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PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

23 de agosto 
(Terça-feira) 

8h30 - Credenciamento 

9h às 12h - Simpósios Temáticos  

13h30 - Credenciamento 

14h às 17h30 - Simpósios Temáticos 

18h às 19h - Minicursos 

20h às 22h - Conferência de Abertura 

Conferência: “Escravidão, tráfico de pessoas e relações 
internacionais na América do Sul - século 19” - Profa. Dra. Keila 
Grinberg (UNIRIO) 
Comentador: Prof. Dr. Paulo Roberto Staudt Moreira (Unisinos) 

24 de agosto 
(Quarta-
feira) 

8h30 - Credenciamento 

9h às 12h - Simpósios Temáticos 

13h30 - Credenciamento 

14h às 17h30 - Simpósios Temáticos 

18h às 19h - Minicursos 

20h às 22h - Conferência  

Conferência: “Comissão Nacional da Verdade, função social do 
historiador e os usos do passado” - Profa. Dra. Caroline Silveira 
Bauer (UFRGS) 
Comentador: Prof. Dr. Cláudio Pereira Elmir (Unisinos) 

25 de agosto 
(Quinta-feira) 

8h30 - Credenciamento 

9h às 12h - Simpósios Temáticos 

13h30 - Credenciamento 

14h às 17h30 - Simpósios Temáticos 

18h às 19h - Minicursos 

20h às 22h - Conferência de Encerramento  

Conferência: “Elites, un análisis historiográfico comparado entre 
Argentina y Brasil” - Profa. Dra. Andrea Reguera (UNICEN) 
Comentadora: Profa. Dra. Eliane Cristina Deckmann Fleck 

(Unisinos) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
O Colóquio Discente de Estudos Históricos Latino-Americanos (CEHLA) é um evento 

promovido e organizado pelo Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). O evento tem por objetivo promover 

um espaço de encontro para acadêmicos de outras universidades, a fim de fazer circular, 

dessa forma, o conhecimento e possibilitar um ambiente profícuo de debate entre diferentes 

perspectivas. É dessa forma que o corpo discente do PPGH/UNISINOS acredita que se 

constrói o conhecimento histórico: no debate, no diálogo, na divergência e na pluralidade. 

 

O II CEHLA, edição de 2016 se propõe a discutir temáticas que pensaram de maneira 

sistemática a conexão histórica do Brasil com a América Latina. Nesse sentido, mais do que 

eixos de história comparada, o enfoque desse segundo encontro é pensar historicamente a 

América Latina de maneira conectada nos seus aspectos políticos, sociais e culturais. 

 

Para além de uma memória em comum que remete a diversidade étnica das sociedades 

indígenas e os seus conflitos com os europeus, a escravidão africana e até mesmo as 

ditaduras militares do século XX, fizeram com que se buscasse valorizar uma cultura própria 

da América Latina a partir de uma memória que compartilha elementos em comum. 

 

Em consequência, estudos históricos cada vez mais tendem a pensar uma história do Brasil 

conectada a esse amplo contexto latino-americano. O que parece ter alterado uma lógica de 

recepção quase passiva de modelos sociais vindos da Europa. Nesse sentido, contribuiu para 

aflorar um maior sentimento de pertencimento a esse espaço e proporcionou a formulação 

de projetos de sociedade e de expressões voltados à realidade latino-americana. 
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CONFERÊNCIAS 

 
 
Escravidão, tráfico de pessoas e relações internacionais na América do Sul 
- século 19 

 
23 de agosto (terça-feira), 20hs. Local: Auditório Central 
 

Profa. Dra. Keila Grinberg - UNIRIO 

 
Doutora em História do Brasil (Universidade Federal Fluminense, 2000, com estágio na Universidade de Maryland 
at College Park, 1998-1999) e Professora Associada do Departamento de História da UNIRIO, com pós-doutorado 
pela Universidade de Michigan (2011-2012). É pesquisadora do CNPq. Foi Jovem Cientista do Nosso Estado (2009) 
e pesquisadora de várias edições do PRONEX (Faperj/CNPq). Foi pesquisadora visitante na University of Michigan 
(2007), professora visitante na Northwestern University (2009) e Tinker Visiting Professor na Universidade de 
Chicago (2015-2016). É membro do conselho editorial da Hispanic American Historical Review (2015-2020). Seus 
principais campos de estudo são História do Brasil Imperial, Escravidão no Brasil e no Mundo Atlântico, História 
do Direito e das Instituições e Ensino de História.  
 
 
Comissão Nacional da Verdade, função social do historiador e os usos do 
passado. 
 
24 de agosto (quarta-feira), 20hs. Local: Auditório Central 
 

Profa. Dra. Caroline Silveira Bauer - UFRGS  
 
Professora de História do Brasil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e colunista da Carta 
Maior. Doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universit at de Barcelona. Possui 
experiência na área de História, com ênfase no estudo das ditaduras de segurança nacional do Cone Sul, 
principalmente em relação à Argentina e ao Brasil, e temáticas correlatas (arquivos da repressão, políticas de 
memória e esquecimento e representação de passados traumáticos). Atualmente, pesquisa os usos políticos e 
públicos do passado e as temporalidades adjacentes às políticas de memória, especialmente a Comissão Nacional 
da Verdade (Brasil). 
 
Elites, um análisis historiográfico comparado entre Argentina y Brasil. 
 
25 de agosto (quinta-feira), 20hs. Local: Auditório Central 
 

Profa. Dra. Andrea Reguera – UNICEN 
  
Doctora en Historia y Civilizaciones por l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París, Francia) - 1997- y 

Profesora y Licenciada en Historia por La Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires -1986-. 

Se desempeña como Profesora Titular de Historia Americana (s. XIX) em el Departamento de Historia de dicha 

universidad. Es Investigadora Independiente Del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y Directora del Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL). 
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MINICURSOS 

 
 
Minicurso 01 - As Fontes Documentais como recurso didático para a 
Pesquisa e o Ensino de História na sala de aula 
 
Giane Caroline Flores (Mestranda PPGH-Unisinos / Bolsista CNPq) e Rodrigo Luis dos Santos 
(Professor Mestre em História no ISEI) 

 
Local: Sala de Seminários II (A02 213b – Biblioteca) 
Datas: 23 e 24 de agosto 
Horário: 18hs às19hs30min 
 

 
 
 

Minicurso 02 - Registros eclesiásticos e Historia Social: temas, problemas 
e possibilidades 
 
Jonathan Fachini da Silva (Doutorando PPGH-Unisinos/ Bolsista CAPES) e Max Roberto 
Pereira Ribeiro (Doutorando PPGH-Unisinos/ Bolsista CAPES)   

 
Local: Auditório E09 005 (Escola de gestão e Negócios, próximo ao Pe. Werner) 
Datas: 24 e 25 de agosto 
Horário: 18hs às19hs30min 
 
 

 
 

Minicurso 03 - Fotografia, documento e memória  
 
Caio Fernando Flores Coelho (Historiador-UNISINOS e Mestre em Antropologia Social -UFRGS, 
Professor Auxiliar da Graduação em Fotografia e da Graduação em Comunicação 
Digital/COMDIG –UNISINOS) 

 
Local: Sala de Seminários I (A02 213a – Biblioteca) 
Datas: 23 e 24 de agosto 
Horário: 18hs às 19hs30min 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

ST 01 - Arqueologia e cultura material 
 
 
24 de agosto (quarta-feira), 9h às 12h.  

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 
O GUARANI NO ALTO VALE DO RIO DOS SINOS: UM PANORAMA DA IMPLANTAÇÃO DO 

GRUPO 

Jefferson Aldemir Nunes  

(Graduando em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho visa a exposição de um panorama da implantação do grupo ceramista 

Guarani no Alto Vale do Rio dos Sinos. Esse é um subprojeto inserido no projeto ‘A Ocupação 

Guarani do Vale do Rio dos Sinos’, cujo objetivo é estudar a ocupação guarani no vale a partir 

de pesquisas arqueológicas do Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP) e do Museu 

Arqueológico do Rio Grande do Sul (MARSUL) realizadas nas décadas de 1960 e 1970, que 

localizaram de 60 a 70 aldeias, e cujo material e documentação vêm sendo usados na 

construção dessa história. O subprojeto está restrito ao Alto Vale do Sinos e seus principais 

afluentes, e pretende a localização das aldeias, o estudo da composição delas em número de 

casas, a implantação no terreno, tomando em consideração a geomorfologia, a composição 

do solo, a vegetação e a distância do rio. A cerâmica é o testemunho mais importante das 

antigas habitações; ela é analisada do ponto de vista de sua construção, forma e utilização, e 

o tamanho do vasilhame. Sua variedade e abundância servem para separar as aldeias 

grandes das pequenas. Os artefatos em pedra, por outro lado, permitem conclusões sobre a 

origem da rocha, o local da coleta, sua transformação em instrumento e sua utilização. 

Assim, artefatos cerâmicos e líticos permitem a construção de cronologias de implantação 

das aldeias em relação a outras aldeias do vale. O número e a distribuição das casas no 

terreno dão uma idéia da organização da aldeia. Os conceitos de cerâmica são de La Salvia e 

Brochado, 1989; a adaptação à Floresta Subtropical, de Rogge, 1996; pesquisa anterior, 

Miller, 1967; representatividade regional, Brochado, 1973; Bonomo et al., 2015. Na ocupação 

do vale, as aldeias mais antigas, na parte inferior da bacia, são do século XVI. As aldeias junto 

às nascentes, do começo do século XVII. 

 
TÓPICOS SOBRE A GEOARQUEOLOGIA NO BRASIL: DAS TERRAS PRETAS E MULATAS 

AOS SÍTIOS DE ENGENHARIA DE TERRA 

Lauren Waiss da Rosa 

(Mestranda em História/UNISINOS)  
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A presente pesquisa tem por objetivo discutir sobre o surgimento e apropriação dos 

fundamentos da geoarqueologia na arqueologia brasileira, com o intuito de investigar sua 

utilização nas pesquisas acadêmicas, seus métodos e diversidade de análises. A pesquisa 

geoarqueológica ganhou destaque no cenário internacional a partir da renovação da 

arqueologia oriunda das décadas de 1970 e 1980, na qual a perspectiva pós-processual de 

análise ganhou destaque. Autores como Hodder e Tilley a partir da influência da 

antropologia marxista, do pós-modernismo e também pela antropologia cultural, passam a 

reivindicar á arqueologia interpretações que deixem de lado a objetividade rígida fomentada 

pelo processualismo, dando espaço a subjetividade, interpretação do espaço, imaterialidade 

entre outros. Das novas influências e correntes teóricas que despontaram nas décadas de 70 

e 80, a arqueologia passa a exercer o diálogo com outras áreas do conhecimento fomentando 

as relações interdisciplinares. No Brasil, durante os anos 90, Araújo (1991) previa que toda a 

intervenção arqueológica deveria valer-se de métodos de observação e aplicação 

geoarqueológico. No entanto, a partir do levantamento bibliográfico realizado, percebeu-se 

que poucas das faces geoarqueológicas são aplicadas, principalmente no que diz respeito a 

sua aplicabilidade na análise de sedimento. 

 

A OCUPAÇÃO GUARANI NO BAIXO VALE DO RIO DOS SINOS 

Ranieri Hirsch Rathke  

(Graduando em História/UNISINOS)  

 

O Baixo Curso do Rio dos Sinos até o delta do Rio Jacuí, no município de Canoas, contém os 

primeiros núcleos de povoamento Guarani do Vale. A ocupação se deu ao longo do leito em 

direção às nascentes, com assentamentos próximos ao curso d’água, em pequenos morros 

para fugir dos alagados que formam o ambiente principal desta parte do Vale. Como estes 

espaços são reduzidos, os assentamentos costumam ser pequenos. O propósito do trabalho 

consiste no estudo da adaptação do grupo à Floresta Subtropical segundo Rogge, 1996; no 

estabelecimento da posição cronológica regional segundo Bonomo et al., 2015; na relação 

entre os assentamentos que compõem o baixo curso do rio, bem como na sua 

representatividade em termos gerais do povoamento. O Baixo Curso do Rio dos Sinos 

abrange os sítios RS-S-272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, localizados na proximidade da 

margem direita, em altitudes inferiores a 190 m, em Plano solo eutrófico, no limite com 

Podzólico vermelho amarelo, álico, em áreas de tensão ecológica (campo/floresta estacional) 

limitando com Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas. A bibliografia sobre a 

Geologia, a Geomorfologia, a Hidrografia, os solos e a vegetação, junto com imagens de 

satélite (Google Earth) proporcionarão dados sobre a implantação das aldeias. O trabalho 

compõe o Projeto “A ocupação Guarani do Baixo Vale do Rio dos Sinos” ligado ao Projeto Pai 

denominado “A ocupação Guarani no Vale do Rio dos Sinos” abrangendo o Baixo e o Alto 

Vale dos Sinos e usa o material e os documentos reunidos no Museu Arqueológico do Rio 

Grande do Sul e no Instituto Anchietano de Pesquisas, resultantes de pesquisas 

arqueológicas das décadas de 1960 e 1970. Este material é rico e bem conservado, 

possibilitando a reconstituição do povoamento Guarani do Vale. Existe uma data de 1500 d. 

C. para esta parte do Vale. 
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ARQUEOLOGIA NOS CAMPOS DE LAGES: SOBRE A VARIABILIDADE DA CULTURA 

MATERIAL 

Raul Viana Novasco  

(Instituto Anchietano de Pesquisas) 

 

O presente trabalho tem como objetivo levantar algumas discussões a respeito da 

variabilidade identificada na composição dos sítios arqueológicos associados aos povos Jê 

Meridionais do planalto catarinense. A região aventada nesta discussão está delimitada pelos 

vales dos rios Canoas e Pelotas e tem como foco os sítios arqueológicos mapeados por Maria 

José Reis entre os municípios de São José do Cerrito, Lages e Painel. A proposta estará focada 

nas estruturas e na cultura material que compõem os sítios, e terá como principal enfoque 

problematizar tal variabilidade e suas implicações na interpretação do registro arqueológico 

em escala regional. 

 

TRAZENDO OS VIXO RA’ANGA DE VOLTA À VIDA: PENSANDO O ARTESANATO MBYA 

GUARANI PARA ALÉM DA MATERIALIDADE 

Rodrigo Terra Costa 

 (Graduando em História/PUCRS) 

 

O objetivo deste artigo é projetar algumas reflexões que permeiam a comercialização dos 

artesanatos Mbya Guarani, focalizando-se nas esculturas zoomórficas esculpidas em 

madeira, chamadas de Vixo Ra’anga. A venda de artesanato atualmente representa uma 

oportuna estratégia na obtenção de recursos financeiros que possibilitam suprir as 

necessidades das famílias Mbya presentes no Rio Grande do Sul. Objetiva-se, portanto, 

perceber estes artefatos para além de sua materialidade estética, enquanto representações 

que nos ensinam a profunda relação que os Mbya mantém com o cosmos e os seres que nele 

habitam. Para que realizássemos tal tarefa, nos detemos a analisar brevemente os processos 

históricos que levaram o deslocamento e a permanência dos coletivos Mbya por seus 

territórios tradicionais, passando a uma breve apreensão de aspectos míticos-cosmológicos 

que tangenciam e relacionam a noção de pessoa sob perspectiva Mbya Guarani. Para que por 

fim, pudéssemos realizar uma possível releitura daquilo que entendemos como 

objetos/coisas e suas correlações com as esculturas Mbya Guarani.   

 

O SÍTIO DA FIGUEIRA (QUARAÍ/RS): REVELANDO O CAPITAL CULTURAL ACUMULADO 

(CIENTÍFICO E PRÁTICO) NA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA E CONTURBADA DE UMA 

HISTÓRIA PRETÉRITA 

Vanessa dos Santos Milder  

(Mestranda em História/PUCRS) 

 

O sítio arqueológico da Figueira está localizado na região dos Areais no município de Quaraí 

- Sudoeste do RS. Desde os anos 80 a região do Areal tem recebido intervenções e pesquisas 

arqueológicas, as quais objetivam a compreensão da ocupação humana pretérita na região. 
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Em diferentes campanhas de campo foram coletadas grandes coleções de materiais líticos 

que receberam análises específicas, e que ainda estão sob estudos atualmente. Este resumo 

tem como objetivo apresentar alguns dados referentes à coleção cerâmica que fora coletada 

pelo arqueólogo Milder no ano de 1999. Ao passo que, também problematiza algumas 

construções discursivas acerca do que fora inferido referente à ocupação humana pretérita 

relacionada a tradições arqueológicas cerâmicas, confluindo assim para um 

quadro problemático que recai não só sobre o contexto arqueológico da região do Areal, mas 

para uma grande parcela da área platina entre Uruguai, Argentina e Sudoeste do RS/Brasil. 

Na coleção cerâmica do sítio da Figueira constam 545 fragmentos, dos quais apenas treze 

bordas foram contempladas durante a primeira etapa analítica, sendo estes fragmentos 

considerados oriundos do “Cerrito do Areal” (sítio da Figueira), onde já podemos observar 

uma primeira afirmação conflituosa em relação ao contexto arqueológico que fora 

interpretado devido a uma possível filiação à Tradição Arqueológica Vieira concernente à 

cerâmica. Tratar o sítio da Figueira como sendo um sítio arqueológico do tipo “cerrito” e sua 

cultura material cerâmica filiada à Tradição Vieira fragiliza a revelação da materialidade em 

sua forma mais espontânea, ou seja, de antemão enquadra a cerâmica dentro de construções 

que são verdadeiras camisas de força, não permitindo ao pesquisador na atualidade agir 

hermeneuticamente dentro de uma perspectiva de agency, seja esta pensada entre os 

indivíduos pretéritos que confeccionaram e/ou utilizaram as cerâmicas, ou entre os próprios 

arqueólogos e a cultura material no presente. 

 

(DES)ENTERRANDO PORTO ALEGRE 

Vanessi Reis 

(Bacharel em Artes Visuais/UFRGS) 

 

O presente trabalho, de conclusão de curso de Bacharelado em Artes Visuais, apresenta 

pesquisa que trata de história da cidade, arte, arqueologia e cultura material. A partir de 

escavações na cidade, os solos foram identificados, estratificados, coletados, peneirados e 

usados como pigmento em pinturas (representações) de mapas da cidade, da época dos 

solos capturados. O processo de coleta exigiu um critério de seleção e escolha dos locais de 

captura, que foram definidos por seus usos sociais: residencial (Solar Lopo Gonçalves, hoje 

Sede do Museu Joaquim José Felizardo; Residência que hoje abriga a Nova Pinacoteca 

Municipal e o Casario Residencial do Complexo da Santa Casa),religioso (Catedral e Igreja 

Nossa Senhora das Dores), comercial (antiga Alfândega) e administrativo (Paço 

Municipal).Todos os locais selecionados têm forte imagem na memória e identidade da 

cidade, e são considerados lugares “históricos”. Com as “terras históricas”, seriam pintados 

os “mapas históricos”. Neste processo, foram encontrados vestígios de ocupações anteriores, 

que incluíram desde loucas do século XVIII, conchas e até a parte da lâmina de machadinha, 

feita de pedra lascada, de área da praia original da Cidade (na área de areia da praia que 

contém o lençol freático existente sob o Paço Municipal). Uma semente encontrada no solo 

do jardim do Solar Lopo Gonçalves, na camada equivalente ao século XVIII, chegou a 

germinar, trazendo à luz os vestígios-testemunhos de ocupação/tempo anterior. O projeto 

acabou reenterrando as terras históricas da cidade em camadas pictóricas, em veladuras 
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acrílicas, assemelhando-se às aquarelas de antigos mapas das cidades brasileiras. O mapa 

urbano produzido é elemento de representação e reapresentação da cidade, a partir de seus 

vestígios, testemunhos de suas vivências, que são “dadas a ver” a partir da exposição de seus 

solos e sujidades, na composição de camadas pictóricas, de lugares significativos da cidade, 

sendo, também, representação e reapresentação deles mesmos, visto que a composição 

pictórica previu o reenterro dos solos em seus locais representacionais na tela. 

 
 

ST 02 - Missões Jesuítas da América espanhola 
 

 

23 de agosto (terça-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O DISCURSO SOBRE A CURA COMO MÉTODO DE CONHECIMENTO MEDICINAL ENTRE 

JESUÍTAS E INDÍGENAS 

Telmo Silveira Tavares 

(Graduando em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e interpretar algumas das questões 

relacionas às práticas do curandeirismo indígena. A partir deste tema geral, a pesquisa busca 

compreender como se deram as trocas de conhecimentos e as respectivas apropriações, por 

parte de indígenas e jesuítas, no campo da botânica médica e dos métodos curativos. No 

presente momento, a pesquisa encontra-se em uma fase inicial e, diante disso,propõe-se 

fazer um levantamento dos documentos e dos relatos associados ao curandeirismo e às 

trocas de conhecimentos relacionadas com questões curativas, visando realizar uma análise 

posterior sobre o discurso de curas. O desejo da presente pesquisa em analisar estes 

discursos se baseia na finalidade de buscar compreender qual a importância dos indígenas e 

dos missionários no que tange os assuntos de trocas e apropriações de conhecimentos 

medicinais. A importância da análise destes discursos se fundamenta em evidenciar como se 

davam as trocas de conhecimentos e como eram os tipos de relações estabelecidas entre 

indígenas e missionários no que se refere às práticas curativas. Para a realização desta 

pesquisa, serão utilizados documentos manuscritos e microfilmados da Coleção De Angelis 

(cuja cópia dos microfilmes se encontra no Espaço Delfos da Biblioteca Central da PUCRS), 

além de documentos do Archivo General de la Nación, sala IX, sito em Buenos Aires – 

Argentina. Com foco principal, serão analisados registros produzidos por missionários que 

conviveram com os grupos indígenas nas reduções da região da Bacia do Rio da Prata ao 

longo do século XVIII. 
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QUE PARA ESTA TERRA VENHAM AQUELES QUE CONHECEM “ALGO DE BOTICA, 

MEDICINA Y ENFERMERÍA”: A COMPANHIA DE JESUS E AS ARTES DE CURAR NA 

AMÉRICA PLATINA (SÉCULOS XVII E XVIII) 

 

Eliane Cristina Deckmann Fleck 

(Professora Doutora em História no PPGH da UNISINOS) 

 

Nesta comunicação, apresentamos o significativo processo de trocas culturais que se deu 

entre indígenas e missionários jesuítas na América meridional ao longo dos séculos XVII e 

XVIII, com destaque para os saberes relativos às plantas medicinais e às práticas curativas. A 

análise das Cartas Ânuas da Província Jesuítica do Paraguai e da obra Materia Medica 

Misionera, escrita pelo irmão jesuíta Pedro de Montenegro em 1710, revelou o importante 

papel desempenhado por informantes, enfermeiros e copistas indígenas, tanto na 

identificação, coleta e experimentalismos com plantas nativas, quanto na difusão e 

circulação dos conhecimentos médicos sistematizados pelos missionários da Companhia de 

Jesus. 

