Époque no contexto Carioca, originada a partir do advento do início da República no país,
através da análise dessas damas da alta sociedade com a moda. Essa última atuará como um fator
social de mudança fundamental na vida coletiva, além de possuir significação e distinção social,
ou seja, se transformará em uma problemática para a sociedade e para a modernidade, sendo
cumprida tanto no âmbito público, quanto no privado. Propondo uma relação entre a moda
masculina e a feminina, apresentando que mesmo que a ostentação e a ousadia fizessem parte da
feminina, a masculina em nenhum momento deixou de estar sob influência da tirania da moda. Já
a análise sobre as altas damas trarei gênero como uma ferramenta analítica para se compreender o
meio social da época introduzindo um método de investigação capaz de transformar
determinadas dimensões da sociedade. Nesse caso, será proposto um misto metodológico de
análise conceitual com análise de discurso de periódicos da época. Portanto, esse trabalho
proporcionará uma articulação, através da intersecção dos conceitos de Belle Époque Carioca,
Moda e Condição Feminina.
Leonardo Brandão (FURB)
“Skate: é assim que as feras se vestem”: Uma análise a partir das revistas Pop e Yeah!
Em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no ano de 2015, foi constatada a existência de
mais 8,5 milhões de skatistas no país. Essa expressiva quantidade de praticantes revela que essa
atividade ganhou dimensões significativas e que não pode ser ignorada pelos historiadores do
corpo, do esporte e da moda. Neste trabalho iremos ressaltar uma modificação ocorrida no
vestuário ligado à prática do skate, e isso comparando duas épocas distintas através da
publicidade. Num primeiro momento iremos abordar uma publicidade veiculada pela revista Pop
no ano de 1978, e depois uma publicidade veiculada pela revista Yeah! no ano de 1986. Se num
primeiro momento a prática do skate esteve associada ao visual do surf, em menos de uma
década a aparência de muitos skatistas já estaria mais ligada à estética punk. A revista Pop foi
publicada com periodicidade mensal pela editora Abril entre novembro de 1972 e agosto de 1979.
Nesta revista, a imagem publicitária que iremos analisar foi publicada em sua edição de número

72, de abril de 1978, sendo ela uma foto colorida de duas páginas, na qual dois jovens skatistas
apareciam de maneira descontraída sob os dizeres: “Skate: é assim que as feras se vestem”. Nossa
outra fonte, a revista Yeah!, foi publicada durante a segunda metade da década de 1980, mais
especificamente de 1986 a 1988. Nesta revista iremos analisar uma imagem publicitária de uma
joelheira da marca “Urgh!”, e isso com o intuito de discutir a gênese das relações entre punk,
indumentária, juventude e mercado. O objetivo é demonstrar como diversos signos do
movimento punk foram apropriados por um emergente mercado ligado a essa atividade. Importa
compreender como muitos dos skatistas, durante esse período, foram pouco a pouco
abandonando o visual de surfistas que adotavam até então: cabelos compridos, shorts, roupas
mais alegres e descontraídas, e começaram a se envolver com diversos aspectos da rebeldia
estilizada do punk.
Mara Rúbia SantAnna Muller (UDESC)
Os acervos de estudo de trajes de Victor Meirelles do MVM e MNBA
A comunicação se centrará na descrição da coleção do conhecido “Estudo de Trajes Italianos”,
produzido por Victor Meirelles entre 1853 e 1956, cujos artefatos fazem parte das reservas
técnicas dos Museus Victor Meirelles de Florianópolis e o Nacional de Belas Artes do Rio de
Janeiro. A coleção se compõe de vinte e uma pranchas em Florianópolis e outras setenta e duas
no Rio de Janeiro. Além de demonstrar o conjunto destas coleções com suas características e
potencial de pesquisa, este trabalho discutirá dois agrupamentos que, supostamente, possuem
uma continuidade. O Estudo de Trajes Italianos trata-se de um conjunto de obras realizadas por
Victor Meirelles enquanto estava estudando na Itália, graças à bolsa de estudos que ganhou como
prêmio do concurso anual da Academia Imperial de Belas Artes, em 1852. As obras consistem de
desenhos de figuras humanas detalhadamente vestidas. Algumas possuem objetos em suas mãos,
indicando os trabalhos que realizavam ou atividades peculiares. Apenas duas aquarelas possuem
duas figuras juntas. As obras dessa série não foram todas produzidas com os mesmos materiais,
sendo em sua grande maioria pinturas feitas de aquarela sobre papel, contudo há feitas com
grafite, a óleo, em papel colado sobre madeira, entre outros. O formato das pinturas é retangular,
quase todas com tamanho em torno de 30 cm por 20 cm, tendo alguns cm de variações. Não há
um número exato de quantas produções compõe a coleção, já que algumas se perderam ao longo
dos anos e muitas fazem parte de coleções particulares, mas conforme levantamento realizado
pelo Museu Victor Meirelles há no Brasil em torno de uma centena, estando parte no Museu
Victor Meirelles – 21 pranchas - e no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro – 72 pranchas e,
ainda, dez num colecionador particular catarinense e mais uma num outro colecionador paulista.
Marianna Ribeiro Pires (FEEVALE)
Um olhar acerca das construções de gênero presentes na moda para bebês
Pretende-se com esse estudo, tratar da relação entre gênero e moda, especificamente sobre as
construções e desconstruções de gênero presentes na moda para bebês. Acredita-se que esse
trabalho se faz importante, tendo em vista os poucos estudos existentes na área. Em
contrapartida, percebe-se que há uma forte construção de papéis de gênero nas marcas infantis, o
que pode vir a influenciar as questões de identidade de gênero, influenciadas pela moda vigente e
transmitidas pelos adultos para as crianças, sobretudo pelos pais. Com isso, intenciona-se lançar
uma reflexão sobre a maneira que, através das designações de gênero presentes na moda bebê, aliás bastante tradicionais-, são construídos os papéis sociais de ser menino e ser menina. Assim,
pretende-se contribuir com a sociedade ao incentivar reflexões sobre o tema, de forma que a
infância possa ser tratada com mais igualdade de gênero. Com o mesmo intuito, propõe-se

auxiliar os profissionais da área, no setor de planejamento e desenvolvimento de produtos de
vestuário bebê. Nesse sentido, apresentam-se os resultados de uma pesquisa realizada com pais
de bebês, sobre suas motivações de compras de vestuário, considerando aspectos relacionados às
questões de gênero, como por exemplo, naquilo que se refere a cores e elementos de estilo, já
definidos culturalmente como sendo de meninos ou de meninas. E como os pais tratam a
questão de uma proposta de vestuário onde não exista demarcação de gênero, ou ainda, se os
modelos que tradicionalmente são considerados para uso exclusivo para crianças de determinado
gênero, podem ser utilizados pelo gênero oposto. Essas questões foram norteadoras para a
realização da pesquisa, no entanto, antes da apresentação dos dados obtidos com a realização da
mesma, acredita-se necessário -mesmo que de forma breve-, apresentar estudos sobre gênero.
Para isso, o estudo trata dos conceitos da própria definição do termo, assim como papéis e
identidade de gênero. Consideram-se também, os aspectos sociais da moda, ou seja, a moda
como uma manifestação cultural. Por fim, apresentam-se os dados obtidos, estabelecendo
possíveis relações entre o ato do vestir com os papéis de gênero, por meio de uma análise com
abordagem qualitativa.
Natália Dias de Casado Lima (UFES)
Moda e Art Nouveau na Belle Époque Francesa
Durante a Belle Époque francesa, o Art Noveau encontrou seu ápice e influenciou diversos
campos, como a Moda. Mesmo encontrando seu fim com a Primeira Guerra Mundial, o estilo
marcou a época em que os costureiros enfim alcançaram o status de celebridade e a indústria da
moda tomou os primeiros traços de como ela é conhecida na contemporaneidade.
Contextualizados dentro da sociedade francesa do começo do século XX, este artigo discursa
sobre Art Nouveau, comércio, Moda e Alta Costura, também mostrando como a silhueta
feminina mudou bastante durante esses anos e como isso afetou a figura da mulher.
Nathércia Vasconcelos Santos e Nilsângela Cardoso Lima (UFPI)
Charme, elegância e bom gosto: jornalismo de moda no Piauí na década de 1970
O presente artigo tem por interesse compreender as rupturas e continuidades que ocorreram no
jornalismo de moda do Piauí, nos anos 1970, quando se discutia a consolidação do prêt-à-porter
no Brasil, sendo este, um dos fatores apontados como o impulsionador da moda, dentro dos
periódicos nacionais. Nesse intuito, foram analisadas as colunas de moda e colunas sociais
publicadas no jornal O Estado e O Dia, durante a década de 1970, onde, por meio dos discursos,
são propostos, modos de se vestir e se comportar para as mulheres da cidade de Teresina. Na
segunda metade do século XX, a moda passa a fazer parte do cotidiano da cidade, ligada aos
hábitos e costumes dos citadinos, com publicações sobre tendências de moda nacionais e
internacionais nos jornais, além de grandes desfiles propostos pelas boutiques na cidade que
revelavam o forte desejo de tornar Teresina moderna, ao comparar a capital do Estado aos
grandes centros do país. A partir da metodologia da história oral, da pesquisa documental e
hemerográfica, buscou-se ainda entender a participação dos grupos sociais ligados à cobertura de
moda nos jornais e como estes traços marcaram e constituíram a memória do jornalismo de
moda piauiense em 1970 e que continuam a vigorar na complexidade do Tempo Presente. No
trabalho utilizamos como referências os estudos de Jofilly( 1991), Cidreira(2005), Rioux (1999),
Alberti (2005), Pinto (2002), dentre outras.
Patrícia Carla Mucelin (UDESC)
Narrativas visuais de moda: a composição de “looks” como forma de expressão ou divulgação do consumo na web