 

CRISTÃOS DE CERIMÔNIA? PAMPAS E SERRANOS NAS MISSÕES AUSTRAIS 

Maria Cristina Bohn Martins 

(Professora Doutora em História no PPGH da UNISINOS) 

 

A proposta desta comunicação é a de refletir sobre as respostas dos indígenas reduzidos 

pelos jesuítas na chamada Mision del Sud [1740 – 1753] aos intentos de “catequese e 

ciivlización”  promovidos por estes religiosos. Discutindo com a historiografia recente acerca 

do tema e considerando aportes teóricos e metodológicos atuais e interdisciplinares, 

buscaremos compreender esta experiência priorizando aquilo que a literatura atual tem 

chamado de “protagonismo” indígena. 

 

A MEDIAÇÃO POLÍTICA DOS CACIQUES NAS MISSÕES AUSTRAIS 

Juliana Aparecida Camilo da Silva 

(Mestre em História/UNISINOS) 

 

O objetivo desta comunicação é de refletir sobre a mediação política dos caciques 

pampeanos, principalmente de Cangapol “o Bravo”, nas missões austrais, instituídas pelos 

padres jesuítas na campanha bonaerense entre 1740 e 1753. Debatendo a partir de aportes 

teóricos e metodológicos atuais que dão ênfase a atuação indígena, procuraremos apresentar 

a história destes três povoados por meio dos movimentos de tais personagens. 

 

A MULHER INDÍGENA DA PAMPA BONAERENSE: ANÁLISE DA OBRA "LOS INDIOS" DE 

JOSE SANCHEZ-LABRADOR S.J. 

 

Thaís Macena de Oliveira 

(Graduando em História/UNISINOS) 
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Douglas Farias  

(Graduando em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho está vinculado ao projeto “Toldos e Pueblos em TierraAdentro: pelos 

caminhos da fronteira” coordenado pela ProfªDrª Maria Cristina Bohn Martins e se enquadra 

na linha de pesquisa “Sociedade indígenas, cultura e memória” do PPGH Unisinos. 

Buscaremos identificar e analisar brevemente como a mulher indígena da pampa 

bonaerense foi retratada na obra “Los Indios” do padre jesuíta Jose Sanchez-Labrador. Esta 

obra foi redigida no século XVIII e reorganizada e publicada no século XX pelo historiador e 

jesuíta Guillermo Furlong. A metodologia empregada na construção deste trabalho consiste 

em: a) leituras de bibliografia de apoio; b) leitura e análise da fonte primária; c) análise deste 

material a partir do grupo de pesquisa. Esta obra, redigida no século XVIII, entre outras 

inúmeras informações, demonstra o modo de vida da mulher indígena e qual o papel que 

elas representavam para a sociedade da sua época. 

 

AVANÇO “REGALISTA”: A INSERÇÃO DO AGRARISMO ILUSTRADO NA CAMPANHA 

ORIENTAL 

Pedro Vicente Stefanello Medeiros 

(Mestre em História/UFF) 

 

Este texto busca discutir o desenvolvimento do agrarismo ilustrado na campanha oriental a 

partir do último quartel do século XVIII. A construção das ideias agraristas esteve 

diretamente ligada ao avanço do pensamento “regalista” na Espanha de Carlos III. 

Defendendo a primazia do monarca frente às ações da Companhia de Jesus, o “regalismo”, se 

assim podemos dizer, foi dos principais fatores responsáveis pelo desterro jesuíta dos 

domínios do Rei em 1767. Mediante algumas fontes oriundas do “expediente de arreglo de los 

campos”, a partir da década de 1780, é possível analisar a inserção do arcabouço agrarista na 

campanha oriental, tentando entender como diversos agentes se utilizaram daquelas ideias 

para legitimar seus interesses. Este processo aguçou a disputa dos recursos locais, 

principalmente da terra e do gado, suscitando um conflito de direitos que, alimentado pelo 

viés do agrarismo, tencionou, embora não de forma dicotômica, com os esforços jesuíticos 

consolidados há bastante tempo naquela região.  

 

UM PANORAMA ECONÔMICO DAS MISSÕES JESUÍTICAS, SÉCULO XVII E XVIII 

Helenize Soares Serres 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

A realidade reducional que percorreu durante mais de um século, juntamente com o mundo 

colonial, passou por muitas transformações, nesse sentido não se trata de uma realidade 

estática, mas de uma realidade móvel com pontos de rupturas de vários aspectos que 

influenciaram no sistema econômicos das missões. A organização econômica dos guaranis 

passou de uma cultura de plantação para agricultores capacitados com produção em grande 

escala destinada não apenas ao consumo interno, mas também para exportação. Os produtos 
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cultivados aos poucos foram ampliados, tais como o trigo, a cevada, a cana-de-açúcar, o 

algodão, o fumo, árvores frutíferas entre outros que se adaptaram as condições ambientais.  

Esses alimentos foram introduzidos pelos jesuítas, que aos poucos formaram uma 

diversificada hortifrutigranjeira e intensificaram o trabalho nas sementeiras, no plantio e na 

colheita. A proposta desse trabalho é fazer um panorama econômico das missões jesuíticas 

destacando sua situação e os mecanismos de funcionamento para o seu desenvolvimento.  

 
 

ST 03 - História e Memória Iconográfica dos Sete Povos 
das Missões 

 
 
23 de agosto (terça-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

MOBILIDADE INDÍGENA NO PÓS-EXPULSÃO DA COMPANHIA DE JESUS 

Rodrigo Terra Costa 

(Graduando em História/PUCRS) 

 

 

O decreto assinado pelo Rei Carlos V, em 1768, com a intenção de expulsar a Companhia de 

Jesus dos territórios da Coroa Espanhola, desencadeou inúmeras consequências para as 

populações indígenas que viviam sob a jurisdição dos padres jesuítas. Tais modificações já 

vinham ocorrendo desde a partilha do território, em 1750, e com as consequências da 

Guerra Guaranítica. Uma das mudanças que são resultado deste processo histórico é o 

deslocamento da população indígena que estava sob a tutela reducional dos jesuítas, tendo 

ocorrido durante e posteriormente estes acontecimentos. O objetivo deste trabalho é refletir 

sobre os processos de mobilidade que estão descritos nos documentos coloniais da época. 

Para realizar esta pesquisa, utiliza-se um relatório inédito de autoria do padre Bernardo 

Nusdorffer e outros documentos pertencentes à Coleção De Angelis, acervo de documentos 

manuscritos produzidos durante o período colonial. A partir da leitura da produção 

historiográfica já existentes sobre o tema, será realizada a comparação das informações 

contidas nos documentos e com a produção da Nova História Indígena. 

 

O CONTEXO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E AS NEGOCIAÇÕES COM 

O PASSADO REDUCIONAL EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NAS DÉCADAS DE 1970 E 

1980. 

Sandi Mumbach 

(Mestranda em História/UFSM) 
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Neste trabalho pretendemos organizar algumas reflexões sobre o processo de negociação 

com o passado reducional ocorrido nas décadas de 1970 e 1980 em São Miguel das Missões, 

e a emancipação político-administrativa do lugar em meio a este contexto. O município 

localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul é conhecido mundialmente por abrigar o 

mais bem preservado sítio arqueológico da época reducional jesuítico-guarani em território 

brasileiro, recebendo anualmente milhares de turistas. Para compreender o contexto em que 

ocorreu a emancipação do município de São Miguel as Missões precisa-se compreender o 

processo de negociação com o passado colonial que ocorreu na região nas décadas de 1970 e 

1980, um movimento complexo que buscava referenciais no passado reducional jesuítico-

guarani, devido a necessidades impostas pelo presente, denominado por POMMER (2009) 

como Missioneirismo. Com o objetivo de destacar a região e desenvolvê-la economicamente 

através do turismo, muitos monumentos já existentes foram ressignificados e novos 

construídos, alterando a paisagem do lugar.  Na tentativa de se compreender os sujeitos e 

grupos sociais envolvidos nesse contexto utilizamos edições do jornal A Tribuna Regional, de 

Santo Ângelo. 

 

AS MISSÕES JESUÍTICO-GUARANIS: O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL E A 

INTEGRAÇÃO REGIONAL (1979-1987) 

Érico Teixeira de Loyola 

(Mestre em História/UFRGS) 

 

A presente comunicação propõe-se a apresentar os resultados de Dissertação de Mestrado 

centrada na análise dos processos de “ativação patrimonial” (PRATS, 1997, p. 33) levados a 

cabo pelo SPHAN/IPHAN relativamente às Missões Jesuítico-Guaranis, de 1979 e 1987, no 

contexto de aproximação política Brasil-Argentina, e as possíveis “representações” 

(BOURDIEU, 1989, 1996; CHARTIER, 1991, 2002) daí engendradas. A partir da 

contextualização e interpretação de três iniciativas de ativação patrimonial das Missões 

Jesuítico-Guaranis (“Circuito de Turismo Cultural”, 1979; Declaratórias de São Miguel e 

outras reduções argentinas como Patrimônio da Humanidade, 1983-1984; e “Campanha de 

Salvaguarda da UNESCO” e “Missões: 300 Anos”, 1987), pretende-se compreender as 

estratégias estabelecidas pelo SPHAN/IPHAN, se de fato existentes, para fomentar uma 

identidade de caráter “supranacional”, capaz de ir “além da História-pátria” (WILLIAMS, 

2012), preservando um conjunto cultural que trespassaria as fronteiras brasileiras. 

  

O MUSEU DAS MISSÕES: DA IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL 

A BELEZA DO ACERVO ICONOGRÁFICO 

Eduardo Gomes da Silva Filho  

(Mestre em História/UFAM) 

Cláudio Marins de Melo  

(Doutorando em História/UNISINOS)  

 

O presente trabalho pretende discutir a importância do Museu das Missões a partir do seu 

acervo e legado cultural, imaterial e iconográfico, ele faz parte do primeiro grupo de museus 
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brasileiros nascidos sob o impulso do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

(SPHAN). Concebido por Lucio Costa como um simples museu abrigo das imagens, ruínas e 

rastros das reduções missionais que reuniram povos indígenas sul-americanos aos jesuítas, 

sua construção foi símbolo das potencialidades da arquitetura moderna brasileira nas 

intervenções arquitetônicas em conjuntos de ruínas e sítios arqueológicos. Criado pelo 

decreto-lei nº 2.077, de 8 de março de 1940, assinado por Getúlio Vargas, o museu esteve na 

vanguarda da reunião, conservação, pesquisa e divulgação das imagens e da história 

missioneiras. Segue de vanguarda ao se abrir cada vez mais ao diálogo com as comunidades 

de São Miguel e da região dos sete povos das missões. O museu tem atuado como importante 

polo de articulação e reunião de iniciativas comunitárias de memória e de valorização da 

identidade missioneira. A beleza singular do Museu das Missões, além da importância do 

Sítio Histórico de São Miguel Arcanjo, provoca em seus visitantes um deslumbramento, ao 

observarem a riqueza do seu acervo que compreende um dos maiores conjuntos de arte 

barroca missioneira do mundo, além da reflexão sobre o protagonismo indígena e jesuíta na 

construção de um “Mundo Novo” nos povoados das missões do sul da América do Sul nos 

séculos XVII e XVIII, são as razões que mostram o porquê visitar e prestigiar o Museu das 

Missões é vislumbrar a constituição dessa diversidade deste lugar.   

 

“NÓS OS MBYÁ”: POR ENTRE OS ALPENDRES DO MUSEU DAS MISSÕES E NO ENTORNO 

DA CATEDRAL ANGELOPOLITANA 

Estelamaris Dezordi 

(Mestra em Antropologia/UFPel) 

 

O presente trabalho pretende expor situações e condições vivenciadas pelos Mbyá nos 

espaços que pertenciam aos antigos povoados missioneiros de São Miguel Arcanjo e Santo 

Ângelo Custódio e hoje abrigam o Museu das Missões e a Praça Pinheiro Machado – Catedral 

Angelopolitana. Estes espaços atualmente são utilizados pelos Mbyá para comercializar o 

artesanato produzido e vendido aos turistas que visitam os atrativos históricos culturais da 

Região das Missões. A beleza iconográfica do acervo disposto nas salas do Museu das 

Missões, a imponência dos vestígios arqueológicos geram o contraste da cultura material e 

imaterial que entrelaça as histórias do passado e a história indígena contemporânea.  Este 

artigo objetiva trazer à luz do debate acadêmico a voz dos indígenas que são parte integrante 

deste cenário e reclamam melhorias para ficarem alocados e estabelecer as relações de 

comércio que servem de aporte financeiro para o sustento de suas famílias. Como resultado 

expõe-se as adversidades vivenciadas pelos Mbyá e a necessidade de um diálogo mais 

coerente e coeso entre as Instituições governamentais e a comunidade indígena no sentido 

de atender as demandas surgidas a partir destes questionamentos.  
 

 

ST 04 - Dimensões e conexões da Nova História Indígena 
 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   
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Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

NEGOCIANDO EXPECTATIVAS: ASPECTOS DA MOBILIZAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL NAS 

ULTIMAS DÉCADAS 

Amilcar Jimenes 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Esta comunicação apresenta reflexões a respeito da história do movimento indígena no 

Brasil, a partir da década de 1970. Sua centralidade reside no ensaio de um quadro analítico 

destinado ao tema, formulado a partir da convergência dos seguintes pontos: a experiência 

de campo junto organizações indígenas atuantes na cidade de Manaus-AM, realizado entre 

os anos de 2011 e 2015; o diálogo entre a literatura sobre o movimento indígena no Brasil e 

conceitos relacionados à história indígena.  

 

HISTÓRIA INDÍGENA E O CASAMENTO: REVISITANDO A HISTORIOGRAFIA ATUAL COM 

OBJETIVO DE ANALISAR AS PRÁTICAS MATRIMONIAIS NO ALDEAMENTO DE 

ITAPECERICA (1733-1820) 

Marcio Marchioro 

(Mestrando em História/UFPR) 

 

O objetivo da nossa comunicação é revisitar teses, dissertações, artigos e livros lançados nos 

últimos anos versando sobre a questão do casamento indígena na historiografia e apontar 

possiblidades de análises por meio dos registros paroquiais do aldeamento de Itapecerica. 

Itapecerica é uma aldeia missionária fundada em fins do século XVII e que durou 

aproximadamente até a década de 1830. Sua composição é mista reunindo índios Kaingang, 

Guaranis, Tupis e demais índios que são trazidos dos sertões pelas expedições paulistas. 

Tendo isso em vista, pretendemos fazer um breve relato dos últimos estudos sobre 

casamento indígena produzidos pela historiografia. Muitas vezes, como observamos em 

análise prévia, não é só nos registros paroquiais que dados sobre os casamentos aparecem. 

Existem inúmeros documentos em que dados sobre como era vivenciado forma de 

casamento cristão pelos índios aldeados. Com isso, pretendemos extrair também uma 

metodologia de análise de fontes e sugestões temáticas para nossa dissertação. 
 

AS MISSÕES, A HISTÓRIA E A HISTÓRIA DOS ÍNDIOS NAS MISSÕES 

Maria Cristina Bohn Martins 

(Professora Doutora em História no PPGH da UNISINOS) 

 

A proposta desta comunicação é a de refletir sobre as possibilidades abertas pela reflexão 

histórica mais recente para o estudo das missões religiosas na América Ibérica. Objeto de 

atenção de uma intensa produção escrita, estas missões foram, até recentemente, explicadas 

a partir da ação e dos interesses das Ordens religiosas e do Estado Colonial. A historiografia 

contemporânea, contudo, se valendo de aportes teóricos e metodológicos interdisciplinares, 
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tem buscado indagar sobre as experiências dos indígenas relativamente às missões, tema a 

ser explorado nesta comunicação. 

 

ENTRE GUERRAS E TROCAS: O INDÍGENA NO PROCESSO DE FUNDAÇÃO DAS CIDADES 

DE BUENOS AIRES E ASSUNÇÃO (1536-1620) 

Éverton Dalcin 

(Doutorando em História/PUCRS) 

 

Da segunda metade do século XVI ao início do século XVII, a região platina da América 

colonial foi palco de conturbadas relações, tanto para os nativos que habitavam aquele 

território, como para os colonizadores pioneiros na conquista. Tal contexto nos permite 

evidenciar o protagonismo indígena, na medida em que é um século de experimento, tanto 

para colonizadores, como para colonizados. Para os grupos indígenas, era fundamental o 

estabelecimento de uma relação com os demais grupos nativos, pois, desta forma, 

incorporava-se ou rechaçava-se elementos dos outros grupos, fortalecendo a sua coesão 

social. A aliança com o europeu foi fundamental para o avanço deste sobre o território, 

possibilitando a fundação de suas fortificações e cidades. Porém, essa mesma aliança, em um 

segundo momento, pôde-se manifestar de forma negativa, isto porque os indígenas 

mantinham, por meio da guerra, um mecanismo de reciprocidade. O presente trabalha 

busca, a partir da perspectiva da nova história indígena, compreender as relações de guerra 

e troca ameríndias no processo de expansão colonial espanhol na região do Rio da Prata 

colonial. Para tanto, utilizaremos as instituições coloniais da encomienda e a fundação das 

cidades de Buenos Aires e Assunção como formas de analisar a intensificação das relações 

entre nativos e europeus. Nesse sentido, defende-se a ideia de que tanto a guerra, quanto a 

troca são processos paralelos ao contato com o branco, e não em função deste. Nesta 

comunicação, apresentarei indícios de tais relações que evidenciam a presença ativa do 

indígena ao estabelecer relações com o colonizador. A investigação analisará a 

documentação produzida pelo clero regular, secular e demais instâncias civis ao longo do 

século XVI e início do XVII, sobretudo no contexto da expansão europeia na América e a 

fundação dos primeiros centros urbanos na região platina. 

 

CONTATO INTERÉTNICO E TRANSCULTURAÇÃO NO RAPTO DE HISPANOCRIOLLOS 

Marcelo Augusto Maciel da Silva 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho se propõe a abordar alguns aspectos decorrentes do processo de 

transculturação ocorrido a partir do contato entre as sociedades hispânicas e as populações 

nativas da região da pampa bonaerense, sobretudo, a partir dos cativos hispanocriollos, 

durante o transcorrer do século XVIII. Buscou-se analisar estas pessoas pela perspectiva de 

que foram agentes de mediação cultural, uma vez que circularam entre esses dois pólos, 

influenciando e/ou se apropriando de hábitos e práticas. Tendo em vista que várias práticas 

aborígenes se modificaram devido às relações estabelecidas com os espanhóis, nos 

propomos também a pensar a possível resignificação do próprio rapto em si, a partir da 
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introdução do “branco” nas situações de cativeiro. Para tanto, foram analisados os escritos 

redigidos pelos jesuítas da Companhia de Jesus, mais precisamente a carta de Pedro de 

Lozano (1746) e os livros dos padres Tomás Falkner ([1774], 1974) e José Sanchéz-Labrador 

([1772], 1936). Também foram utilizados documentos oficiais (Cartas y Expedientes 1707-

1757) produzidos pelas autoridades do cabildo de Buenos Aires, cujo intento fora interrogar 

alguns ex-cativos a fim de sacar-lhes informações privilegiadas - infelizmente mais de 

caráter militar que antropológicas. Sendo assim, a investigação contou também com 

bibliografia historiográfica referente ao tema dos cativos, bem como sobre a própria 

ocupação deste espaço, já em período tardio da colonização espanhola. 

 

SEPULTAMENTOS E PRÁTICAS MORTUÁRIAS TUPINAMBÁ: UM ESTUDO DOS 

“SELVAGENS” AMERICANOS A PARTIR DAS NARRATIVAS DE VIAGEM QUINHENTISTAS 

Fabiane Maria Rizzardo 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Existem muitos trabalhos sobre os Tupinambá - um dos diversos grupos nativos que os 

europeus encontraram ao chegar no território que hoje compreende o Brasil - poucos deles, 

porém, abordam os sepultamentos e os rituais relacionados com a morte. Nesse sentido, o 

presente trabalho tem como intuito investigar o universo das práticas mortuárias 

tupinambá, utilizando como fontes documentais as narrativas de viagem produzidas por 

Andre Thevet e Jean de Léry, através de uma perspectiva comparada. A intenção é perceber 

de que forma as narrativas se complementam e em que medida elas oferecem uma visão 

sobre o índio. Ao nos valermos de tais fontes, ambas produzidas por homens franceses do 

século XVI, estamos concordamos com autores como Cristina Pompa, Luiza T. Wittmann e 

Maria Regino Celestino de Almeida sobre a possibilidade de se extrair dos documentos 

tradicionais mais do que a visão de mundo de quem os elaborou – através da correta 

indagação, da procura pelas passagens em que o outro não foi “traduzido” e de uma leitura 

minuciosa – aproximando-nos das práticas adotadas pelas sociedades indígenas. É nesse 

sentido que o nosso trabalho se relaciona com as atuais tendências historiográficas, 

empenhadas em ouvir as diversas vozes dissonantes contidas nos documentos, incluindo a 

dos ameríndios. Cabe ressaltar que o estudo se encontra em fase inicial e que dele espera-se 

extrair boas condições para compreender os rituais tupinambá e, consequentemente, obter 

um entendimento maior dessa sociedade.  

 
 

ST 05 - As práticas de escrita na Companhia de Jesus: 
novos temas e abordagens de pesquisa 

 
 

23 de agosto (terça-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 



23 
 

EDUCAÇÃO JESUÍTA: INTERCÂMBIO DE SABERES ENTRE OS ÍNDIOS ALDEADOS E A 

COMPANHIA DE JESUS 

Larissa de Castro  

(Graduanda em História/PUCRS)  

 

A educação jesuítica fundamenta-se no Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, 

documento aprovado em 1599 que servia como manual prático para os colégios e 

professores da Companhia de Jesus. O manual chegou nas reduções jesuíticas no século XVII, 

embora a essência de suas ideias já se fazia presente no território americano – ainda que a 

percepção jesuítica sobre o modelo de sociedade que deveria ser implantado entre os 

ameríndios fez com que adequações fossem tomadas na aplicação de seus métodos. 

Considerando que a ideia de educação da Companhia de Jesus era pautada na rendição da 

alma selvagem dos nativos em relação à nova religião que chegava no Novo Mundo, esta 

pesquisa objetiva analisar como os Guarani aldeados influenciaram os saberes jesuítas e 

como se deu o intercâmbio de saberes entre essas duas culturas dentro da redução: 

pretende-se, portanto, a busca por uma análise que não se limite apenas a avaliar a presença 

jesuítica no território americano como uma ação nociva. O projeto civilizacional jesuítico foi 

implementado em espaços denominados reduções, conceito que em muito contribui para 

pensarmos o que e quem era o indígena dentro desta ótica: sua existência estava reduzida, 

segundo a lógica civilizatória dos missionários, aos ideais cristãos. A metodologia aplicada 

para tal fim foi a consulta à Coleção De Angelis, documentos manuscritos produzidos 

durante o período colonial, cuja cópia do acervo integral está disponível, em microfilmes, no 

Espaço Delfos da Biblioteca Central da PUCRS. Nesta pesquisa, pretendo analisar as Cartas 

Ânuas e outras missivas escritas pelos membros da Companhia de Jesus ao longo do século 

XVII e XVIII, mais especificamente as cartas ânuas de autoria jesuítica. 

 

ILLUSTRES VARONES: CRONISTAS E HISTORIÓGRAFOS DA PROVÍNCIA JESUÍTICA DO 

PARAGUAY (SÉCULOS XVII-XVIII) 

Gabriele Rodrigues de Moura  

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

O presente estudo prevê a reflexão sobre a prática de escrita da Companhia de Jesus, a partir 

da análise de algumas obras (Conqvista espiritval; Historia Provinciæ Paraquariæ Societatis 

Iesu; e, Historia del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman), produzidas pelos cronistas e 

historiógrafos jesuítas, nos séculos XVII e XVIII. A seleção destas obras, em detrimento de 

outras, se baseia na questão de que cada uma delas acaba por representar uma tipologia na 

produção textual da Ordem de Santo Ignacio ou uma vertente historiográfica adotada por 

cada um de seus autores. Sabemos que ao estudarmos a produção escrita de uma Ordem 

Religiosa, especificamente a jesuítica, através dos livros de alguns de seus membros, temos 

que considerar as mudanças que as práticas de escrita leiga, sobretudo as que estão ligadas 

diretamente à historiográfica e como elas foram sendo inseridas na historiografia jesuítica 

no decorrer destes dois séculos. As obras que nos propomos a analisar apresentam 

significativas semelhanças e diferenças entre si, tanto em termos de padrão de escrita, 
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quanto em relação à história que se propõem a narrar. As semelhanças se fazem presentes 

na estrutura estabelecida através de várias instruções do Padre Geral, especialmente na 

carta de Claudio Acquaviva destinada à Província da Nova Espanha (1598), para certas 

categorias de informações, que permaneceram nos séculos XVII e XVIII nos livros escritos 

pelos padres da Ordem de Santo Ignacio.  

 

“LLEGAMOS AL PUERTO MÁS CERCANO”: A FRONTEIRA DEMARCADA NOS ESCRITOS DO 

CAPELÃO JOSÉ QUIROGA S.J. 

Maico Biehl  

(Graduando em História/UNISINOS) 

 

Esta comunicação contempla aspectos abordados na minha monografia de conclusão de 

curso de graduação em História, a partir do subprojeto que desenvolvi, como bolsista de IC – 

PIBIC-CNPq, junto ao projeto de pesquisa Uma ordem de homens de religião e de ciência: 

difusão, produção e circulação de saberes e práticas científicas pela Companhia de Jesus 

(América meridional, séculos XVII e XVIII). Na monografia, me detive na trajetória do padre 

José Quiroga e no seu envolvimento nas negociações e demarcação do Tratado de Madri. 

Autor de importantes mapas, Quiroga participou, também, como capelão da Terceira Partida, 

expedição responsável pela definição dos limites entre o rio Corrientes e o Jauru. Dessa sua 

experiência realizada entre os anos de 1752 e 1754 resultaram dois relatos, o “Breve Noticia 

del viaje que hizo el Padre José Quiroga por el Río Paraguay com la Partida que fué á poner el 

marco en la boca del Jaurú (1753-1754)”, escrito no decurso da demarcação, e o segundo, 

intitulado “Descripción del Río Paraguay, desde la boca del Xauru hasta la Confluencia del 

Parana”, que foi redigido quando se encontrava já no exílio. Para subsidiar a análise destes 

relatos, foram fundamentais os trabalhos de JUNQUEIRA (2011), LEITE (1996), FRANCO 

(2008), LISBOA (1997), SAFIER (2008) e PRATT (1999a; 1999b), que versam sobre as 

especificidades das narrativas de viagens, e, ainda, os de CERTEAU (1982) e BARROS (2012), 

que abordam sobre o lugar de produção, tanto do autor, como da própria fonte histórica, 

bem como as obras de FURLONG (1930) e BARCELOS (2006), que trazem informações sobre 

o jesuíta e a atuação da Ordem na América platina. Nesta comunicação, analiso os dois 

relatos que Quiroga produziu sobre a demarcação, destacando o contexto e o lugar de 

produção de ambos, bem como suas implicações na forma, estrutura e no conteúdo 

abordado nestas narrativas. 

 

[...] OFRECEN UN CAMPO MUY ESPACIOSO A LA PLUMA: O PROCESSO DE ESCRITA DO 

SEGUNDO TOMO DA OBRA PARAGUAY NATURAL ILUSTRADO DE JOSÉ SÁNCHEZ 

LABRADOR S. J. 

Mariana Alliatti Joaquim  

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

A presente comunicação apresenta os resultados do subprojeto de pesquisa O Paraguay 

Natural Ilustrado de José Sánchez Labrador S.J.: transcrição e análise de um manuscrito inédito 

do século XVIII, inserido no projeto As artes de curar em dois manuscritos jesuíticos inéditos do 
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século XVIII, coordenado pela Profª Drª Eliane Fleck. O padre José Sánchez Labrador foi o 

autor da obra Paraguay Natural Ilustrado (1771-1776), que traz descrições sobre a 

geografia, a fauna e a flora das regiões da Província Jesuítica do Paraguai em que atuou como 

missionário. Para esta apresentação, nos deteremos na análise da escrita e da forma de 

organização e elaboração do Segundo Tomo da obra, que trata sobre Botânica. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, utilizei uma cópia digitalizada do manuscrito da obra – ainda 

inédita –, que se encontra no Arquivo Romano da Sociedade de Jesus (ARSI), em Roma. Os 

objetivos desta comunicação são os de apresentar e analisar algumas das características da 

forma e do conteúdo do manuscrito, tais como a numeração, o índice, as notas de rodapé, as 

correções do texto, as adições e as subdivisões do segundo tomo, que permitem um 

conhecimento mais aprofundado sobre o processo de escrita da obra, algo que ainda não foi 

abordado pelos historiadores que têm se dedicado ao estudo de Sánchez Labrador. Os 

trabalhos de Furlong [1948], Sainz Ollero et al. [1989], Ruiz Moreno [1948], Barcelos [2006], 

Justo [2011] e Anagnostou e Fechner [2011] foram essenciais para a reconstituição da 

trajetória de Sánchez Labrador e para a familiarização com as obras de História Natural 

produzidas na Europa, nos séculos XVII e XVIII. Já as obras de Grafton [1998], Chartier 

[2012], Del Valle [2009], De Certeau [1982; 2011], Moya [2011] e Ferreira e Santana [2006] 

foram importantes para a compreensão dos aspectos que caracterizam a prática escriturária 

e as características da produção de manuscritos. 

 

CIRCULAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE SABERES EM UM MANUSCRITO JESUÍTICO INÉDITO: 

O PARAGUAY NATURAL ILUSTRADO, DE JOSÉ SÁNCHEZ LABRADOR SJ. (1771-1776) 

Eliane Cristina Deckmann Fleck 

(Professora Doutora em História no PPGH da UNISINOS) 

 

Nesta comunicaça o, apresentamos uma ana lise preliminar do manuscrito Paraguay Natural 

Ilustrado, escrito pelo padre jesuí ta Jose  Sa nchez Labrador, entre os anos de 1771-1776, 

durante seu exí lio em Ravena, na Ita lia. Esta obra, que se encontra no Archivo Romanum 

Societatis Iesu (ARSI), se subdivide em seis tomos – Terra, Água e Ar; Botânica; Mamíferos; 

Aves; Peixes; Anfíbios, Répteis e Insetos – nos quais, ale m das percepço es sobre a natureza 

americana, encontramos informaço es relativas aos saberes e as pra ticas curativas adotadas 

pelas populaço es indí genas das regio es da vasta Proví ncia Jesuí tica do Paraguai. Para ale m 

das virtudes terape uticas de pedras bezoares, insetos e plantas descritas na obra, nos 

interessa, tambe m, demonstrar que, no Paraguay Natural Ilustrado, o missiona rio Sa nchez 

Labrador reuniu informaço es procedentes tanto de suas pro prias observaço es e das 

informaço es que obteve com os indí genas, quanto das que se encontravam em obras 

redigidas por outros jesuí tas ou por cientistas leigos, com os quais estabeleceu um 

interessante dia logo. As evide ncias de intertextualidade e de apropriaça o dos conhecimentos 

dos inteligentes e sábios indí genas, especialmente em relaça o a s virtudes terape uticas de 

bezoares, insetos e plantas, sera o, por isso, tambe m abordadas. 

 

LAS PAMPAS COMO PROBLEMA ETNOLÓGICO: LAS IDENTIDADES NATIVAS EN LOS 

ESCRITOS DE LOS MISIONEROS JESUITAS 
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Jorge Nahuel Vassallo 

(Graduado em História/CESAL-UNCPBA) 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la conformación de un discurso ordenador-

clasificatorio de base etnológica en los escritos de los sacerdotes jesuitas que exploraron y 

misionaron en el espacio pampeano, en la frontera sur de la ciudad de Buenos Aires, durante 

la primera mitad del siglo XVIII, así como su constitución en un recurso documental clave 

para indagar en la dinámica de las poblaciones nativas de este espacio. Para ello, nos 

centramos puntualmente en la Descripción de la Patagonia del Padre Thomas Falkner, desde 

la cual buscamos profundizar, por medio de un análisis contextualizado, en las 

características y especificidades de una escritura que presenta un ordenamiento territorial 

de la etnicidad, que consignaba espacios delimitados a unas poblaciones nativas descritas 

como conjuntos finitos y contrastantes. Desde una lectura crítica y detenida, indagamos en 

las poblaciones indígenas pampeanas buscando aproximarnos a las especificidades de su 

propia historicidad. Desde allí, inquirimos en distinciones en las cuales las dimensiones 

territoriales van dejando entrever un entrecruzamiento de referencias de carácter étnico-

clasificatorio que nos colocan frente a diferenciaciones que requieren de la ponderación de 

la dinámica de las poblaciones nativas, antes que la estática de alguna forma de 

asentamiento permanente y afiliado al territorio. Por ello sostenemos que por medio del 

registro escrito que los padres de la Compañía desarrollaron, podemos asistir a un complejo 

proceso de constitución y re-definición de unas identidades étnicas. Por tanto, nos 

encontramos frente a un proceso que operaba desde la identificación taxonómica hacia la re-

creación inmovilista de la identidad. Un análisis mentado desde una perspectiva social-

relacional nos permite detenernos en las especificidades constitutivas de las parcialidades 

nativas, más allá de unas clasificaciones orientadas a exhibir, entre otras cuestiones, un 

ordenamiento territorial basado en la descripción de grupos étnicos. 

 

A HISTORIOGRAFIA JESUÍTICA E SUAS PRÁTICAS DE ESCRITA: OS CONTATOS DE 

GUILLERMO FURLONG SJ COM AS CORRENTES HISTORIOGRÁFICAS DA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XX 

Mariana Schossler 

(Mestre em História/UNISINOS) 

 

Na presente comunicação, proponho uma análise da relação que o argentino Guillermo 

Furlong S.J.  (1889-1974) estabeleceu com diversas correntes historiográficas e que podem, 

de alguma forma, ter contribuído para o estabelecimento das práticas de escrita das quais se 

utilizará em suas obras, principalmente em biografias.  Ao analisar, em minha dissertação, o 

livro Cornelio Saavedra padre de la patria argentina (1979), pude perceber que o historiador 

argentino dialoga com membros da Nueva Escuela Historica, a qual se caracteriza por um 

apreço à exumação das fontes e sua publicação, bem como a um projeto de escrita de uma 

história nacionalista com ênfase no período colonial; ao mesmo tempo, deve-se considerar o 

que Oliveira (2011) denomina estilo jesuítico de se escrever história, , que se basearia em 

“falar o menos possível e deixar que os testemunhos tomem a fala”, pois, “contemporânea 



27 
 

aos acontecimentos, a documentação produzida pelos jesuítas contém a história em si, não 

sendo necessária uma intervenção mais incisiva do pesquisador” (OLIVEIRA, 2011, p. 273). 

Ao mesmo tempo, pode-se indagar o seguinte: até que ponto uma corrente historiográfica 

como a Nueva Escuela Historica não pode ser identificada, e até confundida, com o 

positivismo? O próprio estilo jesuítico não carrega traços de positivismo? Com o objetivo de 

responder a estas questões, e problematizar a relação de Furlong com estas correntes 

historiográficas, me apropriarei de trabalhos que versam sobre o gênero biográfico, como os 

de Sabina Loriga (1998; 2011), François Dosse (2009) e Benito Schmidt (1997; 2003; 2004; 

2012), a historiografia argentina mais recente (Ayrolo (1999) e Imolesi (2014), que tem se 

empenhado na identificação das motivações e do embasamento teórico-metodológico que 

nortearam seus trabalhos, bem como de autores que abordam a história da historiografia 

argentina, como Devoto & Pagano (2009) e Cattaruzza (2001). 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

CONVERSÃO “NAS BRENHAS DO CENTRO DOS SERTÕES”: QUERELAS NOS 

ALDEAMENTOS JESUÍTICOS DOS KIRIRI NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII 

Ane Luise Silva Mecenas Santos 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Nos idos da segunda metade do século XVII, os missionários da Companhia de Jesus 

cruzaram o Atlântico até o Novo Mundo e, enviados às aldeias do sertão da Bahia, seguindo o 

curso do Rio São Francisco, deparam-se com diversos embates. Decorrentes do contexto 

político do Império português é intensificado o povoamento para o sertão. Visava consolidar 

a conquista desse território e também, a efetivação da posse da terra por meio dos 

sesmeiros. O presente trabalho visa analisar os três anos da experiência jesuítica na 

formação dos aldeamentos dos “tapuia” até a sua destruição por parte dos criadores de gado 

da região. Com base, na documentação das cartas ânuas e na documentação administrativa 

foi possível realizar o cotejo de fontes. A partir, principalmente da documentação 

administrativa (cartas reais, alvarás, decretos) é possível perceber os múltiplos mundos que 

foram erguidos no sertão da América portuguesa. Graças a invasão holandesa há uma fissura 

nessa conquista do sertão. Retomada com a restauração portuguesa. Em busca de terras, 

formação de riqueza, os curraleiros se laçam na empreitada. Contudo, há um obstáculo que 

se torna recorrente na formação das fazendas de gado: os índios que habitavam os sertões, 

que não falavam o “tupi” e não haviam formado alianças com os  portugueses. Duas 

alternativas foram encontradas para solucionar o impasse: o uso da força e destruição das 

aldeias e o envio de missionários a fim de converter os “tapuia”. O índio foi o sujeito 

estratégico nesse processo de ocupação dos sertões, pelo conhecimento que tinha da 

geografia física da região e pela força de trabalho (nas lavouras e nas entradas).  
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DO MODELO AOS MODELOS: “EXEMPLA AD IMITANDUM” E “VIDAS VENERÁVEIS” EM 

ANTÓNIO FRANCO 

Schaiane Pâmela Bonissoni 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

O objetivo desta pesquisa é a identificação e a caracterização das percepções de “virtudes 

heroicas” dos jesuítas missionários que atuaram no Brasil, desde o século XVI até a expulsão 

(século XVIII), as quais estão diretamente ligadas à composição dos “exempla ad imitandum” 

e das “vidas veneráveis”. Como fonte primária, usaremos o “Ano Santo da Companhia de 

Jesus em Portugal” do P. António Franco. Com base nos conceitos de “memória” de Jacques 

Le Goff e de “operação historiográfica” de Michel de Certeau, buscar-se-á perceber como 

Franco, na composição dessas “vidas veneráveis”, não apenas selecionou a informação 

disponível, mas também promoveu uma redução do complexo, visando fixar na escrita um 

“exempla ad imitandum” que fundisse o que se devia conservar da história desses 

missionários no Brasil com o reconhecimento social da nova Companhia de Jesus. 

 

CONSTRUÇÃO RETÓRICA DO MODELO IDEAL DE JESUÍTA: VIDAS EXEMPLARES E O 

ANTIJESUITISMO POMBALINO 

Ana Carolina Lauer de Almeida 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

O antijesuitismo foi caracterizado por Eduardo Franco como um fenômeno e um movimento 

religioso, cultural e sociopolítico, cuja origem remete à fundação da própria Companhia de 

Jesus. Ao retratar os jesuítas como conspiradores, ladrões, traidores e regicidas; 

acumuladores de riquezas ilícitas, usurpadores de terras e bens, e que desobedeciam às 

autoridades da Igreja e da Coroa, Pombal visava submeter a Igreja portuguesa e as Ordens 

religiosas pontifícias à autoridade do governo ilustrado de D. José I. O objetivo deste trabalho 

é fazer uma análise comparativa entre as acusações formuladas pelo antijesuitismo 

pombalino e a resposta defensiva produzida pela Companhia de Jesus. Para isso, 

examinaremos os relatos biográficos de António Vieira e Gabriel Malagrida, os quais foram 

objeto de violentos ataques por parte da ideologia pombalina. Estes são propostos como 

modelos de vida exemplar dentro da Companhia.  Como fontes primárias utilizaremos as 

biografias oficiais dos dois missionários, escritas por autores jesuítas. Isso nos permitirá 

compreender como a Companhia de Jesus no Brasil entrelaçou construções retóricas e vidas 

exemplares, propondo um modelo ideal de jesuíta conforme o jesuíta ideal esboçado nas 

Constituições da Companhia, com a defesa aos ataques da política antijesuítica pombalina. 

Como embasamento teórico, usaremos as análises de Eduardo Franco para o antijesuitismo 

pombalino (2006), Luiz Rodrigues (2012) para percurso de vidas exemplares e Perla 

Chinchilla(2014) para escrita jesuítica. 

 

HOMENAGENS PÓSTUMAS AO PADRE CARLOS TESCHAUER SJ 

Cláudio Pereira Elmir 

(Professor Doutor em História no PPGH da UNISINOS) 
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Padre Carlos Teschauer construiu, ao longo de sua trajetória no Rio Grande do Sul, uma 

prolífica produção historiográfica. Historiador jesuíta, nascido na Alemanha em 1851 e 

falecido no Brasil em 1930, Teschauer foi membro fundador do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Sul e, desde 1921, sócio-correspondente do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro. Nesta comunicação, o objetivo é apresentar algumas avaliações 

biobliográficas realizadas por ocasião do falecimento do eminente jesuíta, publicadas em 

veículos nos quais Teschauer teve ocasião de divulgar o resultado de suas investigações, a 

exemplo da Revista do IHGB, da Revista do IHGRGS e do Boletim do Museu Nacional. Estes 

são resultados preliminares do projeto de pesquisa “Os Santos Homens da Companhia de 

Jesus: escrita da história e relatos biográficos na obra do Padre Carlos Teschauer”, a ser 

implementado no segundo semestre de 2016 no âmbito de um estágio de pós-doutorado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

 

ST 06 - Registros Escritos da Igreja Católica como fontes 
de pesquisa: temas e métodos de estudos 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX E O 

PODER LOCAL 

Michele de Oliveira Casali 

(Mestranda em História/UFRGS) 

 

Na primeira metade do século XIX, se delinearam duas frentes políticas que apresentavam 

diferentes posições acerca da configuração política de governo: a centralização e o 

federalismo. Tendo esse contexto como preocupação é que esse trabalho tem por objetivo, 

apresentar uma revisão historiográfica, a fim de entender a formação da estrutura política 

instaurada na primeira metade do século XIX no Rio Grande do Sul, tendo como foco o 

aparato judiciário e como desdobramento o surgimento do cargo de Juiz de Paz. Esse 

trabalho integra uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob orientação do Prof. Dr. 

Fábio Kühn e subsidiada pela CAPES. 

 

TRAFICANTES DE ESCRAVOS DA COLÔNIA DO SACRAMENTO, RELAÇÕES DE 

COMPADRIO: REDES PARA ALÉM DO RIO DO PRATA 

Stéfani Hollmann 

(Mestranda em História/UFRGS) 
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A Colônia do Sacramento se insere em um contexto que transcende o Rio do Prata. 

Dependente do comércio interamericano realizava o que chamamos de terceira perna do 

tráfico de escravos no século XVIII. Ao comercializar com comerciantes das praças do Rio de 

Janeiro e Bahia, estabelecia vínculos que iam além das relações econômicas.  Desde sua 

fundação, a Colônia de Sacramento mantinha vínculos com o Rio de Janeiro, pois este deveria 

passar provisões para a manutenção da praça. No entanto, o que era repassado aos 

sacramentinos não era suficiente para que se mantivesse as necessidades da praça. Desta 

forma, a relação dos comerciantes e governadores era fundamental, para que esses 

pudessem auxiliar na conservação da fortificação. Através do uso de registros de batismo, 

podemos verificar a escolha de padrinhos para os filhos dos traficantes de escravos, que 

eram tanto comerciantes de outras praças, quanto governadores ou militares sacramentinos. 

As relações econômicas são visualizadas através do uso de registros de óbito de escravos, 

que permitem remontar parte da rede de contato dos traficantes da Colônia do Sacramento 

entre as décadas de 1730 e 1750. Este trabalho é parte do meu trabalho de conclusão de 

curso, apresentado em 2014, e que deu origem ao meu projeto de dissertação de mestrado 

que iniciei este ano. Tenho como objetivo, mostrar que para um período em que o registro 

civil não havia chegado no Brasil, o uso das fontes eclesiásticas é fundamental para a 

construção do conhecimento histórico. Além de mostrar as possibilidades que elas nos 

apresentam.  