A tese em andamento para o doutorado em história investiga o processo de ascensão das
blogueiras brasileiras Camila Coelho, Camila Coutinho, Lala Rudge, Thássia Naves e Helena
Bordon que atingiram sucesso no campo da moda, especialmente a partir da publicação da edição
de julho de 2013 da revista Glamour, em que elas apareceram na capa e no conteúdo da edição.
As cinco blogueiras escreveram e produziram material fotográfico e audiovisual sobre moda e
beleza, e adquiriram um status de produtoras no campo da moda, apesar de não serem, todas
elas, profissionais formadas nesta área específica. Seus blogs alcançaram sucesso, principalmente
devido ao grande número de seguidores e leitores; o que atraiu a atenção de grandes marcas e
grifes que contataram as blogueiras em busca de parcerias, investindo e valorizando seu trabalho
em busca de divulgação de seus produtos. As blogueiras teceram relações intermediárias com
consumidores e com empresas diversas ao divulgarem através de anúncios muitas vezes velados
no conteúdo dos seus blogs, um estilo de vida que se sustenta no consumo das roupas “certas” e
procurando manter a atualização constante desse consumo. Esse consumo diz respeito, em todos
os cinco blogs estudados ao vestir-se como uma maneira de evidenciar um status que demonstra
o conhecimento dessas mulheres em moda. Por sua vez, “uma característica da sociedade
globalizada do século XXI é que a capacidade de criação costuma ser capturada pelos tentáculos
do mercado, que atiçam como nunca essas forças vitais e, ao mesmo tempo, não cessam de
transformá-las em mercadorias” (SIBILIA, 2016, p. 17). Assim os blogs criam estratégias de
poder, desencadeando um consumo no sentido amplo, de modelo de vida, pois as blogueiras se
utilizam da moda como símbolo de prestígio social, bem como corroboram para o fortalecimento
da cultura de consumo.
Patrícia Marcondes de Barros (UNESPAR)
Androginia, rock & contracultura: moda e comportamento no Brasil da década de 70
A presente comunicação tem como objetivo analisar Moda e comportamento relacionado à
contracultura, especificamente ao Glam rock (também chamado de glitter rock) e sua estética
andrógina no Brasil nas décadas de 70 e 80. O Glam rock surgiu na Inglaterra entre o final dos
anos 60 e começo dos 70 como uma provocação à estética hippie, desnaturalizando movimentos
no corpo e na indumentária, tornando-os excessivos e glamourosos. Através de pesquisa
qualitativa de cunho bibliográfico e documental (com a utilização de impressos alternativos, peças
publicitárias, documentários e entrevistas de época), analisaremos num primeiro momento a
estética andrógina inerente ao Glam Rock que ganhou visibilidade em astros como David Bowie,
Marc Bolan, Iggy Pop e Lou Reed. Num segundo momento, discutiremos as reverberações da
androginia no Brasil através da Moda e exemplificadas em artistas como Ney Matogrosso e o
grupo teatral Dzi Croquettes. Ambos escandalizaram grande parte do público brasileiro em plena
ditadura militar, com suas performances viscerais e um figurino que transcendia as fronteiras
entre o feminino e o masculino. O Glam rock criou uma identidade de resistência através do
corpo e da androginia, transcendendo a questão de gênero e subvertendo ideias estabelecidas na
vida e na Moda.
Priscila Barbeiro (UDESC)
A chita na moda: análise da construção de um imaginário popular brasileiro
O objetivo deste trabalho é o de analisar uma fotografia de moda produzida pelo fotógrafo
Jacques Dekequer, pertencente ao acervo virtual do museu A Casa – Museu da casa brasileira. A
fotografia em questão, realizada para a exposição “A Chita na Moda” (2005) registra a criação da
marca Neon, dos estilistas Dudu Bertholini e Rita Comparato. Tomamos como embasamento os
estudos sobre a Imagem e a metodologia de análise proposta por Cassagnes (1996), a fim de

compreendermos a construção de um imaginário popular brasileiro e de uma possível identidade
cultural discursada pela imagem e pela exposição, por meio da apropriação do tecido chita nas
produções de estilistas brasileiros. Para tanto, nos propomos analisar a imagem não apenas em
sua relação forma/conteúdo, mas também de pensar em sua ordem política/ideológica.
ST9 : Tempo presente, Políticas de Memória
e Patrimônio Cultural nas Américas
Coordenação
Profa. Dra. Janice Gonçalves (UDESC)
Ana Carolina Brasil (UDESC)
Arte urbana e discussões de patrimônio: graffitis no Armazém Vieira (2013)
O objetivo deste trabalho é analisar, em diálogo com a História do Tempo Presente, como
algumas narrativas produzidas e veiculadas por mídias digitais locais de Florianópolis, como
Diário Catarinense e Notícias do Dia, tratam as interferências artísticas contemporâneas de
graffiti realizadas em 2013 na fachada do Armazém Vieira, patrimônio cultural que na época
estava em processo de tombamento. Entre os grafiteiros envolvidos, alguns se utilizaram de
elementos artísticos referentes à Franklin Cascaes, que por sua vez remete à cultura açoriana
local, gerando embates a favor e contra tais interferências, juntamente com as decorrentes
discussões associadas à uma prática cultural tida como marginal, no caso do graffiti, discussões
relacionadas a arte e a criminalidade. Considerando o contexto da pós-modernidade, apresentado
por Stuart Hall (2006) em que as sociedades modernas sofrem constantes mudanças, as quais
influenciam nas identidades pessoais desencadeando o processo de “crise de identidade”. É
preciso também trabalhar com as memórias discursivas e as diferentes identidades culturais
dentro do próprio graffiti, juntamente com a discussão de relações de poder e resistência que
perpassam essa prática. Discussões sobre tempo e patrimônio de Hartog (2006), memória
(ROUSSO, 2014), bem como as de pluralidades no que diz respeito aos espaços, sujeitos, saberes,
ideias e comportamentos nos espaços praticados das cidades (CERTEAU, 1994). Considerando
também o posicionamento de Koselleck (2014) para com as artes, dentro de uma perspectiva
temporal onde se reconhece os estratos do tempo, que permite o entendimento das rupturas e
permanências culturais e de apropriações entre artistas distintos e separados temporalmente,
como no caso de Franklin Cascaes e os grafiteiros contemporâneos.
Bernardo Brasil Bielschowsky (UFSC)
Valorização da paisagem como patrimônio cultural
Este trabalho pretende analisar a paisagem urbana na área central de Blumenau/SC – Brasil, para
demonstrar a importância dessa paisagem historicamente construída como um bem patrimonial
que deve ser valorizado. A principal problemática urbana e que já está afetando diretamente a
paisagem histórica e culturalmente construída, são as sucessivas tentativas do próprio poder
público em tentar vender a cidade como um objeto, através de imagens emblemáticas e cenários
construídos ao longo do tempo. Essas políticas públicas tratam da espetacularização urbana, da
mercantilização dos espaços e da própria paisagem da cidade. O principal argumento deste
trabalho é que, com os processos de renovação urbana sinalizando para essas áreas, corre-se o
risco de deformação ou de desaparecimento, ocasionando assim, perda irreversível à cidade
contemporânea e as futuras gerações. As cidades brasileiras conhecem rápidos processos
substitutivos - decorrentes da fraqueza da legislação urbanística que permite uma acelerada

dinâmica do capital imobiliário -, que transforma o tempo numa variável determinante para a
manutenção da paisagem e da memória urbana dessas cidades. A principal relevância do trabalho
é discutir que a introdução de políticas para a valorização da paisagem não deve ser somente
estética, mas sobretudo social, ou seja, encarar os novos desafios à preservação. Serve para
conservar suas raízes e fortalecer suas identidades, evitando assim, perda irreversível à cidade
contemporânea e às futuras gerações. A expectativa de contribuição para o tema da sessão é a de
incluir valorização da paisagem como elemento cultural, ou seja, como um bem patrimonial que
se enquadra numa nova dimensão das políticas patrimoniais. Serve também para democratizar
esse patrimônio, que não deve ser apenas estético, mas que deve contemplar os ambientes que
marcam a vida cotidiana das pessoas.
Carla Ferreira Cruz (IPHAN)
Redes de saberes e interculturalidade: interconexões entre educação,
patrimônio cultural, políticas públicas, decolonialidade e direitos humanos
A partir de reflexões e inquietudes conceituais despertadas nas práticas laborais diárias da
pesquisadora, nasceu a necessidade de aprofundamento científico em temas pungentes na área do
patrimônio cultural. A preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, tanto o
institucionalmente definido como tal quanto o vivenciado pelas pessoas, necessita da atuação de
atores sociais de diferentes áreas, nesse sentido considera-se que a articulação em redes de
saberes, por meio da integração desses diferentes atores, pode ser um instrumento capaz de gerar
uma mobilização social. O conhecimento, reconhecimento e acesso ao patrimônio cultural é um
direito humano e os processos educativos inseridos nesse contexto podem ser vetores para a
decolonidade e para o fortalecimento das redes de saberes locais. Nesse contexto, busca-se
refletir sobre como processos educativos podem fortalecer o conhecimento dos cidadãos sobre o
seu patrimônio cultural de tal forma que este seja um vetor de decolonidade e respeito às redes de
saberes culturais brasileiras.
Carlos Eduardo Macagi e Daniel Barreto Lopes (IPHAN)
Laguna entre a memória e o discurso do patrimônio: as leituras sobre a “cidade-documento”
Este trabalho pretende problematizar o papel das ações e discursos patrimoniais em Laguna (SC),
com enfoque no processo de tombamento do Centro Histórico da cidade. O contexto histórico
da atribuição de valor cultural à Conjuntos Urbanos, inscritos nos Livros do Tombo do IPHAN,
no período compreendido a partir da década de 1980, se reveste com uma nova maneira de
interpretação dos fatos históricos, tal como exemplificado no processo de tombamento de
Laguna-SC, iniciado em 1984 e finalizado em 1985. Tendo como ponto inicial de discussão o
processo de tombamento a nível federal de Laguna, procuramos investigar como se deu a
atribuição de valor cultural a partir de seu valor histórico, onde ressalta-se não o valor
excepcional arquitetônico, mas sim o de documento para a história urbana do país pelo papel
desempenhado em função de sua localização e pelo valor de “testemunho histórico” da ocupação
humana no território. Após a investigação dos motivadores e critérios na documentação do
processo de tombamento federal de Laguna, percebemos que, ao longo do tempo, os conceitos
de preservação utilizados no processo de patrimonialização de Laguna pelo IPHAN continuam
em voga. No entanto, a modificação paradigmática da instituição, bem como a evolução do
pensamento internacional, acerca do patrimônio, propõe trabalhar o patrimônio como potencial
de desenvolvimento socioeconômico e cultural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade
de vida das populações detentoras dos bens culturais. Tal expectativa levanta, pois,
questionamentos sobre até que ponto o discurso de patrimônio autorizado construído pelo

IPHAN dialoga com os lagunenses e como esses moradores se apropriam desse discurso
patrimonial. Para essa análise, utilizará da metodologia da história oral, a fim de melhor entender
como o espaço patrimonializado é valorado pelo discurso de memória dos idosos locais e, dessa
forma, contemplar diferentes leituras sobre a “cidade-documento”.
Caroline Silveira Bauer (UFRGS)
“Escreve isto para a memória num livro”: o projeto Brasil: Nunca Mais,
cultura histórica e transmissão da experiência (1978-1988)
Esta apresentação tem por objetivo realizar uma análise da produção e da escrita do projeto
Brasil: Nunca mais e sua difusão, circulação e recepção, problematizando o confronto entre
memórias sobre a ditadura civil-militar durante a transição política brasileiro. Parte-se do
pressuposto que esse conflito simbólico explicita divergências entre cronosofias e culturas de
história, com a formulação de representações que influenciaram o processo transicional e a
elaboração de políticas de memória. Havia, entre os membros do projeto e setores ligados ao
regime, concepções radicalmente diferentes de passado e expectativas totalmente distintas de
futuro, bem como a transmissão da experiência do terrorismo de Estado. Para a consecução
desses objetivos, serão analisadas fontes dos serviços de informação da ditadura civil-militar,
periódicos de grande circulação e exemplares da chamada “imprensa nanica”, depoimentos orais
dos integrantes do projeto e a memória de seus leitores. Busca-se, desta forma, estudar quem
foram os responsáveis pela criação, disseminação e recepção de uma representação do passado
que confrontava a política de esquecimento imposta pela ditadura civil-militar.
Christiane Heloisa Kalb (UFSC)
A (des)construção do Inventário de Patrimônio Cultural de Joinville-SC:
disputas, discursos e interesses antagônicos
O patrimônio cultural da cidade de Joinville vem sendo construído paulatinamente a partir de
políticas públicas voltadas à sua preservação. No entanto, nem sempre estas políticas estão em
sintonia com o que a população deseja preservar e ver preservado. O presente artigo, assim, tem
o intuito de analisar a (des)construção de uma política pública de preservação de patrimônio,
instituidora do inventário de bens culturais, chamado IPCJ – Inventário do Patrimônio Cultural
de Joinville. As marcas e os rumos escolhidos a partir da etnicidade é o discurso do patrimônio
do Brasil, se observado a partir do olhar catarinense, e isso também se aplica à realidade
joinvillense. Mas o patrimônio não é importante por si e per si. São os valores atribuídos sobre
tais bens que vão se modificando a partir das pessoas e das políticas com o decorrer do tempo. O
discurso vai mudando e, ao mesmo tempo, valorizando outras etnias. O olhar étnico é o discurso
oficial da Fundação Cultural Catarinense e isso pode se repetir em outras cidades, em suas
Comissões de Patrimônio ou não, como muitas vezes ocorreu na Comissão da cidade de
Joinville. No entanto, é preciso problematizar esse discurso da etnicização para se entender os
usos do passado e a sua invenção a partir de outros vieses transversais, como, por exemplo, por
meio do olhar do trabalho ou da economia. O método utilizado foi qualitativo, por meio de
pesquisa bibliográfica e documental junto à Fundação Cultural de Joinville. Realizei ainda
entrevistas com atores envolvidos no processo de criação da lei de inventário. Este recorte é
parte integrante da tese de doutorado desenvolvido junto ao Programa Interdisciplinar em
Ciências Humanas, PPGICH, da UFSC, defendida recentemente. Por ora, o que se conclui é que
há uma falta de diálogo entre os envolvidos nos processos de patrimonialização, gerando ações
que são de “cima para baixo”, nem sempre em consonância com que é esperado pela cidade.

Cristina Meneguello (UNICAMP)
Águas do esquecimento: sobre memoriais e a destruição ativa da memória - Assunção, Paraguay
Dentro da perspectiva da compreensão do patrimônio expresso em memoriais que visam
recordar acontecimentos traumáticos, seja relacionados a regimes de exceção, seja relacionado a
locais de isolamento e dor, esta apresentação propõe revisitar o lugar urbano deixado pelo
incêndio do supermercado Ycuá Bolaños, em Assunção, Paraguai (2004), e as recentes tentativas
oficiais de criar no local um memorial oficial, a partir de um amplo concurso arquitetônico
ocorrido em 2016. O incêndio, que findou com 374 mortes diretas, além de desaparecidos e
feridos deixou, em uma das principais avenidas da capital Assunção, um edifício calcinado que foi
progressivamente tornado em local de peregrinação, de homenagem às vítimas e palco de
protestos a partir dos anos que se seguiram, conforme a justiça primeiro condenou e depois
absolveu os donos responsáveis pelo fechamento das portas do local (para evitar que os
consumidores “saíssem sem pagar”). Recentemente, o governo federal, sob o argumento de que
o edifício está abandonado e ocupado por moradores de rua, voltou a tratá-lo como incômodo
urbano e propôs um concurso de ideais arquitetônicas para um memorial, no mesmo local. Entre
as 34 propostas, a oficina -=+x- (Francisco Tomboly y Sonia Carisimo) foi contemplada ao
propor um memorial em “honra às vítimas” “silencioso e sombrio” ocupando a mesma esquina e
criando volumes de praças (praça da sombra e da luz) além de locais para atividades sociais,
educativas e recreativas. Tal concurso arquitetônico reacendeu os debates sobre o local, uma vez
que a proposta apaga todos os traços arruinados sobreviventes e os substitui por simulacros dos
volumes pré-existentes (como a torre do supermercado). Ainda, destrói as marcas dos protestos
(grafites, desenhos). A partir da análise outras soluções arquitetônicas propostas para o local,
caberá indagar como uma celebração ativa da memória da tragédia promove o apagamento e a
destruição da própria memória que propõe preservar.
Daniela Pistorello (UDESC)
Patrimônio industrial e itinerários culturais: memória do trabalho em experiências latino-americanas
As obras e criações da indústria tem se tornado, sistematicamente, objetos de estudo do vasto
campo do patrimônio industrial que tem por objetivo, de forma geral, recuperar a memória do
trabalho e das relações sociais de produção. Uma das estratégias utilizadas para sua
visibilidade e valorização, no tempo presente, é a instituição de itinerários culturais por espaços
fabris, de produção de energia e/outras atividades. Este artigo tem o objetivo de apresentar
algumas experiências latino-americanas que envolvem itinerários culturais e o patrimônio
industrial; perceber a potencialidade desta prática para o campo do patrimônio e problematizar
algumas iniciativas no Brasil e em Santa Catarina que operam nesta perspectiva. A metodologia
adotada se pauta pela análise das propostas de itinerários culturais oferecidos por instituições
ligadas às indústrias em questão e pela problematização destas práticas. A pesquisa nasceu do
incômodo em perceber o quanto o patrimônio industrial ainda é pouco percebido no Brasil – e
menos ainda em Santa Catarina – e que a criação de itinerários culturais pode significar a
valorização de espaços fabris. Por isso, ampliar a compreensão do patrimônio cultural para além
do aceito tradicionalmente e visibilizar os bens culturais cuja importância se dá no trabalho nele
envolvido bem como no trabalhador que o produziu, pode significar perceber o patrimônio
cultural numa perspectiva mais diversa e inclusiva, elementos indispensáveis para o exercício de
uma prática cidadã.