 

LEVANTAMENTO DE DADOS DOS REGISTROS PAROQUIAIS DE ÓBITO DA FREGUESIA 

MADRE DE DEUS DE PORTO ALEGRE 

Mirele Alberton 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Durante o período de colonização da América portuguesa, as normativas da Igreja católica 

regiam a vida dos fiéis que para cá migravam. No caso da região meridional da América do 

Sul, a presença duradoura dos primeiros religiosos deu-se com a expansão marítima e na 

atuação dos jesuítas na catequização dos povos indígenas. Após anos de atividade 

missioneira, outros religiosos passaram a migrar para as colônias, na tentativa de conservar 

os poderes e costumes lusos e dar suporte espiritual aos indivíduos que passavam e se 

estabeleceram nesta região. Dentre os métodos de controle, os registros paroquiais de 

batismo, casamento e óbito são algumas das fontes mais ricas para coletar dados referentes 

aos indivíduos do período e compreender o papel representativo da Igreja para esta 

sociedade em formação. No caso deste estudo, a análise se restringiu apenas aos livros de 

assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre, entre os anos de 1772 a 

1835. O trabalho foi feito tanto quantitativamente quanto qualitativamente baseando-se em 

questões relacionadas ao “bem morrer”, referentes aos últimos ritos e vontades dos 

indivíduos (testamentos, sacramentos, sepultamentos e causas de morte) e possíveis 

semelhanças e/ou diferenças entre os gêneros que compõem os grupos de livres e 

escravizados, embora todos estivessem sob as mesmas determinações e costumes católicos. 
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FILHOS NATURAIS OU FILHOS ILEGÍTIMOS? UMA ANÁLISE DO IMPACTO DAS OUTRAS 

FORMAS DE UNIÕES NA MADRE DE DEUS DE PORTO ALEGRE (1772-1822) 

Denize Terezinha Leal Freitas 

(Doutoranda em História/UFRGS) 

 

A presente comunicação pretende apresentar uma prospecção sobre os filhos ilegítimos, 

muitas vezes registrados nas atas paroquiais como filhos naturais na Paróquia Madre de 

Deus de Porto Alegre desde sua fundação 1772 até 1822. Estas primeiras palavras a respeito 

deste tema tem por objetivo central identificar e problematizar a presença de outras 

organizações familiares e outras formas de relacionamento presentes na freguesia. Deste 

modo buscamos, através da análise quantitativa dos registros paroquiais de batismo, 

levantar dados que nos permitam entender e compreender o perfil dos filhos classificados 

como naturais e de suas/seus progenitoras/es. De modo geral, nossa reflexão é amparada 

pelos aportes metodológicos da Demografia Histórica e do suporte teórico dos estudos de 

História Social da Família e das Populações para uma problematização dos filhos naturais e 

as outras formas de união constituídas nesta comunidade. De imediato podemos concluir 

que esta investigação é primordial no sentido em que revela o perfil e as condições sociais 

dos indivíduos que se relacionaram e formaram famílias fora dos padrões normativos da 

época. Ainda é de se salientar que a classificação de “filho natural” nos registros de batismos 

escondem realidades múltiplas, frutos de relações estáveis ou até concubinatos 

escandalosos.  

 

BATISMO, ESCRITA E ORALIDADE NO VALE DO JACUÍ (SÉCULO XVIII) 

Max Roberto Pereira Ribeiro 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Esta apresentação evidencia a forma processual de construção dos registros batismais da 

Igreja Católica no Brasil do século XVIII. Tendo como laboratório de observação o 

Acampamento, depois Freguesia de Rio Pardo, mostrará como cada registro era composto 

pela combinação entre escrita e oralidade e a maneira pela qual os clérigos utilizavam estas 

duas formas de linguagem na tentativa de exercer controle sobre o mundo social. O foco de 

análise centra-se no ato do batismo e sua consequente escrituração, ou seja, tenta 

demonstrar como a Igreja se utilizou da escrita e da oralidade como formas de regular a vida 

dos mais diversos agentes sociais como índios, luso-brasileiros, escravos e libertos. 

Demonstra algumas características dos usos da escrita pelos padres, como forma de exercer 

poder sobre as populações coloniais. Apresenta, sobre este aspecto, a utilização das 

certidões batismais, pela Igreja Católica, que visava construir uma memória escrita e 

arquivística capaz de dar aos clérigos informações importantes sobre seus fregueses o que 

possibilitava acompanhar a trajetória de cada um dos atores sociais dentro do catolicismo. A 

oralidade, por seu turno, era utilizada na evangelização no decorrer das missas que eram 

provavelmente acompanhadas pelas cerimônias batismais. Os padres assumiam papel de 

oradores e a evangelização pela palavra falada poderia tomar curso amplificado, uma vez 

que a oralidade possuía maior difusão do que a escrita durante o período colonial. Através 
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do modo escriturário utilizado pela Igreja, na composição das certidões batismais, podemos 

notar a forma pela qual a Igreja organizava e interpretava o mundo social. 

 

A ORIGEM SOCIAL DOS EXPOSTOS: REFLEXÕES SOBRE A COR E O LUGAR SOCIAL A 

PARTIR DE FONTES ECLESIÁSTICAS (RIO GRANDE DE SÃO PEDRO, SEC. XVIII-XIX) 

Jonathan Fachini da Silva 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Os assentos paroquiais de batismo são fontes inestimáveis para tratar da criança na História, 

pois é um dos poucos registros em que esses sujeitos sem voz são identificados, 

independente da condição jurídica e grupo social a que pertencem. É por essa fonte que 

também se pode tratar de um fenômeno amplamente praticado em nosso passado colonial e 

Imperial, a exposição de crianças. Dado esse quadro, a presente comunicação pretende 

problematizar o lugar social ocupado por essas crianças a parti da cor registradas nas fontes. 

Nesse sentido, a partir da cor ou a ausência dessa informação nas fontes produzidas durante 

o século XVIII até meados do XIX, procuramos problematizar a prerrogativa de que grande 

parte dos expostos eram brancos. Para essa análise nos detemos no cruzamento nominativo 

de fontes eclesiásticas e administrativas como recurso metodológico, amparado pela Micro-

História e a História Social. Dentre os principais resultados parciais, destacamos que para 

famílias pobres, principalmente negras e mestiças, recorrer à prática do abandono, poderia 

ser interpretado como uma tentativa de promover a ascensão social para seus rebentos.  

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

LOS ALCANCES DE LA VISITA PASTORAL COMO FUENTE PARA ANALIZAR  LOS 

PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PODER ECLESIÁSTICO. CÓRDOBA, 

ARGENTINA 1876-1926 

Milagros Gallardo  

(CESAL-UNICEN) 

 

El objetivo de esta ponencia es abordar  la Visita Pastoral como fuente privilegiada para 

abordar  los procesos de territorialización del poder, la dominación y organización del 

territorio por parte del poder episcopal y la transformación de la parroquia como unidad de 

base del gobierno diocesano. La ponencia analiza La Visita Pastoral, en el contexto de 

centralizacion del poder episcopal impulsado por la Santa Sede a través del proceso de 

romanizacion que experimentaron las iglesias americanas durante la segunda mitad del siglo 

XIX.  El poder, sin reducirse a la figura del obispo, se extiende a sus vicarios, funcionarios y a 

los curas párrocos. El párroco era quién ejercía el control de la circulación de la información, 

de los actos litúrgicos y de la conducta moral de las feligresías. ¿Fueron las visitas canónicas 

una estrategia destinada a afianzar el anclaje territorial del poder eclesiástico? ¿Permiten 
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estas fuentes un acercamiento al análisis de las prácticas del poder episcopal y parroquial? 

¿Cómo trabajarlas? 

 

O RELIGIOSO E A PENA O RIO E A ÁGUA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA FRONTEIRA NO 

VALE AMAZÔNICO PELO RELATO DO PADRE CRISTÓBAL DE ACUÑA (1639 - 1640) 

Maicon Alexandre Timm de Oliveira 

(Mestre em História/ UFPel) 

 

Durante a União Ibérica (1580 - 1640) a região do vale amazônico, passou por grandes 

transformações, primeiramente uma região até então pouco explorada passou a sofrer mais 

expedições onde os portugueses enviavam militares já os espanhóis utilizavam companhias 

religiosas, com a aproximação do final da União Ibérica começam a surgir problemas 

relacionados a definição da fronteira amazônica, ambos os lados tentavam expandir sua 

fronteira. Uma dessas tentativas resultou na expedição de Pedro Teixeira (1636 - 1640), que 

saiu de Belém província do Brasil, subindo o rio Amazonas e chegando até a região de Quito. 

Toda essa viagem causou um temor nas autoridades espanholas que decidiram enviar um 

representante espanhol na viagem de volta para que esse pudesse relatar qual seriam as 

intenções dos portugueses bem como formular uma documentação oficial para a futura 

colonização da região pelas missões religiosas espanholas. O encarregado de formular tal 

documentação foi o padre jesuíta Cristóbal de Acuña, seu relato seria entregue ao rei 

espanhol, para que o mesmo decidisse sobre as próximas mediadas a serem tomadas para a 

colonização da região amazônica, esse relato revela o aspecto politico que significara a 

viagem pelo rio Amazonas, principalmente pelo fato de demonstrar o início dos conflitos 

fronteiriços entre os dois impérios. A documentação produzida pelo padre espanhol revela 

não apenas aspectos da cultura indígena, trás informações preciosas sobre os recursos 

econômicos que podem ser explorados, mas principalmente ressaltando questões políticas, 

Acuña relata a ganância dos portugueses e o quanto os espanhóis deviam se preocupar com 

essas expedições. Acuña surge nesse contexto como o responsável pela delimitação da nova 

fronteira entre portugueses e espanhóis conforme a União Ibérica seja dissolvida, sendo 

assim essa documentação religiosa foi um dos documentos originados durante o processo de 

construção da fronteira do vale amazônico.  

 

DOCUMENTOS ECLESIÁSTICOS COMO FONTES PARA PESQUISAS SOBRE PINTURAS 

SACRAS DO SÉCULO XX: USOS E CONDIÇÕES DE ACESSO EM IGREJAS CATÓLICAS DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Anna Paula Boneberg Nascimento dos Santos 

(Mestre em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho parte de pesquisas, concluídas e em andamento, referentes à inserção 

de pinturas sacras em igrejas católicas do Rio Grande do Sul, sobretudo, entre as décadas de 

1940 e 1970. Objetivamos destacar os usos e as condições de acesso a fontes eclesiásticas 

escritas como aportes para uma compreensão abrangente do contexto em que estas imagens 

foram produzidas e dos conteúdos temáticos selecionados pelos párocos, pelas comissões de 
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arte sacra e pelos próprios pintores para suas composições. Destacaremos, neste sentido, 

registros presentes em livros de tombo, livros de atas de grupos paroquiais e impressos de 

cunho católico, pontuando os métodos de análise utilizados, os critérios para a seleção 

documental pertinente aos estudos de cada caso e as possibilidades de cotejamento entre 

documentos escritos e iconográficos. Consideramos fundamental, neste ínterim, fazermos 

uma breve partilha de experiências obtidas no que se refere às situações de conservação 

destes acervos e à disponibilização das fontes pesquisadas em igrejas de cidades como Porto 

Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. Demonstrar a relevância dos 

documentos escritos e pictóricos para os estudos em História e, principalmente, apresentar 

as contribuições resultantes de trabalhos produzidos nas universidades para as 

comunidades que abrigam bens patrimoniais e/ou documentais são objetivos 

imprescindíveis de serem inseridos nas pautas de diálogos entre pesquisadores que se 

debruçam sobre questões relacionadas ao catolicismo, suas práticas e representações. 

 

A FÉ É LEGITIMADA PELA CIÊNCIA: A ESCRITA COMO ARMA DE DEFESA DOS DOGMAS E 

PRÁTICAS CATÓLICOS NA DÉCADA DE 1940 

Bruna Rafaela de Lima Lopes 

(Mestra em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho trata de escritos produzidos pelo Padre Luiz Gonzaga do Monte (1905-1944) e 

publicados, na década de 1940, no jornal A Ordem – periódico católico, com publicação 

diária, que naquele momento tinha grande número de leitores e era bastante difundido na 

cidade de Natal. Esses escritos tinham por objetivo defender publicamente a posição da 

Igreja Católica em torno de três temas então debatidos, a saber: a imortalidade da alma; os 

fundamentos do protestantismo e, finalmente, a possível intolerância da IgrejaCatólica. Para 

cada tema Monte possuía um debatedor diferente. Um médico era o seu opositor na 

discussão sobre a imortalidade da alma; um pastor presbiteriano era o seu interlocutor na 

temática do protestantismo e um Capitão do Exército Brasileiro debatia com ele sobre a 

intolerância religiosa da Igreja Católica. Os debates sobre os três assuntos foram sempre 

provocados pelos opositores de Monte e publicados no jornal A República. Os artigos dos 

provocadores eram publicados na República no domingo e já na terça-feira seguinte a 

resposta estava publicada n´A Ordem. As disputas duravam semanas e chama a atenção a 

velocidade com que Monte construía seus argumentos. Na disputa com o médico, Monte 

demonstra grande domínio nas teorias científicas e justifica cientificamente a crença na 

imortalidade da alma. Na contenda com o pastor apresenta argumentos históricos e 

teológicos com o intuito de defender as fragilidades do protestantismo. Na discussão acerca 

da intolerância religiosa mobiliza conhecimentos acerca da teoria da política e do Direito 

para defender a ideia que a Igreja Católica não era radical, mas precisava defender seus 

princípios dogmáticos diante das ‘insanidades” propostas por vários autores naquele 

período. O texto analisa como esse debate se insere na intelectualidade natalense e discute 

como a Igreja passou a se apropriar da ciência para defender seus dogmas e práticas.  
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ENTRE RAIOS DE FOGO E GIROS DE SOL: VIDENTES DE APARIÇÕES MARIANAS E OS 

ESCRITOS DE MENSAGENS ANTICOMUNISTAS (BRASIL E PORTUGAL) 

Magno Francisco de Jesus Santos  

(Doutor em História/UFRN) 

Ane Luíse Silva Mecenas Santos  

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

 

As aparições marianas constituem um dos principais fenômenos do catolicismo. Trata-se de 

uma crença que perpassou os diferentes momentos do cristianismo e marcou a proliferação 

de registros escritos que legitimavam a formação de santuários, nos quais são elucidadas as 

memórias dos videntes, dos milagres da aparição e o teor das mensagens marianas. Este 

artigo tem como foco os registros mnemônicos sobre as mensagens marianas, ocorridas nos 

três primeiros decênios do século XX no Brasil e em Portugal. Desse modo, por meio dos 

inquéritos eclesiásticos e da escrita epistolar, elucidamos o teor anticomunista presente nas 

memórias acerca das aparições marianas de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal (1917), 

Nossa Senhora das Lágrimas de sangue, em Campinas (1930) e Nossa Senhora das Graças, 

em Cimbres (1936). Com isso, enfatizaremos a trajetória de três videntes (Lúcia, Amália e 

Adélia), que passaram a atuar em diferentes congregações religiosas e a propagação das 

ideias anticomunistas ao longo da primeira metade do século XX. Neste sentido, torna-se 

possível compreender a constituição de uma cultura política devocional atrelada ao combate 

à expansão comunismo e ao fortalecimento da União Soviética, na qual a formação dos novos 

santuários marianos passava a expressar o elemento de resistência. 

 

 

ST 07 - Experiências negras em debate: a escravidão nas 
Américas, nos séculos XVIII e XIX 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

ENTRE ÁFRICAS E BRASIL: TRAJETÓRIAS DE UM PROJETO DE PESQUISA 

Mônica do Nascimento Pessoa  

(Doutoranda em História/UDESC) 

 

O presente trabalho busca expor algumas trajetórias de um Projeto Pesquisa Intitulado 

“Vozes Griots: (Re) significações das práticas griôs em África-Brasil”. É um projeto inicial, 

que objetiva discutir possíveis caminhos para a inscrição de uma epistemologia africana, que 

como Aimé Cézaire afirma “chegou a hora de nós mesmos”. Visamos, através de narrativas, 

compreender como os Griôs - contadores de histórias da região do Mali, em África - 

construíram mecanismos de educação nas Áfricas antes da colonização, e depois, com a 
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diáspora africana, ressignificaram seus papéis em diversos lugares, com práticas nas danças, 

nas músicas, na forma de educar através das artes, que objetivavam falar de uma 

ancestralidade africana. Como essas histórias foram ressignificadas e promoveram espaços 

de luta anti-racista no Brasil e em seus lugares e experiências diversas? Como essas 

populações estabelecem formas de auto-inscrição? Pelos caminhos dos griôs em África será 

possível observar o debate em torno da questão da violência colonial e as diversas 

identificações que construíram para resistir ao colonialismo, com suas memórias. 

 

PARA ALÉM DO “EU” E DO “OUTRO”: UM ESTUDO SOBRE NARRATIVAS DE 

PERTENCIMENTO 

Vinícius Finger 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Este ensaio tem por objetivo apresentar desenvolvimentos teórico-metodológicos sobre 

possibilidades analíticas dos processos de subjetivação possíveis (e plausíveis) de 

comunidades culturalmente delimitadas por um espaço de vivência comum tais como 

quilombos ou tribos. Observando, a relevância de tais sistemas de analise na construção de 

conceitos metodológicos referentes a memória, identidade e imanência dos sujeitos sociais 

teorizados. Assim como considerações sobre as práticas de feitura de pesquisas científicas 

nas ciências humanas, especificamente nas áreas historiográficas. O elevado número de 

estudos sobre movimentos quilombolas atuais é uma ocorrência relativamente recente da 

historiografia e antropologia brasileira. Nas últimas duas décadas, seja devido a movimentos 

teóricos das ciências humanas no cenário de pesquisa acadêmica nacional, seja por 

influência de movimentações políticas de nossa recente democracia, observamos um enorme 

crescimento dos estudos de casos específicos na história deste tipo. Não só em relevância 

social e política, como em alcance cultural sobre as identidades comunitárias de afro-

brasileiros na dinâmica da sociedade atual. O apontamento da existência de diversas 

correntes de análise quanto as pesquisas sobre movimentos de aquilombamento e de cultura 

quilombola, é corroborada, pela variação de eixos de pesquisas decorrentes da própria 

pesquisa acadêmica nacional. Como aponta, Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, na obra 

Classes, raças e democracia (2002), as pesquisas sobre a identidade negra brasileira ou de 

cultura afro-brasileira, tenderam, nas últimas décadas, a se identificarem entre dois eixos 

paralelos de construções narrativas sobre o sujeito negro. Uma correspondente a uma 

proposta multiculturalista das relações sociais no Brasil, outra corroborada por uma imagem 

pluriculturalista das relações sócio-raciais das comunidades e identidades nacionais. De 

modo que em termos gerais, haveria um debate inerente nas pesquisas destes assuntos, 

relativo ao próprio conceito de cultura. Invariavelmente e de modo mais especifico, aos 

processos de assimilação, troca, conflito e de afirmação de práticas culturais entre os 

indivíduos de determinada formação social e das dinâmicas de subjetivação identitárias. 

 

FONTES VISUAIS COMO AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICA DE UM GRUPO: ANÁLISE 

DE IMAGEM NO DOCUMENTÁRIO REFERÊNCIAS CULTURAIS QUILOMBOLA 

Sílvia Regina Teixeira Christóvão 
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(Mestranda em História/ UFPel) 

 

O objetivo deste trabalho é ressaltar a festa de São Roque e os Personagens Sobrenaturais, 

que embalam as rodas de conversas dos membros da comunidade quilombola São Roque. (A 

comunidade quilombola São Roque está localizada entre o Extremo Sul de Santa Catarina, 

município de Praia Grande e Norte do Rio Grande do Sul, município de Mampituba). Por 

meio destes, faremos uma contextualização histórica sobre a identidade étnica dos 

remanescentes do Quilombo São Roque. Para tal, pautamo-nos pelas imagens, extraídas do 

documentário (Referências Culturais Quilombolas), produzido pela Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC (2008), em parceria com o IPHAN. Buscamos também, analisar 

algumas das fotografias da última festa realizada na comunidade, tecendo relações entre a 

religiosidade e o imaginário Sobrenatural mencionado nas rodas de conversas pelos 

membros da comunidade quilombola São Roque. Metodologicamente, elencaremos um 

diálogo com os teóricos que abordam a temática, Cultura visual, cruzando com fotografias, 

imagens e com os relatos visualizados no documentário. 

 

DISCUTINDO A POSSE ESCRAVA: AS ÚLTIMAS DÉCADAS DA ESCRAVIDÃO EM 

JAGUARÃO (1870-1888) 

Matheus Batalha Bom 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a posse escrava em Jaguarão, durante as 

últimas décadas da escravidão, ou seja, entre 1870 e 1888. Dessa forma, os resultados 

preliminares alcançados até o estágio atual de pesquisa, serão postos para o debate e análise, 

na intenção de enriquecer as formas de compreensão acerca das relações escravistas. 

Através de uma observação comparativa, percebeu-se, assim como em algumas cidades do 

Rio Grande do Sul, que os pequenos proprietários de escravos conseguiram manter seus 

plantéis mesmo com a crise do regime escravista. Portanto, pretende-se pensar quais os 

significados e implicações que isso acarreta, não só para estudos que têm como recorte 

espacial o Rio Grande do Sul, mas também para outros espaços geográficos que tiveram 

experiências de escravidão. 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

POPULAÇÃO NEGRA DESCRITA NA LISTA NOMINATIVA DE CAÇAPAVA (1830) 

André do Nascimento Corrêa 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

As documentações geradas no Brasil Imperial, nem sempre foram produzidas 

uniformemente, existindo consistentes variações, dependendo dos agentes que as redigiam e 
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dos contextos em que se inseriam. Em função disso, o presente trabalho tem por finalidade 

analisar a população de Caçapava descrita em uma lista de fogos. Esta classificação 

populacional foi realizada no ano de 1830. Iremos enfatizar a população negra que chefiava 

fogos e os escravos presentes em alguns domicílios. Para esta análise foi usada uma 

metodologia quantitativa e serial. Através desta, foram encontrados um número significativo 

de negros como cativos e em contrapartida e em menor escala foram encontrados núcleos 

habitacionais chefiados por negros. Nesta perspectiva são elucidadas e discutidas a 

organização familiar em Caçapava no ano 1830. 

 

IMPACTOS DA PROIBIÇÃO DO TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS EM PORTO 

ALEGRE (1831-1850) 

Graziele Corso 

(Mestranda em História/UFRGS) 

 

Este trabalho apresentará algumas considerações preliminares de minha pesquisa de 

mestrado, em desenvolvimento no programa de pós-graduação em História da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Regina Célia Lima Xavier. Na 

dissertação de mestrado pretende-se abordar impactos demográficos, econômicos, sociais e 

políticos da proibição do tráfico transatlântico de escravos pela lei de 7 de novembro de 

1831 em Porto Alegre, capital e importante entreposto da Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, onde também aportavam comerciantes de diversas origens: locais, 

estrangeiros e de outras proeminentes localidades do Império do Brasil. O problema 

proposto foi inspirado por estudos recentes que reinterpretam a lei supracitada, superando 

a compreensão de que esta foi apenas uma lei “para inglês ver”. Entende-se que esta 

primeira tentativa de abolição do trato negreiro foi amplamente descumprida e a 

importação ilegal de africanos escravizados continuou com intensidade até 1850, ano da 

promulgação da lei Eusébio de Queiroz, a partir da qual se promoveram esforços mais 

definitivos para o fim do “infame comércio”. Entretanto, a lei de 1831 não passou 

despercebida pela sociedade, seja nas tentativas de repressão ou situações de conivência 

com o tráfico, sendo inclusive utilizada como argumento jurídico em favor da liberdade de 

mulheres e homens de origens africanas que foram ilegalmente escravizados. No momento é 

possível demonstrar que a proibição imposta pela lei de 7 de novembro de 1831 e o tráfico 

ilegal de escravos eram questões que alcançavam esta província meridional e causavam 

preocupações e instabilidade. Isto pôde ser percebido através de processos criminais, 

jornais, relatos e relatórios produzidos em Porto Alegre. 

 

LIBERDADE, TERRAS E PARENTESCOS NO LITORAL NEGRO DO RIO GRANDE DO SUL, 

NO SÉCULO XIX 

Claudia Daiane Garcia Mole 

(Doutoranda em História/UFRGS) 

 

Esta comunicação tem o objetivo de analisar algumas experiências de escravos e de libertos 

da localidade de Mostardas, no Rio Grande do Sul, durante o século XIX. Mostardas é uma 
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região litorânea localizada na faixa de terras entre a laguna dos Patos e o Oceano Atlântico e 

está inserida no litoral negro considerado tanto como um recorte espacial onde atualmente 

existem oito comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas pela Fundação 

Palmares, mas também como um conceito que abarca os laços de parentescos e 

compartilhamentos de práticas culturais surgidos ainda no século XIX e resinificados entre 

os atuais remanescentes quilombolas. A partir de testamentos, inventários, cartas de 

liberdade e registros paroquiais de terras investigarei três núcleos de escravos que 

conquistaram terras e liberdade: ex-escravos de Quitéria Pereira do Nascimento, José 

Carneiro Geraldes e dos irmãos Teixeira. Estes sujeitos históricos além de manter 

parentescos no interior das senzalas também formaram laços com os vizinhos o que 

possivelmente garantiu a manutenção de parte das terras dos seus descendentes que 

atualmente residem nas comunidade remanescentes quilombolas de Casca e de Teixeiras. 

 

 

POR TODOS OS CANTOS DA CIDADE: ESCRAVOS NEGROS NO MUNDO DO TRABALHO NA 

MANAUS OITOCENTISTA (1850-1884) 

Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa  

(Mestre em História/UFF) 

 

A presença negra na região amazônica, principalmente para a Província do Amazonas, 

durante longo período foi caracterizada pela historiografia como “sem viabilidade” para 

pesquisas devido à baixa concentração demográfica. Na contramão dessa perspectiva 

analítica, essa pesquisa tem como objetivo investigar as diferentes formas pelas quais os 

trabalhadores escravos faziam presente no mercado de trabalho e no cotidiano da sociedade 

manauara entre 1850 a 1884. Partindo de uma gama variada de fontes, como: Relatório de 

Presidente de Província, relatos de viajantes, periódicos, processos criminais e outros, 

analisaremos as transformações pelas quais o território urbano da cidade de Manaus passou 

durante esse período, demonstrando como a mão de obra cativa foi parte importante nesse 

processo. 

 

SOBRE O USO SOCIAL DA COR NOS OITOCENTOS: ESTUDOS EM PALMAS/PR 

Maria Claudia de Oliveira Martins 

(Mestranda em História/UPF) 

 

O presente trabalho analisa o uso social da cor nos registros relativos à escravidão e 

liberdade feitos em Palmas/PR, mais especificamente na segunda metade do século XIX, e 

verifica a aplicabilidade ou não de  interpretações presentes em pesquisas sobre a temática, 

realizadas em diferentes partes do Brasil.Os dados coletados partiram de inventários de 

senhores de escravos nos períodos de 1859-1869, 1870-1879, 1880-1889 (10 inventários de 

cada período), com  registro de 232 cativos. Demonstraram que a cor foi um elemento 

utilizado como definidor do lugar social dos indivíduos, associada à condição jurídica dos 

mesmos, fundamentando e reforçando desigualdades.  
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ST 08 - Espaços de sociabilidade e associativismo negro 
no Brasil do pós-abolição 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

“NÃO SOU BRANCO, PORQUE MINHA MÃE E MINHA VÓ E MINHA BISAVÓ NÃO ERAM”: 

NOTAS SOBRE MOBILIDADE SOCIAL E RACIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA TRAJETÓRIA DO 

DR. ALCIDES CRUZ 

Paulo Roberto Staudt Moreira 

(Professor Doutor em História no PPGH da UNISINOS) 

 

Em setembro de 1916, dois a pedidos foram publicados no Diário do Interior, periódico 

publicado em Santa Maria (RS). O primeiro, anônimo, denunciava que um mulato morador 

na cidade queria - de motu-próprio – casar com uma moça, mas a família da mesma se 

opunha. Dias depois outra nota foi publicada, desta vez assinada por Claudeonor Martins de 

Souza, que dizia viver de seu trabalho de oficial de alfaiate e que realmente havia tratado 

casamento, sem sedução alguma e com total acordo da moça. Claudeonor encerrava sua 

resposta dizendo: “Quanto ao epíteto injurioso de mulato com que me pretendem diminuir, 

ocorre-me a lembrança de uma frase do ilustre e saudoso dr. Alcides Cruz: ‘Não sei que 

vantagem há de chamar-se mulato a um homem que não tem vergonha de o ser’”. Membro 

do associativismo negro local – como a Irmandade do Rosário -, Claudeonor usa como 

argumento a autoafirmação étnico-racial de um indivíduo negro morador da capital, que 

havia morrido naquele mesmo ano.  Alcides Cruz nasceu em Porto Alegre, em 1867, e faleceu 

na mesma cidade no mesmo ano em que Claudeonor assumiu orgulhoso o epíteto de mulato. 

Agrimensor pela Escola Militar da capital, formado em Direito em São Paulo (1897), foi 

promotor em Porto Alegre (1900 a 1905), onde co-editou a Gazeta do Foro (1902/03) com o 

pardo Aurélio Viríssimo de Bittencourt. Professor da Faculdade de Direito, foi deputado em 

cinco legislaturas. Localizamos textos do Dr. Alcides posicionando-se em embates 

jornalísticos a respeito de sua cor. Assim, a comunicação tem a intenção de apresentar notas 

de pesquisa sobre esse indivíduo negro, tratando de questões como mobilidade social e 

trajetórias afrodescendentes. (AHCMPA - Livro 17 de Batismos de pessoas livres, folha 148v 

/ FRANCO, S. da C. Dicionário Político do RGS – 1821/1937. POA, Suliani Letra & Vida, 2010 / 

GRIGIO, E. No Alvoroço da Festa, não havia Corrente de Ferro que os Prendesse, nem Chibata 

que Intimidasse: A Comunidade Negra e sua Irmandade do Rosário (Santa Maria, 1873-1942). 

São Leopoldo, PPGH-Unisinos, 2016). 

 

NEGRITUDES TRANSFRONTEIRIÇAS: A RELEVÂNCIA DA NOÇÃO DE RAÇA PARA A 

ESCRITA DA HISTÓRIA DOS CLUBES SOCIAIS NEGROS AO SUL DO ATLÂNTICO NO PÓS-

ABOLIÇÃO 
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Fernanda Oliveira da Silva 

(Doutoranda em História/UFRGS) 

 

Como os sujeitos envolvidos nos clubes sociais negros ao sul do Rio Grande do Sul 

operacionalizaram as noções de raça e as dotaram de sentidos? A partir da minha tradução 

desses significados, traço um paralelo com os estudos sobre experiências de negros/as em 

outras partes das Américas, de forma a observar a relevância das ideias de raça em sua 

pluralidade.  Reivindico que esses significados devem ser observados como eixo central para 

uma escrita da história da diáspora negra no pós-abolição enquanto face da história da 

América. Significados que devem buscar a tradução, mas não a generalização, com o objetivo 

de contemplar as especificidades históricas nos seus múltiplos sentidos de eclosão. 

Interpreto a construção dos significados da raça e da marcação em sociedades racializadas 

em paralelo com a análise preconizada pelo intelectual W. E. B. Du Bois a partir da ideia de 

‘dupla consciência’. Por estar eu abordando os clubes sociais e considerando que os mesmos 

desenvolviam atividades reivindicadas como culturais, coloco a perspectiva do intelectual 

Paul Gilroy em xeque. A análise do referido autor acerca das culturas dos negros no 

Atlântico, não atenta para as experiências brasileiras fora do eixo Rio de Janeiro, São Paulo e 

Salvador, assim como do Uruguai, e generaliza a experiência dos negros da diáspora. Ao se 

observar os significados da raça construídos nas culturas dos negros, aliados à forma como a 

historicidade da diáspora pode ser captada num Atlântico mais ao Sul, intento oferecer 

elementos – outros – para a cartografia cultural da diáspora, a partir da minha tradução de 

como as próprias coletividades negras reclamaram sentidos e significados, estando estas 

posicionadas em diferentes rotas do Atlântico. Para isso, selecionei como documentos fontes 

produzidas estritamente pelos clubes sociais negros, com ênfase a imprensa negra e atas de 

diretoria e assembleia. 

 

PRETOS E PARDOS: FORA! ESTUDO DE CASO SOBRE AS EXPULSÕES NO CORPO DE 

BOMBEIROS NO RIO DE JANEIRO EM 1889 

Afonso Henrique Santana Bastos  

(Mestre em História/UNIVERSO) 

 

A chegada da República no Brasil, no final do século XIX, coincide com a propagação de 

teorias racistas, sobre a superioridade dos “brancos” sobre os “negros”. Este momento 

apresenta desafios nada modestos à sociedade brasileira, que terá que modificar padrões 

econômicos, estabelecer políticas sócio-estruturais, e investir na transformação do Brasil em 

espaço de convivências sociais, regrados pelas novas instituições republicanas. O Corpo de 

Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, como as demais instituições militares remanescentes 

do Império, estará inserido no conjunto de contradições que o Brasil pós-escravidão e 

republicano requer, além de estar em franca transformação técnica e institucional. Uma série 

de expulsões de bombeiros em 1889, com base no regulamento para instituições militares 

10.222, revela que os expulsos têm duas características em comum: são pretos e pardos. O 

que fundamenta nossa pesquisa sobre a possibilidade de eugenia e discriminação àquele 

grupo. As alegações para as referidas expulsões eram a de que teriam aqueles bombeiros se 
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tornado incorrigíveis, mas o artigo 260 da citada lei, base legal da dispensa, não define os 

limites para o significado de incorrigíveis. Daí temos um paradoxo para um estudo mais 

detalhado sobre o fato, e a busca de possíveis elementos racistas a atingirem aquele grupo 

social, que é o objeto da discussão em nosso texto. 

 

A ALVORADA E O EXEMPLO ATUANDO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA RACIAL 

JUNTO AO SEU LEITOR 

Ângela Pereira Oliveira 

(Mestranda em História/ UFPel) 

 

As fontes desse trabalho são os jornais negros A Alvorada e O Exemplo. O primeiro circulava 

na cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1907 a 1965. Já o 

segundo, circulou na capital do Estado, Porto Alegre, entre os anos de 1892 a 1930. Ambos 

os jornais tiveram dificuldades em alguns momentos que ocasionaram na sua não 

circularidade. A presente pesquisa tem por objetivo fazer uma análise da forma como esses 

dois jornais buscavam construir uma conscientização racial com o seu público leitor. Esse 

objetivo se desenvolve com a consulta da década de 1920, do jornal O Exemplo e da década 

de 1930 do jornal A Alvorada. Tendo em vista as discussões do período sobre o qual a 

pesquisa se debruça, momento esse no qual o negro era visto como pertencente a uma raça, 

a pesquisa busca analisar algumas das estratégias adotadas por este grupo, através da 

imprensa, para fazer frente às discriminações que lhes afetavam por conta dessa visão. Em 

nosso texto buscamos apresentar a escrita desses sujeitos a fim de podermos compreender a 

sua escrita que se apresentava em caráter de alerta aos leitores e de denúncia.  

 

24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

MÚSICA E ASSOCIATIVISMO RELIGIOSO NA TRAJETÓRIA DO MAESTRO JOAQUIM JOSÉ 

DE MENDANHA 

Letícia Rosa Marques 

(Doutoranda em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho tem como objetivo trazer algumas considerações a respeito da 

participação do Maestro Joaquim José de Mendanha, autor da música do Hino Rio-

Grandense, junto as Irmandades de Porto Alegre no século XIX. Apresentando estas 

associações não apenas como um espaço exclusivamente religioso, mas também de 

sociabilidade e de formação de redes, buscaremos analisar um pouco da atuação deste 

Maestro, os vínculos por ele criados e o papel das Irmandades na formação de um prestígio 

social. Assim, conseguindo mapear a presença de uma orquestra dirigida por Mendanha 

através de fontes como Livros de matrículas de irmãos, Livros de Receitas e Despesas das 

Irmandades e jornais do período, objetiva-se destacar alguns dos elementos que compõem a 
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história deste Maestro e de outros músicos que exerceram sua arte e seu ofício no Sul do 

Brasil. 

 

A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE NO PÓS-

ABOLIÇÃO: POSSIBILIDADES DE PESQUISA E PROBLEMATIZAÇÕES 

Vinicius Furquim de Almeida 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

A presente exposição tem por objetivo apresentar as possibilidades de pesquisa nas fontes 

pertinentes à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre. Fundada em 1790, 

a irmandade reuniu em sua devoção várias camadas sociais, proporcionando um espaço de 

convivência entre distintas frações da então freguesia e depois cidade capital. É recorrente 

na historiografia nacional que aborda a formação de irmandades, elencar as devoções da 

Conceição como um espaço de atuação da população tida como parda, em uma alternativa às 

irmandades tradicionalmente designadas aos pretos, como as do Rosário, de Santo Elesbão e 

de Santa Efigênia. Os pardos de que se fala aqui, são aqueles indivíduos que carregam na pele 

a tonalidade escura, mas que não se enxergam (e não são vistos) como pretos, de maneira 

que qualquer ligação com um passado vinculado à escravidão é afastada em um ato 

simbólico e político. Esta comunicação pretende, portanto, pontuar sobre alguns aspectos 

deste ambiente devocional (e socialmente simbólico e político), fazendo - através da redução 

do enfoque de análise para as últimas décadas do século XIX - um exercício reflexivo sobre as 

potencialidades de pesquisa nas fontes arquivísticas que foram legadas por este espaço 

associativo. Documentos como os livros de atas, de eleições e de inscrições de irmãos, 

combinados aos registros de batismo, inventários e outros documentos públicos, servirão, 

assim, como porta de entrada para um espaço histórico em que proprietários de escravos 

ombrearam com descendentes de negros escravizados, e "grandes" nomes da comunidade 

politica e econômica porto-alegrense dividiram a mesa de deliberações com trabalhadores 

braçais populares sem qualquer "vulto" público. 

 

SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL OS ZÍNGAROS: ASSOCIATIVISMO E 

PROTAGONISMO NEGRO EM BAGÉ/RS 

Tiago Rosa da Silva  

(Mestrando em História/ UFPel) 

 

Com o objetivo de festejar o carnaval de rua em Bagé no ano de 1936, onze homens 

fundaram o Bloco Carnavalesco Os Zíngaros. O objetivo era o de congregar a comunidade 

negra bageense, proporcionando um espaço de lazer e de folia pelas ruas da cidade. Em Abril 

de 1944, o bloco é elevado à categoria de Sociedade Recreativa Os Zíngaros, mostrando, 

quem sabe assim, seu crescimento na cidade e a necessidade de expandir suas atividades 

sociais e recreativas. O clube ainda ocupa lugar nas alternativas de recreação local como um 

espaço pertencente à comunidade negra, assim como os diversos clubes negros que foram 

forjados no pós-abolição pelo país, demarcando espaços de sociabilidade em um contexto de 

exclusão e discriminação racial da população negra. Nesse sentido, este trabalho de pesquisa 
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em andamento versa sobre a prática do associativismo negro em Bagé em torno do Clube Os 

Zíngaros. Para tal, busca-se analisar as fontes produzidas no âmbito deste clube, como atas 

de assembleias, estatutos e fotografias, mas também se utilizará dos jornais locais da cidade 

de Bagé. A metodologia da história oral também será utilizada, no sentido de perceber a 

memória de membros do clube sobre práticas associativas e projetos do mesmo. O carnaval 

aparece como uma importante ferramenta que o clube utilizava para a sua inserção no 

cenário recreativo local, visto que nesta data o clube se mostrava mais efetivamente para a 

cidade, mostrando para além de todo seu luxo, uma organização frente aos demais clubes 

sociais locais. Uma análise de outros clubes negros que existiram em Bagé como o Palmeiras, 

Saca-Rolha e Aurora Social Clube, também será realizado, com o objetivo de perceber as 

relações destes com o Zíngaros.    

 

IDENTIDADES E IDENTIFICAÇÕES EM SOCIEDADES RECREATIVAS DE 

AFRODESCENDENTES EM LAGUNA (1903 – 1950) 

Julio Cesar da Rosa 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Este projeto 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. Deste modo, intentamos perceber a 

construção dessas identidades, bem como, 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 e individuais, as aspirações e 

expectativas quanto à ascensão social, visibilidade e respeitabilidade na luta por inserção 

social.  

 

SOCIEDADES NEGRAS DE AUXÍLIO MÚTUO: UMA ESCOLA PARA A RESISTÊNCIA EM 

PORTO ALEGRE NA VIRADA DO SÉCULO XX 

Liane Susan Muller 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Cheia de nuances, com avanços e recuos estratégicos, essa luta que iniciou nos tempos de 

fundação da Irmandade do Rosário e que continua ainda em nossos dias, reflete um feixe 

variado de tensões e uma pluralidade de experiências sociais. Se foram estes negros 

integracionistas, ou assimilacionistas, como querem alguns, isso é o que menos importa. Na 

medida da necessidade de sobrevivência, é bem possível que alguns deles tenham se 

posicionado assim. Contudo, os negros fundadores da devoção do Rosário em Porto Alegre e, 

mais tarde, de suas associações, sempre que possível, se organizaram tendo por objetivo o 

reencontro com suas origens étnicas, a revalorização do seu passado e a construção de uma 

nova identidade, livre do estigma da escravidão. Finalizando, gostaria de dizer que a 

intenção deste arquivo foi abordar a heterogeneidade de relacionamentos que se gerou na 
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sociedade escravista brasileira, mais especificamente na sociedade de Porto Alegre. O 

aparecimento de uma “elite” negra, as relações que produziu via Irmandade, ou sociedades, e 

especialmente a sua longa permanência no cenário porto-alegrense. 

ST 09 - História das E/Imigrações: abordagens, 
possibilidades e fontes 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

MÉDICOS ESTRANGEIROS: POSSIBILIDADES DE PESQUISA NO ACERVO DO MUSEU DE 

HISTÓRIA DA MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL 

Angela Beatriz Pomatti  

(Mestra em História/MUHM) 

Gláucia Giovana Lixinski de Lima Külzer 

(Mestra em História/MUHM) 

 

O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM) é uma instituição vinculada 

ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Iniciou suas atividades em 2006, tendo como 

principal objetivo recuperar e preservar a memória médica do Estado. Desde então, vem 

constituindo importante acervo seja bibliográfico, arquivístico ou museológico e assim, 

realizando o trabalho de catalogação, conservação, pesquisa, comunicação e exposição do 

acervo. Destacamos, em especial nesta comunicação, o material que diz respeito a seis 

médicos estrangeiros que atuaram no Estado no final do século XIX e meados do século XX. 

Entre eles estão: Romolo Giovanni Maria Carbone (1879 – 1961); Karl Schinke (1859 - 

1941); João Daniel Hilebrand (1800 – 1880); Segismundo Pollak (1865 - 1945); Gabriel 

Schlatter (1865 – 1947) e Manlio Ajello (1898 – 1972). Estes acervos são formados por 

fotografias, diplomas, documentos e alguns objetos tridimensionais. A proposta é apresentar 

estes acervos e dialogar sobre as possibilidades de pesquisas deste material, que vai além de 

apenas serem objetos museológicos e sua exposição, mas, representam uma parte da 

história da medicina e da saúde do Rio Grande do Sul e podem ser utilizados como fonte. 

 

FONTES PARA IMIGRAÇÃO E SAÚDE: O ACERVO DO HOSPITAL DA SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE PORTO ALEGRE 

Éverton Reis Quevedo  

(Doutor em História/MUHM) 

 

Criado em 2006 o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM) vem 

trabalhando na perspectiva de não só organizar exposições, mas também de se constituir em 

um espaço para pesquisas históricas. Nesse sentido, vem criando e mantendo espaços de 

guarda de documentações, livros e objetos. Destacamos o Acervo “Sociedade Portuguesa de 

Beneficência de Porto Alegre”, constituído pelos mais variados materiais que, disponíveis 
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para pesquisa, podem lançar olhares sobre o processo de imigração portuguesa com ênfase 

em como esta comunidade trabalhava com aspectos ligados a saúde e ao adoecimento. 