Danielle Alves de Sousa (IPHAN)
A presença negra no Sul do Brasil: reflexões sobre o lugar das questões afro-brasileiras
nas narrativas identitárias de Santa Catarina e nas ações patrimoniais do IPHAN
A proposta do trabalho a ser apresentado busca desenvolver reflexões acerca das relações entre
memória e identidade no que tange às políticas públicas federais de patrimônio e manifestações
culturais afro-brasileiras no Sul do Brasil, com foco especial em Santa Catarina. Diante da força
das narrativas locais e nacionais em torno da imagem da região Sul como lugar essencialmente de
herança branca/europeia, quais os espaços e caminhos possíveis para inserir manifestações
culturais que delas diferem nas narrativas que se criaram no rol de bens culturais brasileiros?
O objetivo principal é pensar as narrativas regionais em torno das questões afro-brasileiras no
Sul do Brasil e as nacionais - através das ações e produção de conhecimento do IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) -, buscando pontos de encontro e/ou
desencontro entre elas que permitam produzir conhecimento que possa auxiliar na expansão das
narrativas patrimoniais.
Debora Raiza Carolina Rocha Silva (UFMG)
Patrimônio sensível: um estudo sobre o processo de tombamento do antigo DOPS/MG
A trajetória de construção e consolidação da preservação da memória e do patrimônio cultural no
Brasil foi atravessada por embates intelectuais, por reinterpretações das práticas e medidas de
proteção, além de constantes transformações sobre o que seria passível de salvaguarda. Com o
passar dos anos a ampliação do conceito de patrimônio cultural promoveu a proteção e
salvaguarda de novos grupos e objetos. Assim, no Brasil, desde o início da década de 1980, o
patrimônio cultural passou a ser percebido como um direito, como um elemento da cidadania,
passando assim a destinar seu olhar e sua prática para uma diversidade de bens culturais. Neste
trabalho, buscaremos apresentar um braço dessa nova percepção, colocando em evidencia o
processo de tombamento do edifício do antigo Departamento de Ordem Pública e Social de
Minas Gerais, o DOPS/MG. O prédio em questão está situado na Avenida Afonso Pena, 2.351,
no bairro Funcionários em Belo Horizonte, sendo um exemplar tanto da arquitetura modernista
da capital mineira, quanto da repressão e violência de Estado durante o período da Ditadura
Militar. O edifício foi destinado a abrigar o Memorial dos Direitos Humanos, criado por Lei em
1999 (ainda em processo de negociação), inserido em área de interesse de preservação em 2000,
sendo declarado patrimônio municipal em 2013, e estadual em 2015. Diante dessas ações,
pretendemos com esta comunicação analisar em quais contextos esse edifício foi destinado a
memorializar as graves violações dos Direitos Humanos, quais as tensões e disputas decorrentes
da construção dessa política pública de memória e por quais motivos seu reconhecimento foi
tardio. Acreditamos que para compreender esses processos será necessário abordar os processos
de distensão e abertura política, marcados pelo esquecimento, silêncio e por uma cultura política
de conciliação; pelas complexas definições do que deve ser compreendido como patrimônio
cultural e memória nacional, entre outras questões, como a reduzida busca desse eixo nas
reivindicações dos ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos.
Diego Finder Machado (UDESC)
“O vandalismo veste todos os trajes”: derivas portuguesas e brasileiras
do conceito de “vandalismo” e as versões e subversões da ordem patrimonial
Algumas palavras do vocabulário cotidiano, ainda que tenham permanecido as mesmas ao longo
dos séculos, não possuem mais o mesmo conteúdo, ou, ao menos, não mais se restringem aos
limites do campo semântico em que foram forjadas. Novos significados são incorporados a

velhas palavras, enquanto outros são esquecidos ou silenciados. “Vandalismo” é uma dessas
palavras que passaram por reconfigurações semânticas no contemporâneo, adquirindo um grau
de ubiquidade sem precedentes. Neologismo criado no contexto da Revolução Francesa por
Henri Grégoire, em seus relatórios sobre o saque e a destruição de “monumentos nacionais”,
atualmente a palavra “vandalismo” é empregada para nomear práticas sociais diversas, tanto a
destruição de bens reconhecidos como patrimônio, como qualquer ato interpretado como dano à
propriedade. Assim, quando se fala em “vandalismo”, o que se quer dizer? O que está encoberto
pela plasticidade do uso da palavra? Quais as derivas históricas do conceito? Quais as implicações
sociais da atribuição desse rótulo? Esta comunicação visa problematizar as derivas portuguesas e
brasileiras do conceito de “vandalismo”, ao interpretar e contextualizar textos-manifestos contra
a destruição do patrimônio (ou dos “monumentos nacionais”) escritos por Alexandre Herculano,
no contexto português do século XIX, e por Alceu Amoroso Lima e Paulo Duarte, no contexto
brasileiro da primeira metade do século XX. Parafraseando Herculano, pode-se dizer que, ao
longo da história, o conceito de “vandalismo” vestiu diferentes trajes, pois, ao sentido inicial,
sobrepuseram-se novas camadas de significação. Investigar algumas dessas camadas,
sedimentadas no presente, pode indicar maneiras de pensar sobre os ataques ao patrimônio
cultural. Os textos analisados sugerem interpretações sobre os valores atribuídos ao passado e
seus vestígios, os ideais de civilização frente à barbárie, as concepções de história e memória, bem
como sobre os caminhos necessários para edificar uma nação.
Fernanda Mara Borba (UDESC)
Entre reminiscências e remanescentes: a presença e a ausência do passado em torno do quilombo no Brasil
O tema quilombola ganhou visibilidade com o reconhecimento das comunidades de quilombos
pela Constituição Federal e Atos das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988,
colaborando para o desenvolvimento de políticas quilombolas. Estes dispositivos legais
apresentam duas categorias importantes: a reminiscência e o remanescente. No Artigo 216 da
Constituição, a reminiscência aparece como critério importante para o tombamento dos
documentos e sítios dos antigos quilombos, vinculado ao Iphan. O remanescente foi deslocado
para o Artigo 68 dos ADCTs que garante a propriedades das terras ocupadas pelas comunidades
de quilombos, a cargo da Fundação Cultural Palmares e do Incra. Mais do que um jogo de
palavras, os termos refletem os debates acionados pelos integrantes dos movimentos sociais,
intelectuais, universitários e partidos políticos em espaços como a academia, a imprensa e o
parlamento a quase um século. Atenta a esses deslocamentos, esta proposta visa comunicar os
diferentes olhares (e experiências de tempo) no contemporâneo da presença ou ausência do
passado em torno do quilombo. A partir da produção acadêmica e das disputas jurídicas acerca
do tema, as considerações aqui abarcam igualmente as políticas territoriais e patrimoniais (estas
últimas de natureza material concretizada no tombamento) que, por sua vez, refletem na inclusão
ou exclusão dos sujeitos quilombolas em realidades política, econômica, social e cultural distintas.
Gabriela Lopes Batista (UDESC)
Do isolamento ao tombamento: a patrimonialização dos Asilos Colônias no estado de São Paulo
O trabalho buscará desenvolver uma análise dos processos que levaram ao tombamento os
Asilos Colônias do estado de São Paulo. A partir da política higienista da primeira metade do
século XX que levou à construção das colônias de isolamento, discutir a patrimonialização desses
espaços na chave do sofrimento a que os internos foram submetidos ao longo de décadas, aliado
a profilaxias como o próprio isolamento nestes espaços, por exemplo. Além disso, analisar os
processos que levaram ao tombamento como uma das formas de reconhecimento pelo

isolamento como um crime de Estado, inserida nas ações de reparação de hansenianos e filhos
separados dos mesmos. Através de categorias como sofrimento e ressentimento, pretende-se
relacionar essas experiências de violações dos direitos humanos nos espaços dos asilos e como
vinculam-se ao processo de patrimonialização.
Gloria Alejandra Guarnizo Luna (UFSC)
Museus do Lixo no Brasil: a (reconfiguração do lixo em arte e objeto museal
Após a “era dos museus” no século XIX, o século XX experimentou uma ampliação de
investimentos públicos e privados que permitiram a reconfiguração de coleções e a criação de
museus. Atrelada a um novo panorama político e cultural, a Nova Museologia em 1980
possibilitou reformulações em seus conceitos-chave e em seus métodos. Dentro deste contexto,
sugiram inúmeras tipologias de museus, dentre eles, os “Museus do Lixo”. A presente
comunicação objetiva apresentar os Museus do Lixo, localizados nas cidades de Florianópolis
(SC), São José dos Campos (SP), Campo Magro (PR), Belo Horizonte (MG) que se configuraram
no Brasil entre 1998 e 2007 e problematizar a sua inserção direta ou no movimento
que reformula objetos, coleções e espaços museais. Estes espaços possibilitam captar e
compreender as mudanças e apropriações referentes às concepções de museus, tanto na
perspectiva institucional, quanto no referente às demandas sociais na percepção museológica no
tempo presente. Possibilitam problematizar a relação do lixo com a sociedade do consumo,
com a sociedade sustentável e práticas do descarte no Brasil contemporâneo, observando as
ações e propostas de novos usos, como a (re) configuração do lixo em arte e dos próprios
objetos museais.
Guilherme Dias (UFSM)
Patrimônio, memória e história oral: os processos de tombamentos no estado
do Rio Grande do Sul fundamentados pelo critério étnico
O presente trabalho procura refletir acerca das contribuições da história oral para as pesquisas
sobre o patrimônio cultural. Em nossa pesquisa, analisamos os processos de tombamento
realizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) entre os anos
1980 e 2000. Desde 1970, a responsabilidade pela proteção e manutenção dos patrimônios tornase partilhada entre a União, Estados e Municípios; conforme as diretrizes e recomendações da
Carta da Brasília 1970 e do Compromisso de Salvador 1971. Na pesquisa analisamos os processos
de tombamento estaduais e seus impactos, frutos desta partilha de responsabilidade. A fim de
reconhecer o impacto do processo de preservação na memória, privilegiamos os processos de
tombamento cujo critério étnico - isto é, a relação com determinado grupos étnicos, ou com a
história da imigração, ou descendentes de imigrantes - nortearam e qualificaram a preservação do
bem. A partir disso, duas outras etapas são fundamentais: a aplicação de questionários, visando
atestar o reconhecimento do bem em questão, a concepção de patrimônio e a relação entre
indivíduo e bem tombado, entre outras; e também a realização de entrevistas mediante seleção
dentre os respectivos questionários aplicados. Com objetivo de ampliar a possibilidades de
interpretações acerca do impacto do tombamento nos grupos e comunidades que habitam as
proximidades e a periferia dos bens tombados, a história oral é elemento fundamental. Ela é
concebida no trabalho como parte da metodologia de pesquisa, procurando atestar a relação
entre patrimônio e a comunidade ao qual está inserido, bem como sua relação com a memória
individual e coletiva, para a compreensão das relações entre patrimônio, identidade (étnica) e
memória do ponto de vista dos impactados pela preservação desses referenciais e não dos
agentes protetores do patrimônio.