 

RESPEITO E A DIFAMAÇÃO: O TRABALHO DAS PARTEIRAS NAS COLÔNIAS ITALIANAS E 

A DISPUTA DE CAMPO PROFISSIONAL COM OS MÉDICOS 

Suelen Flores Machado 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

A presente pesquisa tem como tema geral a imigração italiana para o Rio Grande do Sul 

iniciada em 1875, através da ocupação dos primeiros núcleos de colonização europeia na 

região nordeste do território gaúcho. Busca-se analisar as atividades desempenhadas pelas 

mulheres imigrantes nas comunidades fundadas. Apesar dos estudos sobre a temática da 

imigração italiana para o sul do Brasil ser variado e amplo, são poucas as pesquisas que 

abordam a atuação das mulheres imigrantes para além do espaço doméstico. Tem-se como 

um dos objetivos do trabalho entender a importância das parteiras, suas atividades, o papel 

das redes de assistência e solidariedade feminina, procurando analisar suas funções nas 

comunidades. Somado a isso, busca-se também analisar através das disputas entre parteiras 

e médicos, que marcaram a sociedade do final do século XIX e meados do século XX, as 

crenças e percepções da população em relação ao trabalho de ambos. Formadas através dos 

cursos oferecidos em instituições como a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ou 

ainda, por meio da experiência adquirida entre a população, as parteiras não eram 

procuradas por ignorância o falta de recursos médicos, mas sim por possuírem confiança da 

população. Nesse momento inicial da pesquisa, esta sendo realizando levantamento 

bibliográfico.  

 

OS CAMINHOS DO VALE DOS SINOS: OCUPAÇÃO, INTEGRAÇÃO E O PRINCÍPIO DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO NO SÉCULO XIX 

Alex Juarez Müller 

(Mestre em História/UPF) 

 

Esse estudo apresenta uma análise comparativa dos caminhos que proporcionaram a 

ocupação e a urbanização das cidades de São Leopoldo, Taquara e Novo Hamburgo na região 

do Vale dos Sinos. O objetivo é entender como o rio, as estradas e a ferrovia proporcionaram 

a ocupação, integração e o desenvolvimento da região entre os séculos XIX e início do XX. O 

estudo detém-se na compreensão da ocupação territorial da região buscando identificar as 

formas de posse da terra durante o período de expansão das fronteiras sulinas entre os 

séculos XVIII e XIX através dos conflitos do Prata. A descrição tem como fio condutor nos 

"caminhos" pelos quais efetivou-se o povoamento, contextualizando a importância do Rio 

dos Sinos como primeira rota de inserção no território; a importância das estradas dos 

tropeiros através dos caminhos do litoral e da serra que subiam a encosta do planalto; o 

desenvolvimento das picadas povoadas pelos imigrantes alemães e sua importante produção 

agropecuária e, por fim, a ferrovia como elemento urbanizador e modernizante. 
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DESTERRITORIALIZACION DEL CAMPESINADO E HIDROELÉCTRICAS EN EL ORIENTE 

ANTIOQUENO COLOMBIA 

Jose Anibal Quintero Hernandez 

(Doutorando em Desenvolvimento Rural/UFRGS) 

Claudia Patricia Zuluaga Salazar 

(Mestranda em Desenvolvimento Rural/UFRGS) 

 

En Colombia, el oriente Antioqueño es una de las subregiones del departamento de 

Antioquia, conformado por 23 municipios.  Se caracteriza por la localización de enclaves 

industriales y una de las mayores riquezas hídricas, situación que ha posibilitado la 

construcción de una cadena de hidroeléctricas con capacidad de proveer cerca del 33% de la 

electricidad del país.  Estos proyectos han generado grandes impactos en la región 

enfrentando al campesinado que está representado en las organizaciones sociales con las 

empresas hidroeléctricas, con lo que participan otros actores como es el estado, los grupos 

paramilitares y las guerrillas. Estas comunidades han enfrentado una crisis, estando 

sometidos al desplazamiento, asesinatos, masacres y torturas, debido a la intensificación del 

conflicto armado que en parte tiene dentro de su discurso la disputa territorial.  Para 

identificar la disputa por el territorio y sus procesos de desterritorialización esta 

investigación utiliza una metodología cualitativa para comprender dicho proceso desde una 

perspectiva centrada en los procesos, que solo pueden ser explicados a partir del transcurrir 

histórico, a partir de la noción de desterritorializacion de Henri Lefevre, Claude Raffestin y 

Rogeiro Haesbaert.  Por tanto fueron realizadas entrevistas semiestructuradas y observación 

participante con las comunidades campesinas en cuatro municipios del Oriente Antioqueno 

Colombia. Se identificó en esta investigación que de un lado que el campesinado y en buena 

medida las organizaciones campesinas, han enfrentado un proceso de disputa por el 

territorio con las empresas hidroeléctricas desde la década de los setentas hasta la 

actualidad y que los campesinos e incluso los pobladores urbanos ha estado enfrentando una 

serie de desplazamientos forzados con lo que han sido obligados a emigrar a otros 

municipios y ciudades Colombianas e incluso otros países.  En parte porque deben dar paso 

a las construcciones de las hidroeléctricas, pero en su mayor problema porque les ha tocado 

enfrentar el conflicto armado de las guerrillas con el estado Colombiano y los grupos 

paramilitares, con lo cual por algunos periodos hasta un 70% de la población de estos 

municipios ha tenido que abandonar su territorio, producto de las amenazas y el terror que 

estos grupos armados han impuesto, con lo que el proceso de desterritorializacion continua 

creando territorios funcionalistas y utilitarios. 

 

MIGRAÇÃO E TERRITORIALIDADES MARANHENSES NA CIDADE DE BOA 

VISTA/RORAIMA (1991-2010) 

Francisco Marcos Mendes Nogueira 

(Doutorando em História/UFRGS) 

 

Roraima é o estado mais Setentrional do País. Ao longo da sua história, é possível perceber 

que a migração se caracterizou por diversas fases e faces. Rodrigues (2008, pp. 19-22) 
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aponta que, na contemporaneidade, três distintas fases que muito contribuiu para o 

incremento populacional. A primeira fase deu-se com a criação do Território em 1943 e se 

prolongou até 1964. A segunda iniciou com implantação do Regime Militar, em 1964 e 

estendeu-se até 1985. Já a terceira, foi marcada pelo declínio do Regime Militar, quando 

foram nomeados para governar o Território governadores civis, e pela transformação do 

Território em Estado, em 1988, fase que perdurou até 1991, por ocasião da posse do 

primeiro governador eleito democraticamente. Em linhas gerais, a migração exerceu forte 

influência nos aspectos econômicos, sociais, culturais e na (re)configuração territorial. Deste 

modo, o presente trabalho toma-se como lócus a cidade de Boa Vista entre os anos de 1991 e 

2010, a escolha recai por Boa Vista concentrar o maior contingente de migrantes oriundos 

do estado Maranhão e, por ser a capital do estado. Por conseguinte, busca-se destacar e 

analisar o processo histórico da territorialização dos migrantes maranhenses, cuja 

construção decorre a partir das referências territoriais do lugar de origem. 

 

RELATOS DE ITALIANOS SOBRE A CIDADE DE PELOTAS: POSSIBILIDADES PARA NOVOS 

ESTUDOS SOBRE A IMIGRAÇAO ITALIANA 

Fabiano Neis 

(Mestre em História/UFPel) 

 

Por muitos anos, a historiografia sul riograndense deteve-se em estudar o fenômeno da 

imigração italiana apenas nas localidades da região de serrana do estado. Dessa forma, a 

imigração urbana, nas demais cidades gaúchas, foi esquecida. No entanto, nestes municípios, 

foi possível identificar a presença de italianos em períodos anteriores ao ano de 1875, 

exemplo dessa presença precoce, foi o caso de Pelotas. O presente ensaio abordará a 

presença italiana em Pelotas, a partir da representação da cidade feita, por meio de relatos 

de italianos. As fontes utilizadas para a elaboração desta pesquisa foram: um relatório 

consular, um relato de viajante e um álbum comemorativo. Justifica-se a utilização de tais 

fontes, pois estas possibilitam que novos estudos, na ótica da imigração, sejam realizados. A 

primeira fonte utilizada foi o relato do italiano Enrico Acton. Este relatório foi produzido 

durante o período em que Acton esteve na direção do vice-consulado italiano na cidade de 

Pelotas, entre 1889-1891. A segunda fonte foi produzida por Vittorio Buccelli em 1905. Este 

viajante italiano passou pela cidade, e como estava prestando serviço ao governo do Rio 

Grande do Sul, seu relato está comprometido pelo seu encargo. Por último, se utilizará o 

Álbum Comemorativo ao Cinquentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, 

publicado no ano de 1925. Este álbum, financiado pelo governo italiano e gaúcho, apresenta 

um capítulo destinado as contribuições da comunidade italiana à cidade de Pelotas. Com o 

corpus documental, acima descrito foi possível identificar elementos de uma imigração 

citadina resultando na formação de uma comunidade étnica atuante no cotidiano da cidade 

no último quartel do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Assim, espera-se que 

esta pesquisa contribua para a historiografia sobre a imigração italiana em áreas urbanas no 

Rio Grande do Sul. 
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24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

UM OLHAR SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO IMIGRANTE EUROPEU NAS TELAS DE 

PEDRO WEINGÄRTNER E JOSÉ LUTZENBERGER 

Cyanna Missaglia de Fochesatto  

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Esta pesquisa pretende analisar e relacionar as pinturas de Pedro Weingärtner e José 

Lutzenberger que retratam a temática da imigração europeia para o Sul do país. Para tanto 

foram selecionadas a pintura de Tempora Mutantur de Pedro Weingärtner e uma trilogia de 

aquarelas de José Lutzenberger, ambas representam a trajetória do imigrante europeu no 

Rio Grande do Sul. Pela análise pictórica é possível perceber o processo de estabelecimento 

desses imigrantes, o trabalho rural e “conquista” do território brasileiro, bem como o 

discurso do processo civilizatório que é possível identificar partindo da análise das telas 

desses dois pintores. Nesse sentido, e tratando da análise das iconografias, tenciona-se 

compreender a identidade e a representação desses imigrantes e do processo imigratório 

para o Brasil registrado nas telas dos dois artistas de origem alemã. 

 

DESENHO E FOTOGRAFIA: AS PRODUÇÕES DE PHILIPPI E VALCK SOBRE PAISAGENS 

CHILENAS  

Samanta Ritter 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

Este estudo integra o projeto de pesquisa “Imigrantes em ação: organização social e 

participação política. Estudo comparado sobre a imigração no Brasil, Argentina e Chile – 

séculos XIX e XX” e está vinculado ao Núcleo de Pesquisa Teuto-brasileiros da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Rodulfo Amando Philippi é um cientista, viajante e 

imigrante alemão, que regista através de seus desenhos, paisagens naturais e urbanas do 

Chile. Seus desenhos são datados entre os anos de 1852 e 1887 e estão reunidos no livro 

“Vista del Chile”; para este estudo em específico usaremos apenas os desenhos dos cenários 

da cidade chilena Valdivia – Los Ríos. Cristián Enrique Valck, imigrante e fotógrafo, retrata 

espaços urbanos, índios nativos e famílias imigrantes entre os anos de 1858 e 1899. Temos 

em suas fotografias o cenário da cidade de Valdivia – Los Ríos, registradas no livro que 

usaremos como fonte, “Los pioneiros Valck – Um siglo de fotografia em surdel Chile”. 

Objetivamos com este trabalho, conhecer e compararas paisagens chilenas naturais e 

urbanas, elaboradas por Philippi e Valck, para pensar sobre os significados de sua produção 

e identificar sua circulação na época. Além disso, visamos também perceber a apropriação de 

tais fontes imagéticas nas produções históricas atuais. 

 

“UMA ANÁLISE SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA CHEGADA DOS PRIMEIROS IMIGRANTES 

ALEMÃES NA OBRA DE CARL ERNEST ZEUNER (XIX-XX)” 
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Ananda Vitória Stumm 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a obra do artista Carl Ernest Zeuner (1895-

1967) que retrata a chegada dos primeiros imigrantes alemães à cidade de São Leopoldo. A 

obra de Zeuner está inserida no contexto das comemorações do Centenário da chegada dos 

imigrantes, realizada às vésperas da festividade ocorrida em 1924. O que queremos analisar 

no presente trabalho é o discurso que a obra elabora acerca da chegada dos imigrantes à 

cidade de São Leopoldo, verificando de que a maneira o contexto histórico vivenciado pelo 

autor influenciou na criação de sua obra. É de nosso interesse também, compreende-la 

enquanto uma fonte relevante para o estudo da imigração, apresentando através desta 

análise novas possibilidades/formas de pesquisa sobre a história da imigração. 

Metodologicamente, analisaremos a obra de arte, cruzando com fontes de outra natureza, 

como: revistas, jornais, periódicos e catálogos de arte do autor, estes últimos em especial nos 

permitirão compreender sua trajetória e formação artística. Teoricamente nos basearemos 

nos estudos de autores que utilizam a imagem como fonte principal de seus estudos, como 

Bóris Kossoy (2001), Peter Burke (2004), Roger Chartier (1996), Ulpiano T. B. Meneses, 

entre outros. Este estudo trabalha com temas correlatos da História Cultural, estando 

presente a imigração, representação, memória, identidade e patrimônio, tendo como pano de 

fundo a cidade. 

 

"IMIGRAÇÃO, PROGRESSO E CIVILIDADE": O IDEÁRIO DE MIGUEL CALMON DU PIN E 

ALMEIDA NA OBRA“MEMORIA SOBRE OS MEIOS DE PROMOVER A COLONISAÇÃO” 

(1846) 

Welington Augusto Blume 

(Graduando em História/UNISINOS) 

 

 

A circularidade das ideias modernizadoras, raciais e de cunho político no Brasil do 

Oitocentos, trouxe à tona uma série de debates no meio intelectual daquele período. Seja no 

parlamento ou entre os grupos letrados, questões como a manutenção da escravidão e da 

vinda de imigrantes para o Brasil eram discutidas exaustivamente. Um dos expoentes que 

muito se interessou por esses assuntos foi Miguel Calmon du Pin e Almeida, 

político, diplomata brasileiro e bacharel em direito. Ao longo de sua trajetória, o autor em 

questão escreveu diversas obras com o intuito de registrar suas percepções sobre a vida 

política, econômica e social do Império brasileiro. Uma delas, intitulada "Memoria sobre os 

meios de promover a colonisação", é objeto de estudo desse trabalho, que tem como objetivo 

analisar as ideias de Almeida no âmbito da imigração. Para isso, este estudo dialogará 

constantemente com os teóricos da literatura e estudiosos do Brasil Imperial, com o intuito 

de se compreender de que maneira Almeida se apropria das ideias então vigentes sobre a 

imigração para construir sua obra. 
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SOCIEDADE DE LEITURA FAULHABER: UMA LEITURA DOS PRIMEIROS ESTATUTOS DA 

INSTITUIÇÃO 

Denise Verbes Schmitt 

(Mestranda em História/UFSM) 

 

O estatuto de uma instituição busca regimentar as formas de manutenção e utilização do 

espaço, bem como as ações dos sócios perante a mesma. Assim o presente texto busca 

abordar questões referentes aos primeiros estatutos da Sociedade de Leitura Faulhaber, 

analisando as diferenças entre os mesmos, assim como, contextualizando-os para 

compreender as proibições e restrições encontradas nos documentos. A Sociedade de 

Leitura foi fundada em 1927, a partir de um acervo já existente, uma biblioteca fundada em 

1903, na Colônia Neu-Württemberg, atual cidade de Panambi – RS, pelo casal Marie e 

Hermann Faulhaber. A fundação da Sociedade veio ao encontro de mudanças 

administrativas que ocorreram na Colônia, depois da morte de Hermann em 1926, que 

ocupava o cargo de diretor. Na documentação da Sociedade encontramos três estatutos, que 

não são datados, mas que sugerem que foram redigidos em momentos diferentes, no período 

que compreende entre 1927 e 1939, sendo que uma versão não foi registrada e outra 

registrada em 1939, no DOPS. Estes três Estatutos analisados possuem um tom de 

apreensão, que sugere que havia algo a se temer ou a evitar, aspectos que serão discutidos 

ao longo do texto. Aqui apresentamos resultados parciais da pesquisa de dissertação, 

desenvolvida no Programa de Pós Graduação em História da UFSM. 

 

A SOCIEDADE DOS AMIGOS DE ALBERTO TORRES E A CAMPANHA CONTRA A 

IMIGRAÇÃO JAPONESA PARA O BRASIL 

Rodrigo Luis dos Santos  

(Professor Mestre em História no ISEI) 

 

Um dos pontos principais da plataforma política e ideológica da Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres era a critica ferrenha ao processo de imigração para o Brasil. Dentre os 

grupos étnicos considerados “nocivos” para o país estavam os sírio-libaneses e japoneses. 

Outros grupos, como alemães e poloneses, também eram vistos como “perigosos”, por serem 

considerados de difícil assimilação, dentro da política de miscigenação brasileira, e 

formadores de quistos étnicos, principalmente no Sul do Brasil. Fundada no Rio de Janeiro, 

em novembro de 1932, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, também conhecida pela 

sigla SAAT, teve entre seus integrantes nomes como Oliveira Vianna, Miguel Couto, Xavier de 

Oliveira, Edgar Roquete-Pinto, Juarez Távora, entre outros. Essa sociedade nacionalista 

buscou inserção da política nacional, inclusive elegendo integrantes como deputados na 

Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Além da inserção política, a Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres também utilizou o meio literário para propagar suas ideias. Uma 

dessas obras foi o livro A ofensiva japonesa no Brasil: aspecto social, econômico e político da 

colonização nipônica, cuja primeira edição data de 1937, sendo sua segunda edição lançada 

em 1942. Seu autor, Carlos de Souza Moraes, foi fundador do núcleo regional da Sociedade 

dos Amigos de Alberto Torres no estado do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo nesse trabalho 
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é analisar aspectos na campanha promovida por essa entidade contra a imigração japonesa 

no Brasil, sobretudo a partir da obra escrita por Carlos de Souza Moraes, visto ser esta uma 

das principais publicações antinipônicas lançadas no país nas décadas de 1930 e 1940. 

 

A TRAJETÓRIA DAS PRÁTICAS LÚDICAS COMO INSTRUMENTOS DE UNIFICAÇÃO DAS 

COMUNIDADES JAPONESES 

Tomoko Kimura Gaudioso 

(Doutoranda em História/UFSM) 

 

A imigração japonesa no Rio Grande do Sul, apesar de se destacar somente após segunda 

guerra mundial no ambiente em que a política brasileira mostrava-se hostilaos imigrantes 

integrantes dos países do eixo, demonstrou ao longo da trajetória que deixa impactos das 

práticas tradicionais japoneses. Os imigrantes têm se mostrado bastante organizadas e 

interligadas entre si através de atividades lúdicas como engeikai, karaokê e undokai, 

repetindo e reproduzindo as atividades realizadas no passado. O engeikai é um festival de 

talentos em que os participantes mostram diversos talentos artísticos no evento, desde 

teatro até declamação de poesias; o karaokê é uma competição de canto, na maioria de 

canção japonesa ou de canções estrangeiras mas adaptados ou traduzidos para o japonês e, 

nesse caso predomina as canções folclóricas dos países de eixo como a de origem italiana ou 

alemã, refletindo ainda os efeitos da segunda grande guerra; undokai é evento esportivo que 

ocorre em diversas comunidades onde as pessoas, individualmente ou em grupo participam 

em competições, todos eles mais ou menos semelhantes, alguns dos quais reproduzem a 

prática competitiva para solução pacífica de conflitos que eventualmente ocorre entre 

grupos.  Estas atividades são organizadas localmente e em forma de competições regionais e 

estaduais e suas práticas vêm se reproduzindo como exercício da busca de memória do 

passado em que estas práticas exercem, ao mesmo tempo, como instrumento de integração 

local e regional desses imigrantes. Este trabalho pretende apresentar um recorte da 

pesquisa realizada sobre trajetória destas práticas, que são realizadas ao longo de sessenta 

anos,desde década de 1970, como exercício de rememoração do passado pelos integrantes 

da colônia japonesa e como elementos integradores destes imigrantes visto que o estudo 

referente à imigração japonesa no sul do país ainda está em fase inicial e que se torna 

necessário pesquisá-la. 

 

CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO ITALIANA EM SILVEIRA MARTINS 

(1975-1977) 

Juliana Maria Manfio 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho tem como interesse investigar as manifestações festivas como momentos de 

ritualização ocorridos no centenário da imigração e colonização italiana em Silveira Martins-

RS. O povoado foi a sede do quarto núcleo de colonização italiana no Rio Grande do Sul, 

recebendo os imigrantes no final do século XIX. Para compreender o ato de festejar, utiliza-

se a mais variada tipologia de fontes (como imagens, jornais, convites, entre outros), os quais 
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serão analisados e confrontados juntamente com a historiografia. Leva-se em conta que essa 

é uma das comemorações que ocorreram na região que se refere ao IV núcleo de colonização 

no Estado. Nesse sentido, a pesquisa busca contribuir para os estudos das festas e os 

movimentos imigratórios no Estado, apresentando o ato de festejar como instrumento de 

ritualização e de construções de uma cultura. 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

IMIGRANTES, ANARQUISTAS E CONDENADOS 

Eduardo da Silva Soares 

(Doutorando em História/UFSM) 

 

O objetivo deste trabalho é o de discutir a imigração de dois anarquistas italianos para os 

Estados Unidos da América no início do século XX, mais precisamente, na década de 1910. O 

contexto engloba o movimento anarquista internacional e a sua rede de solidariedade. As 

fontes utilizadas neste estudo são as cartas e textos publicados pelos dois sujeitos e objetos 

desta investigação, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Ambos libertários, presos e 

condenados à execução na cadeira elétrica. Das migrações e as suas esperanças ao 

derradeiro final como mártires, em 1927, em Dedham, no estado de Massachusetts. O 

objetivo é o de verificar o conteúdo dos documentos produzidos por eles e que remetem aos 

tempos da imigração. São verificados os sonhos, as viagens e as experiências destas 

personagens. Assim, houve a leitura dos documentos, e a partir das informações levantadas, 

existiu a problematização dos elementos supracitados com as referências bibliográficas 

referentes aos anarquistas e o anarquismo nos períodos de migrações em massa. A 

importância deste trabalho é o de discutir a construção de dois mártires por grupos 

intelectuais e militantes operários. 