Maíne B. Lopes (UFRGS)
A instituição do patrimônio histórico e artístico nacional na Argentina:
o censo de monumentos e agentes envolvidos (1938-1946)
Por decreto do Poder Executivo nacional, de 28 de abril de 1938, foi constituída a Comisión
Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, organismo que passou a ter a gerência
sobre “os lugares, monumentos, templos, casas e museus históricos” da Argentina. Conforme o
decreto que regulamentou as funções da Comisión, Nº 84.005/41, esta deveria elaborar um censo
geral de “monumentos e lugares históricos e histórico-artísticos situados dentro da jurisdição
territorial da República” (art. 5º). Desse modo, o organismo deu continuidade às atividades que já
vinha realizando, elegendo delegados nas províncias e territórios do país e estabelecendo o
modelo de ficha do censo. Para a elaboração desse censo, a instituição contou com informes
tanto dos delegados quanto dos próprios vogais do organismo e do seu arquiteto adstrito, Mario
Buschiazzo. A partir disso, a Comisión deliberava as listas dos bens a serem protegidos e as
encaminhava ao Poder Executivo nacional, solicitando a declaratória respectiva. O trabalho aqui
proposto examina – no marco da primeira gestão da instituição – como se deu a formação desse
censo ou das listas de bens a serem declarados, explorando o papel dos delegados e dos demais
agentes nesse processo. Até o momento, pudemos constatar certa preocupação por parte da
Comisión em garantir a declaração de monumentos e lugares históricos situados em todas as
províncias e territórios do país, o que, possivelmente, se relaciona com a histórica trajetória de
disputas entre as províncias argentinas e denota uma narrativa que promove a unidade nacional.
Raul Amaro de Oliveira Lanari (Centro Universitário de BH)
Políticas patrimoniais voltadas para práticas culturais e religiosas afro-brasileiras
na atualidade: dilemas e potencialidades
Esta comunicação tem como base experiências de trabalho em projetos de identificação e
salvaguarda do patrimônio cultural de comunidades afro-brasileiras entre 2014 e 2016 e pretende
problematizar a eficácia dos instrumentos de patrimonialização diante das demandas de grupos
historicamente marginalizados em suas memórias. Assim, a partir da apresentação dos processos
de Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC, instrumento de identificação elaborado
pelo IPHAN) do Jongo no Espírito Santo e do Mapeamento dos Terreiros de Laranjeiras/SE
(supervisionado pelo IPHAN), analisaremos a abordagem patrimonial às práticas religiosas e
culturais afro-brasileiras e os questionamentos apresentados por seus detentores e praticantes,
especificamente no que diz respeito aos ganhos efetivos dessas comunidades com referência às
múltiplas formas de preconceito ainda observáveis na atualidade. Dito isso, a reflexão aqui
proposta será norteada pelas seguintes questões: Qual o grau de adequação dos instrumentos de
identificação e salvaguarda, tais como propostos pela política brasileira de proteção do
patrimônio cultural, às especificidades das formas de organização cultural e religiosa das
comunidades afro-brasileiras? Como a forma de instrução dos processos técnicos influi nos
resultados obtidos nos trabalhos de campo? Os produtos finais desses projetos suscitam ações
que transbordam o âmbito institucional dos instrumentos utilizados? Busca-se, com isso, propor
formas de potencializar a contribuição dos instrumentos e das políticas patrimoniais para as
pautas das comunidades afro-brasileiras.
Rebeca Lopes Cabral (USP)
Topografia de dor na paisagem urbana de Buenos Aires: a Red Federal de Sitios de Memoria e os Ex-CCDTyE

O artigo pretende olhar para as formas de representação espacial da memória da última e mais
violenta ditadura militar argentina, entre 1976-1983. Toma-se como recorte a Red Federal de
Sítios de Memoria na Argentina, com o foco em cinco dos ex Centros Clandestinos de Detención
Tortura y Extermínio (Ex-CCDTyE) de Buenos Aires – criados durante a ditadura para abrigar as
torturas, interrogatórios e para manter os presos políticos encarcerados – hoje lugares de
memória e consciência, que a compõe. São eles: a Ex-Esma, o Ex-Olimpo, o Ex-Virrey Cevallos,
o Ex-Club Atlético e o Ex-Centro de Automotores Orletti. A partir destes sítios o texto discute a
importância e a efetividade da Red Federal, enquanto política pública, para a conformação de
uma topografia de memória complexa na paisagem urbana de Buenos Aires em que os diversos
sítios atuem de forma complementar e não redundante na tarefa de transmitir conhecimentos
sobre o período ditatorial e de ampliar os debates públicos sobre o tema. Para isso parte-se tanto
de entrevistas realizadas com os envolvidos nos sítios de memória em questão, quanto de um
referencial teórico composto por autores como Andrian Gorelik, Beatriz Sarlo, Hugo Vezzetti,
Andreas Huyssen e Ana Guglielmucci. Em última instância pretende-se olhar para o caso
Argentino para pensarmos possibilidades críticas relacionadas à mesma questão no Brasil.
Renato de Araújo Monteiro (Colégio Marista e Municipal São José)
Criciúma entre mitos: por uma crítica à Cidade das Etnias
A partir das noções de modernidade e pós-modernidade enquanto construtoras de distintas
temporalidades, respectivamente marcadas por uma ideia de progresso e por uma valorização da
categoria memória, procuro olhar para a cidade de Criciúma com foco nos seus dois principais
projetos modernizadores, o desenvolvimento da indústria carbonífera e o processo de
colonização europeia, e nas representações hegemônicas acerca da cidade que cada um deles
sustentou e sustenta sob os títulos de Capital do Carvão e Cidade das Etnias. Para tanto, busco
concebê-las como duas experiências que, por complementaridade, oposição ou mera
concomitância, constituiriam passados simultaneamente disponíveis ao longo do tempo,
geradores de memórias a partir das quais a história da cidade tem sido preferencialmente narrada
e/ou interpretada. Estudos indicam que, com relação às políticas municipais de proteção ao
patrimônio cultural, a maior parte dos bens tombados também está intimamente relacionada à
cidade carbonífera e à cidade étnica. Considero que duas passagens bastante conhecidas, a
descoberta do carvão por Giácomo Sônego e a construção da primeira indústria por Benjamin
Bristot, são lugares de memória privilegiados – dentre outros possíveis – cuja análise dos seus
sucessivos usos por cada presente, ou das suas variadas presenças em cada presente, pode
evidenciar os distintos estratos de tempos que neles se acumulam. Diante do diagnóstico de um
tempo presente em que predomina a sobrevalorização de um passado colonizador, defendo a
instauração de um posicionamento crítico perante a Cidade das Etnias, assim como a necessidade
de buscar modos alternativos de pensar outras histórias de Criciúma. A atual concepção
colonizadora da história adquire a forma de um posicionamento político na medida em que
praticamente monopoliza as políticas públicas no campo da cultura, que por sua vez reforçam
uma cultura política ainda legitimada nos tradicionais esquemas de identificação étnica.
Sabrina Fernandes Melo (UFSC)
Robert Chester Smith, arquitetura e arte colonial brasileira (1937 - 1946)
Robert Chester Smith nasceu na cidade de Cranford, no estado de Nova Jersey, graduou-se em
Belas Artes na Universidade de Harvard em 1933 e estabeleceu importantes vínculos com os
governos estadunidense, português e brasileiro. Smith visitou o Brasil em 1937, 1946, 1953, 1960
e 1969, entretanto, o recorte temporal desta comunicação abarca as duas primeiras viagens. A

viagem de 1937 foi financiada pela American Council of Learned Societies (ACLS), ano marcado
pela criação do SPHAN, instituição com a qual Smith estabeleceu inúmeros vínculos, e de um
intenso debate sobre arte, arquitetura e patrimônio, em pleno início do Estado Novo e Política de
Boa Vizinhança. A viagem de 1946, foi financiada pela Fundação Guggenheim, um ano após o
fim do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. Smith chegou ao Brasil em um período
culturalmente efervescente em movimentos artísticos e correntes intelectuais, dos quais
emergiram políticas culturais que marcaram o cenário nacional. Naquele contexto, crescia o
interesse pelo Brasil por parte dos Estados Unidos e também Portugal, com a adoção de
políticas econômicas, artísticas, culturais e uma crescente presença de pesquisadores
estrangeiros. Na contramão da monumentalidade arquitetônica - comum nos estudos da época Smith estudou o mobiliário, azulejaria, pinturas votivas ou ex-votos, talha portuguesa,
urbanismo, ourivesaria entre outros. Mas no Brasil, seu enfoque incidiu sobre a arte e arquitetura
do período colonial. O objetivo desta comunicação é discutir a trajetória intelectual de Smith
atrelada à formação de um campo de pesquisa relacionado à arte colonial brasileira, dentro do
vasto campo da História da Arte e vinculado a projetos de amplitude nacional e internacional
relacionados à tentativa de cartografar, registrar e mapear as manifestações artísticas e
arquitetônicas, não só do Brasil, mas de diversos países latino americanos.
Vagner Silva Ramos Filho (UFC)
“Lampião: nem bandido, nem herói, ele é história”? Contradições do cangaço como patrimônio cultural nordestino
O cangaço, fenômeno de banditismo vivenciado entre o final do século XIX e o começo do XX
no Nordeste brasileiro, acabou há muitas décadas, mas sua memória continua recebendo
valorações que despertam recorrente estranhamento. Uma inquietação basilar é, sem dúvida,
entender como indivíduos que tiveram vários feitos criminalizados passaram a ter memórias
idealizadas como pertencentes a conjuntos de bens reconhecidos como patrimônios em certos
lugares. Foi o que aconteceu no início dos anos 1990, a saber, quando tentou-se construir uma
estátua gigante para o cangaceiro Lampião em sua terra natal sob justificativa de que ele “não
seria nem bandido, nem herói, mas sim história!”, apesar das vozes contrárias à iniciativa que
ameaçavam explodir a construção caso fosse realizada. Como compreender essa situação para
além do malabarismo retórico em cena? A proposta desse trabalho é apresentar discussão sobre a
cultura da memória do cangaço no tempo presente em que se problematiza sua vinculação com a
identidade nordestina através de enfoque no campo do patrimônio cultural. Particularmente, o
interesse é examinar vetores do “boom da memória” gestado em partes do mundo ocidental no
terço final do século XX, percebendo efeitos que permitem depreender suas transmutações
associadas ao desejo de tradição, dever de memória e consumo cultural; analisar experiências
mnemônicas em diferentes cidades nordestinas, observando acordos e conflitos em torno desse
peculiar “passado que não quer passar” regional; e perceber como a memória cangaceira parece
constituir-se enquanto patrimônio cultural nordestino simultaneamente reivindicado, dissonante e
contestado. As perspectivas oriundas da história da memória e do patrimônio norteiam o estudo
nesse esforço de elucidar as lembranças, os esquecimentos e os silêncios envolvidos em sortidos
vestígios tomados como fontes na investigação. Trata-se, enfim, de diligência para pensar um tipo
de patrimônio que se distancia do consenso estabelecido.
Viegas Fernandes da Costa (IFSC)
Território em disputa: o reconhecimento das Dunas da Ribanceira (Imbituba, SC)
como patrimônio paisagístico municipal

O trabalho apresenta os resultados preliminares da pesquisa que investiga o patrimônio cultural
que se articula à paisagem das Dunas da Ribanceira, localizadas no município de Imbituba, litoral
sul de Santa Catarina, e atualmente reivindicadas por setores da sociedade civil organizada como
patrimônio paisagístico e cultural do território. A paisagem em questão, localizada na Área de
Proteção Ambiental da Baleia Franca, e cujo processo de patrimonialização (tombamento
municipal) é requerido por representantes da comunidade, vem sofrendo forte pressão
imobiliária, urbana, extrativista (mineração) e industrial, especialmente nas últimas três décadas.
Esta pressão coloca em questão a conservação desta paisagem e o reconhecimento identitário a
esta inerente. Neste sentido, a pesquisa realizada objetiva: a) registrar depoimentos relacionados
ao povoamento e organização do espaço no território compreendido pelas Dunas da Ribanceira;
b) identificar usos tradicionais das Dunas da Ribanceira; c) compreender as relações homempaisagem e suas implicações na organização identitária no território em questão; d) organizar
informações que possam subsidiar processos de patrimonialização propostos ao território. As
metodologias utilizadas foram: a) pesquisa documental e bibliográfica; b) entrevistas com pessoas
da comunidade utilizando a História Oral; c) aplicação de formulários eletrônicos preenchidos
pela comunidade. Este trabalho discute o contexto territorial que resultou no pedido de
tombamento municipal das Dunas da Ribanceira enquanto patrimônio paisagístico, apresenta a
síntese das informações reunidas pelas entrevistas e analisa os resultados dos questionários
eletrônicos aplicados.
ST10: Redes de Produção e Circulação de Música Popular nas Américas no Século XX
Coordenação
Profa. Dra. Márcia Ramos de Oliveira (UDESC)
Profa. Dra. Tania Costa Garcia (UNESP)
André Rocha Leite Haudenschild (UFU)
“Eu vou ficar nessa cidade/ Não vou voltar pro meu sertão”:
trânsitos diaspóricos na música popular brasileira nas décadas de 1960 e 70
O trabalho pretende identificar a constituição de uma tópica que se propaga como uma longeva
tradição melopoética em nossa canção popular: a experiência diaspórica vivenciada por
compositores, majoritarimente nordestinos, em seus trânsitos migratórios aos centros urbanos
protagonistas do processo de modernização nacional entre as décadas de 1960 e 1970. Portanto,
compreenderemos a experiência diaspórica como um legado de grande expressão discursiva em
nossa canção popular, a partir dos anos 1940 e 50, passando a adquirir novos contornos
melopoéticos durante as décadas de 1960 e 70, através das vozes de uma safra renovada de
músicos nordestinos naquilo que podemos chamar de “artistas diaspóricos herdeiros de Luiz
Gonzaga”. Cantores e compositores que migraram e desenvolveram suas carreiras musicais no
eixo Rio-São Paulo, constituindo uma terceira geração diaspórica em relação às gerações de
Gonzagão e Dorival Caymmi (1a. geração) e Caetano Veloso e Gilberto Gil (2a. geração), sendo
composta por Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Fagner, Belchior, Djavan, Ednardo, Vital Farias
e Zé Ramalho, entre diversos compositores nordestinos. Para tanto, tomaremos como objeto de
análise um determinado escopo de suas canções no intuito de entendermos a experiência
diaspórica nordestina como uma temática germinal na cultura brasileira do século XX, estando
atrelada à invenção do sertão como “espaço de memória” e também como manifestação de um
sintomático “mal-estar civilizatório” que vai se disseminar em nossa canção popular entre os anos
1960 e 70. Nesse intuito, damos ênfase aos anos da ditadura militar no Brasil por termos como

hipótese o fato de que a modernização autoritária imposta nesse período acarretou não somente a
potencialização do papel político-ideológico da canção popular brasileira como um relevante
veículo de contestação frente ao poder (como, em geral, costumam-se se ocupar os atuais estudos
acadêmicos sobre história e música popular), mas dotou-a de uma paradigmática e progressiva
suspeita face ao processo civilizatório pautado pela cultura hegemônica e cosmopolita das
metrópoles. Assim, entendemos a experiência diaspórica como uma paradoxal desterritorialização
material e cultural dos sujeitos sociais envolvidos – sujeitos em trânsito pendular entre o “sertão”
e a “metrópole” – capaz de potencializar o sentimento de pertencimento identitário e alteridade
desses artistas como valores matriciais da experiência diaspórica nordestina.
Carlos Eduardo Pereira de Oliveira (UDESC)
Para onde vamos? Cena de rock e espaços de sociabilidade em Florianópolis (1980-1989)
Este trabalho tem por objetivo analisar algumas dimensões das relações sociais em Florianópolis
durante a década de 1980, tendo como foco a investigação dos espaços de sociabilidade da
juventude florianopolitana e sua relação com uma cena de rock, evidenciando aspectos que unem
musicalidade e identidade, além de compreender a territorialidade da cidade através dos sons. A
criação de espaços é essencial na constituição dos grupos sociais, uma vez que abarca diversas
possibilidades de interação entre eles e a cidade – que possui territórios dotados de significados
para as tribos existentes. Assim, dialoga-se com os estudos sobre canção e espaço, evidenciando
autores que analisam o conceito de cenas musicais, como Will Straw, Fernanda Fernandes e João
Freire Filho, além daqueles que exploram a concepção de territorialidades sônico-musicais, como
Cíntia Fernandes e Michel Herschmann, que versam em uma reflexão sobre a ocupação dos
espaços da cidade por meio da música. Partindo de casas noturnas e palcos itinerantes de show
de rock como Lonazul, Taj Mahal, Degrau, Chandon, as fontes se baseiam em entrevistas
realizadas com sujeitos envolvidos nestes espaços, como proprietários, frequentadores, músicos,
radialistas e outros que, de alguma forma, os vivenciaram. Investigam-se como as memórias em
torno desses espaços são construídas, entendendo-a como um fenômeno do presente e onde a
partir de suas demandas determina o que será lembrado e esquecido, atuando diretamente na
construção de identidades. Serão também utilizadas matérias de jornais que, através de lugares e
bandas, destacam a cena musical na capital do Estado e que auxiliaram na sua construção e
divulgação. Procura-se analisar o significado de tais espaços para uma cena de rock em
Florianópolis, problematizando os signos de importância dos locais para entender a construção
da identidade dos jovens urbanos, tendo como fio condutor a relação entre espaço, canção e
cenas musicais.
Christian Gonçalves Vidal da Fonseca (UDESC)
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós: Perspectiva de futuro nos sambas-enredos da década de 1980
"O presente artigo tem como objetivo compreender como os sambas-enredos do grupo especial
do carnaval carioca, entre os anos de 1980 a 1990, acionaram aspectos do passado e projetavam
uma expectativa de futuro para a sociedade brasileira. Os sambas-enredos selecionados
pertencem às escolas de samba da periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro, que expressavam
seus lamentos, reinvindicações e visões acerca do cenário político através dos desfiles
carnavalescos. Vale pontuar que as agremiações de carnaval não estavam alheias às questões
políticas do período. Caprichosos de Pilares, Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano,
Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Unidos do Cabuçu, Unidos da Tijuca, Unidos
de Vila Isabel, levaram à Marquês de Sapucaí as suas projeções de futuro que pleiteavam questões
básicas de sobrevivência, como alimentação, saúde, educação, moradia, dentre outras questões. A