 

CRIME E ETNICIDADE NO RIO GRANDE DO SUL: O CASO DA FAMÍLIA MASSUDA EM 

IJUHY (1891-1914) 

Rhuan Targino Zaleski Trindade 

(Doutorando em História/UFPR) 

Paulo Sérgio de Souza de Azevedo 

(Mestrando/UFRGS) 

 

Pensar o crime em conjunto com a temática da imigração e da etnicidade é um exercício 

profícuo que nos permite articularmos elementos, os quais trazem a baila potencialidades 

para renovar os estudos migratórios, bem como relacionar este fenômeno com a 

constituição de estereótipos e identidades contrastivas conformadas dentro de um contexto 

interacional específico. Na temática dos estudos étnicos e imigratórios pouco se tem 

estudado no Brasil a sua correlação com a história do crime, algo já praticado nos Estados 
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Unidos, tendo inclusive referências culturais, bem como algum desenvolvimento na 

antropologia e sociologia. Uma maneira de enfrentar esta questão é refletir sobre o caso da 

família Massuda, poloneses instalados na colônia Ijuí presentes em algumas situações 

envolvendo criminalidade e que resultaram em alguns processos judiciais. Em diferentes 

circunstâncias, tomando por base o conteúdo dos processos-crime, os Massuda são descritos 

como “perigosos” por moradores da comunidade e membros da justiça. A colônia Ijuí 

configurou-se no contexto da criação das colônias “mistas” inseridas no bojo da ocupação do 

noroeste gaúcho que se efetua de maneira mais contundente e sistematizada no final do 

século XIX. Este era um espaço interacional étnico particular, na medida em que congregava 

diferentes grupos imigratórios, dentre eles, os poloneses. No Brasil, o preconceito com o 

grupo polonês tem sido bastante estudado. Esta característica ficou inculcada através da 

designação “polaco” utilizada em diferentes contextos de contato interétnico. Diversos 

fatores sociais e culturais, além de históricos, teriam influído para a emergência desta 

situação, a qual colocava o polonês em situação de inferioridade no contato com uma 

sociedade multifacetada e multiétnica. O crime e os estereótipos criminosos são alguns dos 

elementos que podem ser vinculados ao estudo do preconceito contra os poloneses no 

contexto interacional étnico de Ijuí do final do século XIX e início do XX, nosso mote neste 

trabalho. 

 

FASCISMO INTERNACIONAL E NA SERRA GAÚCHA: AS PERSPECTIVAS DO JORNAL IL 

CORRIERE D’ITALIA NOS ANOS 1920 

Lino Alan Ribeiro da Luz Dal Prá 

(Mestrando em História/PUCRS) 

 

O presente texto visa refletir a influência fascista permeada pela imigração italiana em 

diferentes contextos globais, demonstrando variações de conduta por parte do partido, 

dependendo da realidade política e cultural do país que passa a sofrer a sua interferência. 

Entre eles, houve uma preocupação em focar nas nações da América Latina, como Argentina, 

Uruguai e Brasil, evidenciando as relações semelhantes que estes países possuíam com a 

Itália nas décadas de 1920 e 1930, graças aos seus contextos espaciais e número de 

imigrantes similares. Estas características os diferem dos estados encontrados na periferia 

italiana ou dos Estados Unidos da América que, por sua situação econômica e das 

particularidades da sua legislação, acabou recebendo um tratamento dispensado às demais 

nações do continente. Para dar suporte a esta pesquisa, buscou-se trabalhar com periódicos 

desenvolvidos no Cone Sul, principalmente com o Il Corriere d’Italia, jornal étnico articulado 

na serra gaúcha e que traz uma perspectiva prática sobre como o fascismo é percebido nesta 

localidade, suas críticas e limitações. Com isso, objetiva-se averiguar o papel da ideologia na 

região, tendo enfoque no Rio Grande do Sul, principalmente a partir de novos materiais 

sobre o fascismo latino americano, como o jornal anteriormente citado que, apesar de 

possuir um número relativamente alto de assinantes, ainda não foi utilizado amplamente 

para este tipo de pesquisa.     
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LEGIONÁRIOS BRUMMER, IMIGRANTES ALEMÃES E SEUS DESCENDENTES NA GUERRA 

DO PARAGUAI: CONTRIBUIÇÃO MILITAR, MEMÓRIA E AFIRMAÇÃO DA CIDADANIA 

BRASILEIRA 

Eduardo Henrique de Souza 

(Graduado em História/Prefeitura Municipal de Araricá) 

 

A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 1870, opondo o Paraguai à Tríplice Aliança, 

formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Neste conflito participaram imigrantes alemães e 

descendentes, da colônia alemã de São Leopoldo. Além disso, participaram os Brummer, 

1800 soldados de origem alemã, contratados pelo governo brasileiro para combater o 

ditador argentino Juan Manuel de Rosas, em 1851, mas que, no entanto, tiveram pequena 

participação no conflito, e enfrentaram muitas adversidades no cumprimento de seus 

contratos com o governo brasileiro. Após o término de seus contratos, muitos Brummer 

inseriram-se na colônia alemã de São Leopoldo, onde inicialmente desempenharam 

trabalhos simples, recebendo pequena remuneração, além de sofrer com o preconceito por 

parte da comunidade, já que eram considerados mercenários. Posteriormente muitos 

Brummer conseguiram prosperar, tendo destaque nos ramos da política, economia, cultura e 

educação. Com a irrupção da Guerra do Paraguai, muitos legionários Brummer, imigrantes 

alemães e descendentes, principalmente de São Leopoldo e arredores engajaram-se no 

conflito, em sua maioria através da Guarda Nacional de São Leopoldo, do Batalhão de 

Voluntários da Pátria nº. 33, e da “Bateria Alemã”, formada principalmente pelos Brummer. 

Tal estudo se insere na História Política, já que aborda as relações de poder existentes na 

sociedade, especialmente os micropoderes existentes entre as pessoas comuns. Sendo assim, 

este estudo tem como foco a participação dos legionários Brummer, imigrantes alemães, e 

descendentes na Guerra do Paraguai, verificando a sua contribuição militar ao longo do 

conflito, e analisando o discurso de alguns destes personagens, para compreender a 

construção de uma memória positiva sobre a sua participação na guerra, bem como a 

afirmação de que eram cidadãos exemplares de sua nova pátria, o Brasil. 

 

O ESTUDO DE TRAJETÓRIA COMO UMA NOVA ÊNFASE PARA A ANÁLISE DO PROCESSO 

DE E/IMIGRAÇÃO PORTUGUESA NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL DURANTE O SÉCULO 

XX 

Biane Peverada Jaques 

(Mestranda em História/ UFPel) 

 

Com a renovação em termos historiográficos das perspectivas teóricas e metodológicas 

ocorridas nas últimas décadas a concepção de fonte e objeto de análise sofreram 

modificações e foram consideravelmente ampliadas. Neste sentido, os trabalhos que tratam 

acerca dos processos de e/imigração receberam uma nova ênfase. A análise de trajetórias 

individuais de imigrantes tem sido recorrente para observar os diversos desdobramentos 

deste processo. Sendo assim, propõe-se neste trabalho um breve estudo acerca da trajetória 

de um imigrante de origem portuguesa em Pelotas no Rio Grande do Sul durante o século XX. 

Este sujeito era Maximiano Pombo Cirne, jornalista, advogado e posteriormente Vice-Cônsul 
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de Portugal, entre outras atribuições que lhe podem ser feitas. A fonte principal utilizada 

nesta pesquisa consiste no seu arquivo pessoal privado, o qual é composto principalmente 

por recortes de diversos jornais, majoritariamente brasileiros, entretanto encontram-se 

também alguns de nacionalidade portuguesa. Pretende-se desta forma observar neste 

trabalho alguns aspectos específicos do processo de e/imigração portuguesa, como por 

exemplo, a questão sócio-profissional de Maximiano, entretanto sem isolar sua trajetória do 

contexto geral de e/imigração.    

 

DIANTE DO OLHAR POPULAR UM “SANTO”: A TRAJETÓRIA DE PADRE REINALDO 

WIEST 

Ticiane Pinto Garcia Barbosa 

(Mestranda em História/UFPel) 

 

A proposta desta comunicação tem o objetivo principal elucidar a memória popular diante 

da figura de Padre Reinaldo Wiest. As fontes utilizadas para este trabalho serão basicamente 

os relatos orais, recolhidos junto a pessoas que mantiveram contato próximo de Wiest no 

período de 1958 a 1967 na zona rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A zona rural de 

Pelotas foi colonizada por imigrantes alemães e italianos no final do século XIX. Deste modo 

pretende-se investigar através das narrativas desses habitantes a trajetória do Pároco, mas 

também verificar os costumes, o cotidiano desses descendentes imigrantes. A utilização 

destas fontes fazem parte de uma pesquisa maior inserida no mestrado em História da 

Universidade Federal de Pelotas. Pesquisa esta que pretende analisar o carisma, o poder 

simbólico e a representatividade de Padre Reinaldo Wiest dentro do cotidiano rural de 

Pelotas.  Segundo Heinz (2006), é possível a partir de trajetórias individuais vislumbrar o 

social, diante dos diversos papéis que o estudado pode exercer no cotidiano em que está 

inserido. Além disso, podemos perceber que a partir da pesquisa com relatos orais, vemos a 

construção de uma historicidade local diante da preservação destas memórias através do 

testemunho. 

 

TRAJETÓRIA DO PROFESSOR MATHIAS SCHÜTZ EM “BOM JARDIM”/RS NA SEGUNDA 

METADE  DO SÉCULO XIX 

                                                                Eloisa Aparecida Pereira Dolijal  

(Graduanda em Pedagogia/UNISINOS) 

        Gisele Carine Souza 

(Graduanda em Pedagogia/UNISINOS) 

José Edimar de Souza 

(Professor Doutor em Educação no PPGE/UCS) 

 

Este estudo tem por objetivo construir a trajetória de um professor na localidade de Bom 

Jardim, atual município de Ivoti/RS, na segunda metade do século XIX, pontuando a questão 

da imigração alemã. Traz a relevância da figura de um professor, desta origem, responsável 

por compor o cenário na época da imigração alemã para Ivoti, no Rio Grande do Sul e o papel 

do mesmo no contexto do século XIX naquela localidade. Objetivo é investigar o porquê 
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existe naquele município, uma escola que leva o nome de Mathias Schütz. Para tanto, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, entrevista com familiar, e análise desenvolvida foi 

documental histórica. Análise identificou que a relevância da trajetória de vida e profissional 

deste professor legou notoriedade, aspecto que pode ser percebido pela escolha do seu 

nome a uma instituição educacional neste município. 
 

 

ST 10 - Cidadãos da América Latina: conquistas, desafios 

e trajetórias 

 
 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA: UNA MIRADA CRÍTICA A LA 

TEORÍA DE LAS OLAS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA ARGENTINA Y BRASILEÑA 

Hernán Ramírez 

(Professor Doutor em História no PPGH da UNISINOS) 

 

La construcción democrática en América Latina es resultado de un largo y extenso proceso, 

con aportes foráneos y desarrollos locales que a sido profusamente debatido tanto por sus 

propios productores como por aquellos que simplemente trataron de entenderla, sean estos 

intelectuales importados o autóctonos. Entre las modas intelectuales exóticas, la teoría de las 

tres olas democratizadoras de Samuel P. Huntington tuvo gran circulación, en especial 

después que se popularizara su idea de la Tercera Ola, la que muchas veces se incorpora de 

modo poco crítico al debate. Habiendo percibido algunas inconsistencias entre tal 

proposición y el desarrollo histórico regional, proponemos un análisis de los avatares de la 

democracia en nuestras latitudes para conferir la plausibilidad de tal propuesta teórica. Por 

la posible amplitud de este intento, que atentaría contra la rigurosidad del mismo, lo hemos 

acotado a los casos de Argentina y Brasil en particular, que de alguna forma siguieron cursos 

bastante diferentes, en especial durante sus estadios iniciales, por lo cual pueden llegar a 

expresar un panorama a la vez lo suficientemente amplio pero también restricto, lo que nos 

permitirá tener dos de sus termómetros con un mínimo de sistematicidad como demanda el 

método comparativo. 

 

CIDADANIAS DIVERGENTES, SOBERANIAS SOBREPOSTAS: PECUARISTAS BRASILEIROS 

NO ESTADO ORIENTAL DO URUGUAI EM MEADOS DO SÉCULO XIX 

Carla Menegat 

(Doutora em História/IFSul) 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os brasileiros, 

criadores de gado no Estado Oriental do Uruguai em um período estendido de meados do 

Século XIX e sua condição dúbia de cidadania, considerando sua reivindicação como súditos 

do Império num contexto em que havia a possibilidade de adoção da cidadania oriental. 

Especialmente, busca-se apontar para as sensíveis diferenças em se exercer de fato a 

cidadania em um e outro país, num contexto em que os Estados Nacionais estão em 

formação e a própria condição do exercício da cidadania também. Para tanto, combinaram-

se dados de inventários post-mortem, correspondência diplomática, listas de refugiados e do 

conjunto de listagens produzidas em 1850 pelo Ministério dos Negócios do Estrangeiro, 

identificando todos os proprietários brasileiros com posses no Uruguai. A produção do 

documento antecede os preparativos para a intervenção brasileira no Prata em 1851-1852 

que consistiu numa campanha bélica que resultou no fim da Guerra Grande, revolta civil que 

contrapunha blancos e colorados por mais de uma década e na derrota do governador de 

Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Ao mesmo tempo em que esse conflito estava presente 

no país vizinho o momento foi marcado por importantes eventos no império brasileiro, 

como a promulgação da Lei de Terras e da Lei Eusébio de Queiroz que impactaram 

diretamente na percepção que os homens daquele momento tinham sobre a propriedade e 

seu papel na constituição da participação política e na qualidade do cidadão. A forma como 

esses indivíduos manipularam suas cidadanias e as exerceram em ambos os lados da 

fronteira permite averiguar como as mudanças jurídicas e políticas implicaram em 

transformações mais ou menos passíveis de resistência por esses sujeitos nas suas 

atividades produtivas e na organização de seu patrimônio e legado, e porque não dizer de 

suas próprias vidas.  

 

LEI SARAIVA DE 1881 – UM RETROCESSO PARA A CIDADANIA DOS BRASILEIROS 

Michele de Leão 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Em dezembro de 1878 o imperador D. Pedro II convoca os liberais para chefiarem um 

gabinete o qual seria responsável pela realização de reforma eleitoral para a introdução do 

voto direto no Brasil. Pouco mais de dois anos se passam, e depois de dois projetos 

apresentados aos parlamentares e muitas discussões na Câmara dos Deputados e no Senado 

promulga-se a Lei 3029 de 09 de janeiro de 1881, mais conhecida como Lei Saraiva. Com a 

Lei Saraiva vieram junto duas exclusões para o indivíduo ser considerado eleitor: o censo 

pecuniário (manteve-se o censo da Constituição de 1824 – 200 mil réis, mas dificultou-se a 

forma de comprovar esta renda) e a exigência do saber ler e escrever. Dessa forma, nas 

eleições que seguiram à Lei Saraiva, muitos cidadãos com renda suficiente para serem 

eleitores não votavam por não conseguirem comprovar sua renda ou por não terem 

disposição de encontrar os meios de prová-la, isto somado à exclusão dos analfabetos do 

direito de voto provocou um enorme afastamento dos brasileiros das urnas. A reforma 

eleitoral, em um primeiro momento pode ser compreendida como um avanço democrático, 

no entanto observa-se que ela não encaminhou a uma ampliação do eleitorado, muito pelo 

oposto, provocou uma redução de 1.114.066 para 145.000 eleitores, representando 1,5% da 
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população total, ou seja, 1/8 do que era antes, já que em 1872, o número de votantes fora 

superior a um milhão. Ainda mais grave é que este retrocesso continuou por muitas décadas. 

O número de eleitores veio a ultrapassar o número de votantes de 1872 apenas nas eleições 

de 1945, ano em que compareceram às urnas 13,4% dos brasileiros.  

 

COR E CIDADANIA NO JORNAL A FEDERAÇÃO: FRAGMENTOS BIOGRÁFICOS DE 

ABOLICIONISTAS NEGROS 

Tuane Ludwig Dihl 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

O movimento abolicionista configurou-se como um campo privilegiado para o envolvimento 

de diversas parcelas da sociedade, desde os grupos de elite até as classes populares, nas suas 

diversas categorias e cores. Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 

forma como abolicionistas negros – sujeitos que lutavam diariamente para conquistar e se 

manter nos círculos letrados e nos debates sobre os rumos do país - desvelam-se no jornal 

republicano A Federação. A análise das vidas de José do Patrocínio, Aurélio de Bittencourt e 

Luiz Gama nos possibilitará observar como as categorias de cor e raça eram acionadas pelos 

periodistas desse jornal e como se vinculavam à demarcação de hierarquias sociais e 

especialmente à conquista e ao exercício da cidadania.  

 

LIBERDADE E EMANCIPAÇÃO: CONCEITOS FUNDAMENTAIS NO PROCESSO DE 

DESCOLONIALIDADE 

 Lilian Reis 

(Graduada em Letras/UNISINOS) 

Carolina Ramos 

(Graduanda em Psicologia/UNISINOS) 

 

Este estudo é uma proposta que surgiu a partir do desenvolvimento de pesquisa ligada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS. O objetivo do estudo é se 

aprofundar na significação conceitual de liberdade e emancipação, bem como suas 

implicações, no processo de descolonialidade. Tais conceitos foram se ressignificando de 

acordo com os processos sociais, políticos, religiosos e culturais ao longo da história, 

sobretudo, nos movimentos populares. Por isso, a intenção é analisá-los sob a ótica dos 

movimentos sociais latino-americanos, fazendo uma reflexão entre colonizado x colonizador. 

Para isso, ter-se-á em vista fontes latino-americanas. Autores como Freire (1987) e Fanon 

(1979) ajudarão a compreender as implicações de tais conceitos na atualidade e, com isso, 

transformar-se-á o que já se tem em material de reflexão, especialmente aos que carregam 

as marcas da opressão, bem como em material elucidativo para pesquisadores da área e 

estudantes de forma geral.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O “PROTESTANTISMO DE MISSÃO”: A CHEGADA DA IGREJA 

EPISCOPAL BRASILEIRA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS 

Paulo Henrique Silva Vianna 
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(Graduando em História/UFSM) 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar o processo de inserção e estabelecimento 

da Igreja Episcopal Brasileira no campo religioso santa-mariense, nos primeiros anos da 

República. A cidade de Santa Maria, localizada na região central do Rio Grande do Sul, 

tornou-se um importante centro em desenvolvimento desde a implementação da ferrovia 

em 1885, passando por mudanças econômicas, políticas e culturais, que lhe transformaram 

em uma cidade com ares de modernidade. Tendo chegado a Porto Alegre no ano de 1890, 

neste período, os missionários já possuíam trabalhos em outros locais do Rio Grande do Sul 

(Porto Alegre, Viamão, Nova Santa Rita, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Jaguarão). 

Configurando o chamado “protestantismo de missão” em conjunto com as Igrejas 

Congregacional, Metodista, Presbiteriana e Batista, a presença da Igreja Episcopal está 

inserida em um processo de diversificação do campo religioso brasileiro, ocorrido, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, quando diversas denominações 

protestantes passaram a atuar sobre a sociedade por meio da oferta de serviços religiosos. 

Em princípios do século XIX os acatólicos não possuíam os mesmos direitos que os católicos-

romanos, mesmo assim na segunda metade daquele século poderiam ser encontrados 

missionários estadunidenses atuando sobre o campo religioso ao promovendo a conversão 

de nacionais ao protestantismo. Percebe-se que esses missionários utilizaram de diversas 

estratégias para que pudessem viabilizar seus trabalhos religiosos. A presença das missões 

protestantes no Rio Grande do Sul é objeto ainda pouco estudado pelos historiadores. Muitos 

trabalhos têm sido desenvolvidos tendo como objeto as igrejas dos imigrantes, sobretudo 

luteranos, porém ao se tratar do “protestantismo de missão” a produção é ainda incipiente. 

 

 

ST 11 - Os lugares de memória latino-americanos como 
objetos de investigação 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O MUSEU COMO LUGAR DE MEMÓRIA E IDENTIDADE: A MUSEALIDADE NO MUSEU 

GRUPPELLI, PELOTAS/RS 

José Paulo Siefert Brahm 

(Bacharel em Museologia/UFPel) 

Diego Lemos Ribeiro  

(Doutor em Arqueologia/USP) 

 

O presente artigo busca abordar o potencial dos museus como lugares de memória e 

identidade. Em um mesmo movimento, nem sempre dicotômico, compreendemos que essas 

instituições podem se consubstanciar como lugares de esquecimento, de jogos de poder, de 



61 
 

tensões e disputas sobre as memórias que serão representadas e, por outra via, 

voluntariamente sublimadas. Num segundo momento apresentaremos uma pesquisa 

empírica que está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e 

Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. O estudo, ora apresentado, busca 

identificar e analisar como se efetiva a percepção museal do público que visita as exposições 

do Museu Gruppelli situado na zona rural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Do mesmo modo, 

problematiza seu potencial de evocar memórias e forjar identidades, além de identificar que 

possíveis conexões o público cria ao flertar com os objetos expostos. Refletiremos ainda se o 

Museu seria realmente um lugar de memória. Como procedimento metodológico utilizamos 

sobretudo a entrevista (presencial) e, igualmente, a observação do pesquisador. O roteiro da 

entrevista é semiestruturada, por meio de uma conversa com finalidade (NETO, 1994). 

Cumpre mencionar que as entrevistas estão sendo aplicadas ao público frequentador do 

Museu, sejam eles moradores da zona rural ou urbana, durante a visitação. 

 

O DISCURSO DO CENTRO DE PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA FERROVIÁRIA NO RS NA 

DÉCADA DE 1980 

Cinara Isolde Koch Lewinski 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Partindo do pressuposto teórico ligado a história cultural, este presente trabalho tem o 

intuito de promover uma microanálise sobre a incorporação de novas concepções nas 

práticas de tombamento através da democratização da cultura nas últimas décadas do séc. 

XX no Brasil, que ampliaram os bens compreendidos como patrimônio, tornando possíveis 

pesquisas históricas ressaltando as construções e as apropriações cotidianas de fenômenos 

sociais. Dentro desse processo, o patrimônio da ferrovia no Brasil passou a pertencer ao 

inventário dos bens a serem preservados. Assim sendo, a ferrovia que por mais de um século 

era símbolo de modernidade e progresso estava sendo ressignificada como patrimônio 

cultural, onde grupos sociais passaram a buscar uma representação de uma memória 

coletiva nas práticas discursivas implementadas nos espaços musealizados. Através de 

critérios determinados por administradores e pelos agentes envolvidos com a preservação 

foi criado no Rio Grande do Sul, em 1985, o sexto Centro de Preservação da História 

Ferroviária do Brasil no Museu do Trem da cidade de São Leopoldo. Então, visando 

conservar o patrimônio histórico e cultural da ferrovia do nosso Estado foi levado para a 

instituição referida àquilo que consideravam significativo para representar o modal 

ferroviário gaúcho: o acervo documental, bibliográfico, audiovisual e tridimensional 

referente aos departamentos da VFRGS/RFFSA. Sendo assim, o Museu do Trem-SL foi 

escolhido como objeto de estudo para analisar criticamente sobre as ideologias e as 

representações a partir do discurso produzido no seu espaço museológico e também 

ponderar sobre os processos de identificação dos bens culturais relacionados à memória 

coletiva ferroviária. 