década de 1980 é emblemática, pois o Brasil atravessou diversos acontecimentos políticos, dentre
os quais se destacam a redemocratização, a Constituinte (1987-1988) e a eleição para Presidência
da República (1989). Durante as análises, utiliza-se o samba-enredo, gênero musical que carrega
consigo intencionalidades e um discurso que ambiciono identificar, compreender e
problematizar. Mediante tal proposta, busca-se um diálogo com os teóricos Jörn Rüsen (1994),
Reinhart Koselleck (2006) e Marcos Napolitano (2005). Tais estudiosos, respectivamente, nos
fornecem os subsídios necessários para o debate das categorias de cultura histórica, espaço de
experiência e horizonte de expectativa, e por fim, um arcabouço metodológico para se trabalhar
com a música.
Daniel Lopes Saraiva (UDESC)
“São Piauí” A obra discográfica dos irmãos Climério, Clodo e Clésio
O presente artigo tem como objetivo analisar os três primeiros discos dos irmãos piauienses
Cilmério, Clodo e Clésio, intitulados São Piauí(1977), Chapada do Corisco(1979) e Ferreira(1981).
Os irmão chegam no eixo Rio-São Paulo no que se caracteriza pela explosão da música
nordestina(décadas de 1970 e 1980), época que diversos artistas oriundos da região Nordeste
iniciavam suas carreiras ou já começavam a consolidar suas trajetórias artísticas. Alguns exemplos
são: Fagenr, Ednardo, Amelinha do Ceará, Elba Ramalho, Zé Ramalho e Cátia de França da
Paraíba, Terezinha de Jesus do Rio Grande do Norte, Alceu Valença e Gerando Azevedo de
Pernambuco, Xangai da Bahia, em fim, uma extensa lista. O objetivo principal do artigo é analisar
de que forma as letras dos seus discos, a maior parte de composições autorais, retrata essa
memória da terra natal, as mudanças, desafios nas novas cidades enfrentados pelos irmãos
Ferreira, primeiro para Brasília depois para os grandes centros onde começam a gravar. Discutese também de que forma esses artistas foram abordados na mídia impressa partindo de
reportagens do jornal O Globo sobre o trabalho desses artistas. A metodologia para discussão da
memória dos artistas seguirá os preceitos da História oral, mobilizando a memória dos dois
irmãos que ainda estão vivos (Climério e Clodo). Através de uma entrevista concedida ano de
2013, na qual foram abordados as temáticas vinculadas a suas carreiras e sobre a produção
discográfica. Entender trajetória dos artistas, o momento cultural em que gravam, e as redes de
sociabilidades que estavam inseridos. Traçando então um pequeno panorama a respeito de sua
produção fonográfica, muitas vezes relegada ao esquecimento.
Denis Wan-Dick Corbi (UNESP)
O itinerário do choro na obra de Alexandre Gonçalves Pinto
No começo do século XX, a paisagem sonora do Rio de Janeiro foi satirizada em uma caricatura
emblemática de Raul Pederneiras intitulada: “Dize-me o que cantas e direi de que bairro és”.
Nela, é possível visualizar três quadros distintos de cenas musicais praticadas na capital carioca,
os quais estabeleceriam certas distinções sociais presentes também na música urbana do Rio da
belle époque. Descrevendo brevemente a caricatura, temos na primeira tira um “retrato musical
das camadas mais modestas da população”, moradores dos bairros da “Gamboa, Cidade Nova,
Saúde e adjacências”, na qual se vê “pessoas modestamente vestidas ouvindo uma mulher
cantando acompanhada de violões e cavaquinhos”. Na segunda, uma mulher canta acompanhada
de um piano, uma espécie de classe média moradora de “São Cristóvão, Vila Isabel e
vizinhanças”. E por fim, “a terceira representaria a elite, moradora de palacetes em “Botafogo,
Copacabana, Gávea e outras babéis”, acostumada ao trajar mais fino (fraques e vestidos longos) e
a ouvir árias de ópera cantadas em italiano”. Sem querer engessar as interpretações decorrentes
dessa charge, tentaremos neste trabalho demonstrar a circularidade dessa música urbana,

sobretudo do choro em sentido amplo, por meio da análise da obra de Alexandre Gonçalves
Pinto, "O Chôro" publicado em 1936. Nesta, é possível conceber determinados percursos desse
gênero musical através, por exemplo, dos bairros destacados, dos ofícios exercidos pelos chorões
biografados e até mesmo de festas populares descritas pelo carteiro. Entretanto, é preciso
ressaltar que essas informações nos chegam diluídas em uma narrativa de memória: "O Chôro"
apresenta-nos numerosas contradições, temporalidades difusas e aspectos ficcionais instalados
espontaneamente em discursos dessa natureza, os quais comporiam um mosaico de experiências
passadas que merece toda acuidade plausível para que a apropriação desses elementos evite
distorcer ainda mais a reconstrução histórica do período.
Edilson Mateus Costa da Silva (UFPA)
Carimbó do Pará: Música Popular, Folclore e Indústria Fonográfica (1970-1990)
Trabalho versa a respeito da ascensão fonográfica do carimbó em 1970 e sua pretensa
"decadência" nos finais dos anos 1980. Momento em que se tornou uma "moda" da música
popular no Brasil, chegando a exportar os produtos fonográficos para Europa e países da
América Latina. Busco com este analisar as relações tecidas entre os artistas do Norte (assim
como do Nordeste e outros do mainstream) com os críticos musicais, os folcloristas e demais
intelectuais brasileiros e latino-americanos, no que envolveu a compreensão sobre circulação e
produção musical do gênero amazônico. Assim como, o trabalho também dialoga com os
debates em torno de uma pretensa deturpação do folclore pela indústria fonográfica e as
definições acerca dos parâmetros do popular oriundos dos diferentes sujeitos sociais envolvidos.
Em destaque também incluímos a maneira como os compositores e intérpretes imprimiam em
seus discos as suas representações sobre cultura amazônica, música, folclore, assim como as
narrativas sobre a circulação e divulgação do gênero em exportação indo de encontro ou
comungando com as definições da intelectualidade.
Ivan de Bruyn Ferraz (UNIFESP)
A estética do vil: filosofia e música popular
A enormidade de trabalhos desenvolvidos atualmente nos mais diversos campos das
Humanidades no Brasil a respeito de música popular não encontra correspondência na área da
Filosofia. Aqui, parece ainda imperar a ideia de que uma “estética da música popular” é uma
contradição em termos. Uma exceção a esse quadro é o conceito de “constructo estético social”
desenvolvido pelo filósofo brasileiro Rodrigo Duarte. Tendo em vista o panorama atual de
produções acadêmicas a respeito da música popular no Brasil, gostaríamos de considerar aqui a
hipótese desse conceito amparar filosoficamente uma tendência de pesquisas desenvolvidas
sobretudo nas áreas de Sociologia e – em menor escala mas talvez com maior impacto – em certa
crítica estética que, inspirada na linha de Antonio Candido e Roberto Schwarz, vem sendo
empreendida na área de Letras. Como contraponto, procuramos considerar o quanto as
concepções do filósofo norte-americano Theodore Gracyk podem, por sua vez, amparar certa
tendência de produções que vem sendo desenvolvida sobretudo nas áreas de Etnomusicologia e
de Antropologia Social. Pairando como pano de fundo da contraposição, a dicotomia entre uma
espécie de “universalismo” que, por mais cuidadoso que seja, não pode evitar de ser considerado
autoritário (na medida em que, mantendo o critério de negatividade, corre sempre o risco de
incorrer, em maior ou menor grau, nos mesmos “vícios” da tradição culta que tiveram de ser
questionados para que a própria música popular pudesse ser elevada a objeto de estudo), e uma
espécie de “relativismo” que, da mesma maneira, não pode evitar de ser acusado de irresponsável
(na medida em que, levando ao extremo a recusa do eurocentrismo, do etnocentrismo e do

evolucionismo, sem poder apelar a novos fundamentos que não contradigam a própria
desconstrução, corre sempre o risco de incorrer numa conservadora aceitação feliz do existente).
Laisa Epifânio Lopes (UFPA)
A trajetória histórica da lambada: da criação regional à difusão nacional
O sucesso da lambada ocorreu ao longo da década de 1980, se concentrando mais intensamente
no final dela. Em minha percepção, as pesquisas históricas a respeito da música popular focam na
chamada “Era de ouro do Rádio”, entre os anos de 1940 e 1950, e nos movimentos musicais de
resistência à ditadura militar. Entretanto os anos de 1980, igualmente têm muito a oferecer em
suas transformações e dinâmicas. Esse período é marcado por novos acréscimos tecnológicos,
como os tocadores de áudio portáteis que aceleraram os processos de difusão de conteúdo
musical ainda mais, pelo barateamento de algumas tecnologias de comunicação, e a consequente
acessibilidade à elas, e pela redemocratização do país ao final da década. Assim a difusão musical
neste período foi uma das mais diversas e intensas até então, e solidificou tendências locais de
relação com a música popular. Se hoje percebemos que alguns ritmos ganharam a preferência
musical de muitos ouvintes, é plausível tentar rastrear os processos que moldaram essas relações.
O período abordado é de expansão do consumo musical, como um produto negociável,
concomitante a discussão a respeito da estética musical e a função da música popular brasileira
pós efervescência dos anos de 1960-1970, quando parecia ter havido a constituição um modelo
definitivo de Música Popular a ser seguido, que separava a boa música da ruim. Mas essas não
foram as únicas razões que impulsionaram o mercado, esse período também foi marcado pelo
advento de novos suportes para o consumo musical, como o LP. O sucesso comercial da
lambada nos anos 1980, em parte, comprovou a saturação dessas fórmulas que, teoricamente,
representavam a cultura da sociedade urbana como entretenimento. O próprio valor de
representação cultural dos gêneros musicais populares foi reorientado nesse período justificando
o presente interesse no estudo da trajetória do fenômeno musical lambada.
Luciano Py de Oliveira (UDESC)
A canção Paz América e a narrativa (autobiográfica) de Valdir Agostinho
O trabalho pretende analisar a canção “Paz América”, de autoria de Valdir Agostinho, como
evidência de narrativa autobiográfica e parte do processo de sua construção de memória. O
artista, nascido na Barra da Lagoa (1956, Ilha de Santa Catarina, Florianópolis/SC), expressa-se
de diferentes formas, sendo a construção de pandorgas um marca de identificação em sua obra.
No palco, sua performance como cantador está sempre associada aos diferentes objetos que
desenvolve, a exemplo da própria indumentária e adereços feitos de material descartado e
reciclado, como identificadores da proposta artística. Neste recorte, que é parte integrante de uma
pesquisa mais extensa (tese), pretende-se explorar parte do conjunto documental analisado. Dessa
forma, “Paz América” apresenta-se como canção e performance do artista em show de 2011,
mediante o registro localizado no Youtube (acesso em 17 jun. 2017). Sob a perspectiva da
História do Tempo Presente, o desenvolvimento desta proposta relaciona-se com as construções
identitárias presentes na manifestação cancional como evidência da representação acerca da
memória e da autobiografia do artista. Como parte da abordagem da canção, outras inferências
evidenciam-se na letra da música, a exemplo das relações Brasil e EUA, metáforas sobre o
contexto histórico, dentre as quais destacam-se a formação de redes de sociabilidades entre
artistas, produtores culturais e jornalistas.

Márcia Ramos de Oliveira (UDESC)
Reflexões sobre a identidade lusófona nas trajetórias das cantoras Carmen Miranda e Amália Rodrigues
Este trabalho tem como proposta apresentar parte das reflexões resultantes do Projeto de
Pesquisa “Cinebiografia musicais: Carmen Miranda e Amália Rodrigues protagonistas do cinema
e da canção (1940 – 1955)”, em curso. Pretende abordar a origem comum as história de vida de
Carmen Miranda e Amália Rodrigues, ambas nascidas em solo português, considerando a
importância das comunidades lusófonas compartilhadas por elas em Portugal e no Brasil. Para
além do nascimento, as trajetórias das duas artistas relacionam-se diretamente com a construção
identitária dos dois países, pela evocação do gênero musical indicativo da marca da nacionalidade
nos dois Estados como parte da construção hegemônica destes governos nas décadas de 1940 a
1950. O samba e o fado adquirem expressiva dimensão no momento em que as duas intérpretes
encontram-se diretamente envolvidas no processo de registro e divulgação das músicas diante da
produção fonográfica e indústria cultural em expansão. Ainda que apresentem características
peculiares em cada um dos países, o desenvolvimento da atividade artística relacionada a
expansão midiática é parte do processo capitalista do contexto, implicando desdobramentos nas
relações diplomáticas internacionais do período. Protagonistas na interpretação destes gêneros
musicais nacionais, Carmen e Amália tiveram em comum muito mais do que o nascimento.
Atuaram em salas de espetáculo e teatro musicado, notabilizaram-se como grandes intérpretes em
âmbito nacional e internacional, definiram com sua dicção peculiar o registro do samba e do
fado, respectivamente, em fonograma, no disco e no cinema, construíram personagens que
deram significado aos dois gêneros em meio ao jogo de construção midiática e ideológica de
expressão no século XX. Ainda que nunca tenham compartilhado os palcos, atravessaram
cenários comuns, a medida em que Amália Rodrigues atuou em companhia de revista
no Rio de Janeiro/RJ, chegando ao disco 78 rpm pela primeira vez no Brasil. Carmen Miranda,
de menor longevidade se comparada a Amália, retornou poucas vezes ao Brasil após sua partida
para os Estados Unidos, especialmente em função do trabalho no cinema. Amália ampliou sua
estadia em palcos brasileiros em diferentes circunstâncias e momentos de sua vida, inclusive
tendo morado no país, a partir de casamento com cidadão brasileiro. A proposta apresentada,
pretende analisar em parte, a dimensão simbólica decorrente da participação das duas grandes
intérpretes, considerando as comunidades de sentido envolvidas, especialmente associadas a
presença portuguesa e brasileira. Sob a perspectiva da história do tempo presente e do campo de
estudo que aproxima história e música como pesquisa aplicada, busca-se inferir como tais
trajetórias atravessaram diferentes gerações e definiram as formas de representação dos estados
nacionais, ultrapassando a ideia de uma nacionalidade localizada nas fronteiras territoriais,
chegando a dimensão transnacional das comunidades de sentido, passíveis de observação nos
séculos XX e XXI.
Moema Sarrapio Pereira (Universidade Vale do Rio Verde)
A história da música popular no regime militar e uma outra versão
dos fatos em "Cotidiano" (1974), de Chico Buarque
O regime militar instaurado após o golpe de 64 colocou o Brasil em estado de exceção, e com o
advento do Ato Institucional número 5, a censura prévia atingiu diretamente a produção cultural
do país, cerceando-a de todos os lados. A música popular brasileira, elemento muito importante
da cultura brasileira, foi brutamente atingida pelo órgão federal, e foi delineada de forma incisiva
pelo regime militar. A produção musical no país neste momento é dividida em duas vertentes:
aqueles compositores que se adaptaram ao discurso dos militares, integrando uma rede de
propaganda do regime e aqueles que tentaram, de alguma forma, driblar a censura federal,

formando uma espécie de rede alternativa de produção. Nesta comunicação abordaremos o
panorama musical pós AI-5, assim como o álbum “Construção” (1974) de Chico Buarque de
Hollanda, analisado como elemento chave do contra-discurso emergente do embrutecimento dos
militates e como uma “outra versão dos fatos”, contando a história do país por um outro viés.
Natasha A. Bramorski (UDESC)
Entre México e Brasil: rock e heavy metal com raízes indígenas, movimentos que se entrecruzam
Este trabalho é fruto de algumas descobertas que fiz em minha pesquisa para a dissertação de
mestrado em História (PPGH-UDESC), aqui, tento demonstrar as possíveis semelhanças e
relações entre dois movimentos que estão ocorrendo no Brasil e no México. A partir da década
de 1990, foi perceptível o aumento de bandas que envolvessem elementos étnicos em suas
melodias, até mesmo nas artes de suas capas, incluindo o universo do rock e heavy metal.
Desde então, cinco bandas no México começaram um movimento de por em novas versões
(rock) músicas do folclore mexicano, do mesmo jeito, que no Brasil, oito bandas iniciaram um
levante dentro do heavy metal em prol das populações indígenas. Os elementos são bem variados
como instrumentos, melodias instrumentais e vocais, artes das capas, logomarca das bandas,
língua, tema das letras, entre outros. É possível que as lutas das décadas anteriores, por
protagonismo, visibilidade e direitos, tenham impulsionado a valorização e orgulho de ser
indígena e/ou descendente.
Sandro José Celeste (UFSC)
Identidade e Diferença nas Canções "Canto das Três Raças" e "Etnia". Uma análise comparativa
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa das Canções “Canto das
Três Raças” (1976) composta por Mauro Duarte de Oliveira e Paulo Cesar Pinheiro e gravada
por Clara Nunes e “Etnia” (1996) composta e gravada por Chico Science e Nação Zumbi sobre a
perspectiva da discussão sobre Identidade/Diferença com base nos capítulos “Identidade e
diferença: uma introdução teórica e conceitual” de Kathryn Woodwart e “A produção social da
identidade e da diferença” de Tomaz Tadeu da Silva, ambos capítulos do Livro “Identidade e
Diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais” escrito e organizado por Stuart Hall, Tomaz
Tadeu da Silva e Kathryn Woodward. A partir dessas leituras sobre identidade e diferença, sob a
perspectiva contemporânea nos estudos da sociedade e da cultura, apresentar uma análise
comparativa das duas Canções, que apresentam olhares diferentes sobre o negro, o índio e o
branco. Enquanto que a Canção “Canto das Três Raças” apresenta uma vertente mais
essencialista, onde há um conjunto de características comuns a todos os sujeitos que
compartilham determinada identidade (negros, índios e brancos), a Canção “Etnia” possui uma
vertente não essencialista, cuja, focaliza as características comuns e diferenças nas formas pelas
quais a definição de identidade tem mudado e deslocado ao longo do tempo, ou seja, é uma
identidade móvel, fluida e hibrida.