  

A FORMAÇÃO DAS PRAÇAS NO BRASIL COLONIAL: O CASO DE RIO PARDO 

 Lucas Lopes Cunha 
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(Graduado em História/UNISC) 

 

O artigo trabalhado é resultado de pesquisa realizada para conclusão do curso de 

Licenciatura em História da Universidade de Santa Cruz do Sul. Um de seus objetivos intitula 

este trabalho, justamente, a formação de praças no território do Brasil Colonial.  As praças 

trabalhadas na pesquisa são as mais antigas da cidade, nominadas Praça Dr. Protásio Alves e 

Praça Dr. Pedro Alexandrino de Borba, e foram estudadas a partir de leituras nos códigos de 

postura da cidade – onde o mais antigo data de 1811, e sob a ótica urbanística, onde os 

trabalhos de Weimer, Reis Filho, Robba e Macedo, entre outros, foram indispensáveis. A 

pesquisa explora as relações estruturais e culturais entre o cristianismo e a sociedade, além 

do colonialismo militar do século XVIII, fatores intrínsecos à formação destes espaços 

urbanos, uma vez que, no Rio Grande do Sul, o militarismo foi fundamental na estruturação 

de povoados, desenvolvidos, ora no interior, ora no exterior das fortalezas. No que tange a 

religião, temos o espaço em frente à igreja propício para festejos e comemorações, ponto de 

partida e de chegada de procissões. Sob análise urbanística, diferenciamos os métodos 

espanhois presentes nas “Leyes de Indias” da organização portuguesa, não tão rígida quanto 

a Espanha, mas ao mesmo tempo, específica para a construção de vilas no território colonial. 

 

DIÁLOGOS ENTRE PATRIMÔNIO E HISTÓRIA: A IMIGRAÇÃO ITALIANA NA QUARTA 

COLÔNIA 

Ricardo Kemmerich 

(Graduado em História/UFSM) 

 

Proponho neste trabalho refletir sobre as possibilidades de diálogo entre a memória coletiva 

e a História da imigração e colonização italiana na chamada “Quarta Colônia” na região 

central do Rio Grande do Sul a partir dos referenciais patrimoniais regionais. Para isto, tomo 

como referência os manuscritos de Antônio Ceretta, imigrante italiano chegado ao Brasil em 

1880, residente em Vale Vêneto e, posteriormente, São João do Polêsine que pretensamente 

“registrou” a história local a partir de suas memórias. Esta reflexão se justifica num contexto 

onde as práticas patrimoniais no Brasil a partir do chamado “deslocamento da matriz” 

permitem a reivindicação da memória e história locais em que os elementos patrimoniais de 

referência são elencados pelas comunidades regionais. A mediação da memória através de 

suportes – como o patrimônio cultural - será aqui analisada em uma perspectiva que procura 

fazer uma ligação entre o relativismo do conhecimento histórico proposto por KetihJenkins 

em A História Repensada e a solidariedade versus objetividade da História na obra 

Objetivismo, relativismo e verdade: Escritos Filosóficos de Richard Rorty, enfatizando uma 

espécie de mediação da memória pelo patrimônio cultural, na perspectiva da emergência da 

memória social em detrimento das políticas estatais de memória, diferenciando os contextos 

europeu e brasileiro. 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  
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AS MEMÓRIAS DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO NA MÚSICA BRASILEIRA 

Alana Schuck 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

A festa do Divino Espírito Santo é uma herança do catolicismo popular português, sendo uma 

comemoração móvel, com data que varia conforme a combinação dos ciclos solar e lunar; e 

seu ponto alto é o Domingo de Pentecostes. A Festa é um símbolo da relação que se 

estabelece com o Divino em um sistema de trocas de dons, proteção e de saúde. Ainda, 

constata-se a importância que a mesma possui na construção da identidade de diversos 

grupos e cidades brasileiras. Estando a festa no imaginário nacional, o objetivo deste 

trabalho é investigar o conteúdo de diferentes canções brasileiras que possuem como tema a 

Festa do Divino. O corpus documental da análise terá como base as músicas “Bandeira do 

Divino” de Ivan Lins e “Divino Espírito Santo” de Inezita Barroso. Assim, procuraremos nas 

Músicas Populares Brasileiras qual o conteúdo sobre a Festa que perpassa nacionalmente e, 

naquelas conhecidas como Músicas de Raiz, quais são as especificidades de cada região. As 

canções serão analisadas à luz dos conceitos como de patrimônio cultural imaterial, festa, 

memória e invenção das tradições, constituindo o suporte para o estudo. 

 

RODAS DE MEMÓRIAS NA LOMBA DO PINHEIRO: PRESERVANDO A IDENTIDADE E 

DIFUNDINDO UM PATRIMÔNIO 

Thaís Bender Cardoso 

(Graduada em História/UNISINOS)  

Marília de Oliveira Frozza 

(Bacharel em História da Arte/UFRGS) 

Manuela Garcia Moraes 

(Graduanda em Museologia/UFRGS) 

 

 

O Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro, em parceria com o curso de Museologia da 

UFRGS, através do Programa de Extensão Lomba do Pinheiro: Memória, Informação e 

Cidadania realiza uma série de ações junto à comunidade do bairro Lomba do Pinheiro em 

Porto Alegre, com o intuito de preservar, desenvolver e mudar socialmente o cotidiano dos 

moradores do bairro a partir do reconhecimento das pessoas em relação ao seu patrimônio, 

suas histórias e memórias. O principal objetivo dessas ações é valorizar a identidade e o 

patrimônio (material ou imaterial) propiciando a reflexão e a problematização acerca do seu 

contexto social. Entre essas ações é realizado o projeto Rodas de Memórias, que através de 

entrevistas com grupos específicos cria um espaço onde esses sujeitos podem contar sobre 

suas histórias de vida, que normalmente estão relacionadas a momentos marcantes da 

trajetória do bairro ou ações que há muitos anos aconteceram ou ainda acontecem, já que a 

localidade encontra-se em constante desenvolvimento. Assim, a ação visa estabelecer 

diferentes relações de troca de conhecimentos e saberes, desenvolvendo o despertar crítico, 

o sentimento de pertencimento e a valorização do seu patrimônio a partir de suas próprias 
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vivências, fazendo do Museu, um espaço de canalização dessas memórias, perpetuando-as 

através da nova geração. 

 

A INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS DA IMIGRAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO 

BIÊNIO DA COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO  

Tatiane de Lima 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar como se deu a instrumentalização das 

memórias da imigração no Rio Grande do Sul nas comemorações do Biênio da Colonização e 

Imigração. Entendemos que estes lugares de memória, que são as comemorações, possuem 

uma dimensão temporal e espacial que lhes confere sentido, pois sustentam uma narrativa 

simbólica dos fatos a que se referem. Para tanto, as memórias que vem à tona nas 

comemorações não são produtos de atos espontâneos e casuais, mas sim frutos de um 

planejamento que favorece a “oficialização” das memórias da imigração através dos agentes 

promotores das comemorações. 

 

ARQUIVO COMO OBJETO: O ESTUDO DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE UM ACERVO 

PRIVADO (COLEÇÃO VARELA – AHRS) 

Camila Silva 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

A presente comunicação busca compartilhar alguns desdobramentos de uma pesquisa sobre 

o processo de constituição e patrimonialização da Coleção Varela, um dos principais 

conjuntos documentais sobre a Revolução Farroupilha, atualmente custodiada pelo Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul. A investigação pretende desnaturalizar o processo de 

acúmulo das fontes geradoras do conjunto, através do entendimento dos agentes 

(individuais e institucionais) que interviram na seleção e preservação dos seus documentos, 

e dos respectivos contextos em que estas intervenções se deram. Nesta apresentação, 

abordaremos especificadamente o projeto de coleta de documentos e estabelecimento de 

fontes para a escrita da história da Revolução Farroupilha, idealizado por Domingos José de 

Almeida. Para tanto, a análise utiliza documentação periódica do jornal Brado do Sul, 

publicados em Pelotas entre o período de 1859 e 1861. Neste sentido, a comunicação propõe 

tecer algumas reflexões acerca dos debates que conjugam arquivo, história e memória, a fim 

de perceber a inter-relação de grupos e interesses no processo social de produção da coleção 

analisada, e os projetos de memória nela inscritos. O trabalho procura se inserir nos estudos 

que convergem para uma história intelectual do arquivo, transformando-o em objeto da 

investigação e, desta forma, colocando em relevo a sua ordem histórica. 

 

PEDRO DE ANGELIS, ARCHIVERO DE ROSAS 

Deise Cristina Schell 

(Doutoranda em História/UFRGS) 
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Durante toda a década de 1840 e até o fim do governo de Juan Manuel de Rosas, em 1852, o 

erudito Pedro de Angelis acumulou duas funções públicas: foi primero archivero do Archivo 

General de Buenos Aires(atualmente, Archivo General de la Nación) e editor do Archivo 

Americano y Espitiru de la Prensa del Mundo. Esta publicação oficial rosista tinha como 

objetivo, segundo seu prospecto publicado em 1843, conservar o “recuerdo” dos 

acontecimentos do presente e “perpetuarlo”. Entendendo o arquivo como “agente na 

construção de ‘fatos’ e ‘verdades’, como locus de produção – e não simplesmente guarda – de 

conhecimento, como dispositivo de exercício de poder (HEYMANN, 2012, p. 23), 

analisaremos nesta comunicação qual era o papel de Pedro de Angelis à frente do Archivo 

General e do Archivo Americano;ou seja, enquanto responsável pelos documentos do passado 

argentino e pelos escritos do presente que conservariam e perpetuariam uma dada memória 

do governo de Rosas. 

 

A ARTICULAÇÃO DA MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA NO ESPACIO PARA LA 

MEMORIA Y LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EM BUENOS 

AIRES 

Luís Roberto de Souza Júnior 

(Doutorando em Letras/PUCRS) 

 

A Escola de Engenharia Mecânica da Marinha (Esma), em Buenos Aires, serviu de maior 

campo de detenção ilegal e de tortura durante a última ditadura militar (1976-1983) 

argentina. Hoje em dia, abriga o Espacio para la Memoria y laPromoción y defensa de 

losDerechos Humanos, o qual se pode visitar. Estamos diante de um autêntico local 

traumático, conforme a definição de Aleida Assmann em Espaços da recordação – Formas e 

transformações da memória cultural: “O local traumático preserva a virulência de um 

acontecimento que permanece, como um passado que não se esvai, que não logra guardar 

distância”. Segundo Assmann,  a expectativa é que esses locais promovam um aumento da 

intensidade da recordação por meio da contemplação sensorial. A estudiosa salienta que por 

essa abordagem o palco dos acontecimentos históricos deve tornar acessível ao visitante o 

que as mídias escritas ou visuais não conseguem transmitir: “a aura que não é reproduzível 

em medium algum”. Trata-se do caso da Esma. É um passeio longo, de três horas, e, 

sobretudo, pesado. Ouve-se, por exemplo, que dos cinco mil presos ali torturados, cerca de 

200 sobreviveram. Tzvetan Todorov, após visitar a Esma e um monumento aos 

desaparecidos durante a ditadura, escreveu um texto no qual dizia ter sentido falta nesses 

lugares de sinais que remetessem ao contexto da época ditatorial. Tomando como base os 

pressupostos de Assmann e o texto de Todorov, além da pergunta “O binarismo encerrado 

na ideia de conflito pode ser transfigurado pela ação da literatura?”, este trabalho se propõe 

a pensar uma forma literária de descrever e ressignificar o que aconteceu na Esma e na 

ditadura argentina. 
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ST 12 - Estereótipo, imaginário e representação: a 
construção do outro através da imprensa, literatura e 

imagens 
 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

  

“PORQUÉ PINTABAS GAUCHOS? QUERÍA SER UNO?” O GAUCHO URUGUAIO PELO PINCEL 

DE JUAN MANUEL BLANES 

Luciana da Costa de Oliveira 

(Doutoranda em História/PUCRS) 

 

No ano de 2015, a Televisión Nacional Uruguay (TNU), em parceria com o Museo Nacional de 

Artes Visuales (MNAV), começou a exibir, em sua programação infantil, uma série animada 

chamada Los Artistonautas. Nesta, Sabrina e Felipe, duas crianças curiosas e questionadoras, 

viajam no tempo em busca de respostas para as mais diversas questões de seu cotidiano. E 

elas são encontradas, justamente, nas mais destacadas pinturas da história da arte uruguaia. 

Encontrando importantes pintores nacionais, os dois questionam não só as temáticas 

elaboradas por esses artistas como, também, conversam sobre técnicas, formações e 

peculiaridades de seus trabalhos. Dentre os diversos artistas visitados pela dupla, onde se 

destacam Torres-García, José Cúneo e Pedro Figari, está o pintor Juan Manuel Blanes. Neste 

encontro, afora perguntas sobre aspectos específicos de suas vivências e obras, Felipe o 

questiona acerca de suas pinturas com temática gauchesca. Diz o menino: “¿Porqué pintabas 

gauchos? Queria ser uno?”. Ao que Blanes responde: “(...) ¡Puede ser! Es que, en esse 

momento, los gauchos empezaron a desaparecer. (...) y pintarlos era una forma de 

homenaje”. Nesse sentido, partindo não apenas do pequeno documentário animado a 

respeito de Juan Manuel Blanes, mas sobretudo das possibilidades oferecidas pelo diálogo 

travado junto ao menino Felipe, é que o presente estudo está fundamentado. Pensar a 

imagem do gaucho uruguaio e, mais precisamente, a forma com a qual foi construída pelo 

então chamado Pintor de la Patria é, igualmente, problematizar a maneira com a qual um 

artista nacional percebe e constrói imagens atemporais a partir de memórias e referências 

diversas. Nesse sentido, o do outro se faz presente na interlocução entre os diferentes 

elementos constitutivos da sociedade uruguaia, onde cada qual percebe os demais a partir 

de questões que lhe são particulares e próprias.  

 

LA PAMPA Y SUS COLORES: CONCEPÇÕES DE PEDRO FIGARI SOBRE O CAMPO 

ARTÍSTICO NO URUGUAI 

Camila Ruskowski 

(Mestranda em História/PUCRS) 
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A presente pesquisa irá abordar as obras pictóricas de Pedro Figari, especificamente suas 

produções com as temáticas do gaúcho e do candombe. Tais temas contém elementos 

descontínuos dentro da produção vigente na história da arte acadêmica do Uruguai. A 

investigação utilizará parte da obra escrita do pintor, em seu livro “Arte, Estética, Ideal” 

(1912) pois nele, o autor expõe suas concepções acerca de arte e reflexões sobre a sociedade.  

Figari, se situa no período uruguaio que contempla o final do século XIX e o início do século 

XX. Nesse período onde ideais de construção de identidade-memória estão sendo difundidos, 

as produções oficiais e as produções do pintor uruguaio muitas vezes contrastam, dando 

margem a um fecundo debate sobre construção de memória-identidade nacional e a 

visibilidade ou ausência de tipos sociais. Deste modo, metodologicamente se levará em conta 

tanto as imbricações sincrônicas da imagem – intencionalidades, relações sociais, culturais e 

ideológicas – como as imbricações diacrônicas – cronologia e periodização, visto que a 

imagem não é a mesma ao longo do tempo. Entendendo as produções artísticas não como 

ilustrações estáticas de uma sociedade ou de um tempo. Nesse viés, o artista e sua produção 

não são somente reflexos de uma sociedade, ele cria significados e é parte da construção 

social, que se desdobra em uma produção com teias complexas, de relações e justaposições 

temporais de investigação. 

 

O GAÚCHO BRASILEIRO DE JOÃO SIMÕES LOPES NETO 

Aline Carvalho Porto 

(Doutoranda em História/PUCRS) 

 

João Simões Lopes Neto foi um escritor e intelectual pelotense que viveu entre 1865 a 1916. 

Durante sua vida se dedicou a várias atividades, no entanto, foi a literatura, que décadas 

após a sua morte, o imortalizou como cânone da literatura gaúcha. Seu gaúcho singular, 

personificado na figura de Blau Nunes (personagem e narrador de Contos Gauchescos -

1912), lhe rendeu uma linguagem única e histórias que ultrapassam as fronteiras do regional 

com moral universal. Contudo, podemos constatar analisando outras obras do autor que a 

construção dessa figura tão local, tão regional, com seu sotaque, hábitos e cultura pode ser 

uma forma de definir o gaúcho brasileiro em contraposição com gaúcho platino e, ao mesmo 

tempo, demonstrar mais uma das múltiplas culturas que abarca o Brasil. Portanto, em um 

momento de construção da nacionalidade brasileira, nos primeiros anos da República Velha, 

João Simões Lopes Neto estava atento as demandas e criou seu projeto cívico e pedagógico 

no qual se partiria das múltiplas regiões brasileiras para compreender o todo da nação. No 

caso de João Simões Lopes Neto partimos do Sul, da construção identitária desse gaúcho 

enquanto ser regional e, ao mesmo tempo, nacional, criando esse caleidoscópio cultural que 

é o Brasil. Dessa forma, o presente artigo visa tratar dessa temática focando nas questões de 

construção identitária para a formação nacional.  

 

EXTERIORES CONSTITUVOS NA COMPOSIÇÃO DO SER LATINO-AMERICANO 

Renata Baldin Maciel 

(Doutoranda em História/UFSM) 
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Esse artigo apresenta alguns elementos investigados em uma pesquisa em desenvolvimento 

no Doutorado em História da Universidade Federal de Santa Maria, sendo a mesma 

financiada pela CAPES e orientada pelo Prof. Dr. Carlos Henrique Armani. Procura-se 

problematizar as narrativas históricas dos intelectuais Manoel Bomfim, Oliveira Lima, José 

Martí e José Enrique Rodó no que diz respeito aos exteriores constitutivos que constituem o 

“ser” latino-americano. Entre os principais elementos apontados por esses autores na 

composição dos aspectos identitários do ser latino-americano há uma intrínseca relação com 

os “outros”, ou seja, com os Estados Unidos e a Europa, representando por um lado, os 

modelos rechaçados por serem responsável pelo atraso, estagnação e desvios de condutas 

e,por outro, os modelos que deveriam ser seguidos na constituição de uma América Latina 

regenerada e próspera. A partir de uma abordagem da História Intelectual, procura-se 

problematizar a obra desses autores enfatizando-se o caráter hermenêutico das mesmas. 

Dessa forma, pode-se destacar que para o desenvolvimento dessas reflexões serão utilizadas 

as considerações de Reinhart Koselleck, de Dominick La Capra e de Stuart Hall. Em suma, ao 

analisar essas narrativas, verifica-se que a partir de alguns elementos antitéticos como, por 

exemplo, progresso versus atraso, valores ideais versus degenerações, é possível 

compreender como esses intelectuais pensaram as problemáticas em voga em sua sociedade 

e como participaram ativamente do processo das determinações identitárias do significante 

América Latina. 

 

SUBJETIVIDADE E LITERATURA: UMA LEITURA DA (DES)CONSTRUÇÃO DA CULTURA 

INDÍGENA NO PERÍODO COLONIAL 

Marina da Rocha 

(Mestranda em Educação/UNISINOS) 

Luise Toledo Kern 

(Graduanda em Psicologia/UNISINOS) 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como o Padre José de Anchieta se utilizou da 

língua e da literatura a fim de desconstruir os costumes indígenas e (re)construir  um 

imaginário pautado na cultura europeia. A partir da escrita literária, Anchieta apropriou-se 

de elementos da cultura indígena e inseriu nela elementos da cultura europeia. Um dos 

gêneros literários que mais representa esse processo são os autos. O missionário se utilizava 

desse gênero literário para a catequização dos curumins, as crianças indígenas. Um dos 

principais pontos identificados como uma (des)construção das características e cultura 

indígena, é a apropriação dos deuses indígenas Anhangá e Tupã, os quais Anchieta inseriu 

nos autos com características europeias, representando assim, Diabo e Deus. Além disso, 

através dos autos Anchieta buscou desconstruir hábitos indígenas como beber e dançar, 

hábitos que no contexto dos autos eram atribuídos ao diabo, ao mal. O processo de 

catequização se constitui com a eurocentrização dos modos de vida. Nessa perspectiva a 

subjetividade, construída na dialética da relação, indivíduo e sociedade, se forma com a 

colonização, a qual oprimiu e violentou as matrizes culturais dos povos indígenas. Sendo 

assim, procuramos refletir sobre a construção da subjetividade no contexto da colonização, 

através da catequização e sua relação com a literatura.  
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O MOVIMENTO RELIGIOSO DOS MONGES BARBUDOS NA IMPRENSA: A CONSTRUÇÃO 

DO OUTRO COMO AMEAÇA POLÍTICA  

Fabian Filatow 

(Doutor em História/Prefeitura Municipal de Esteio) 

 

O movimento dos Monges Barbudos ocorreu entre os anos de 1935 e 1938, no município de 

Soledade, interior do Rio Grande do Sul. Sua origem está associada com a figura do monge 

João Maria, o qual teria estado na localidade e instruído uma nova religião. Reunindo um 

significativo número de membros o movimento despertou a atenção da comunidade local e 

das autoridades que recorreram ao uso da força militar para reprimi-los. O conflito ocorreu 

durante o ano de 1938, quando o grupo composto por camponeses se reuniu na capela de 

Santa Catarina a espera do retorno do santo monge. A repressão deixou um saldo de mortos 

e feridos, além do medo e da proibição da prática religiosa. Inseridos num contexto político 

complexo foram acusados de serem comunistas. Esse fato contribuiu para legitimar a ação 

repressiva orquestrada pelo Estado. Além de outras fontes documentais, a construção do 

inimigo político pode ser evidenciada também através da imprensa, na qual foram 

publicadas diversas reportagens sobre o conflito envolvendo os camponeses e os soldados 

da Brigada Militar. Podemos identificar a existência da acusação de que os membros do 

grupo religioso teriam alguma ligação com uma doutrina política estrangeira, sendo, assim, 

enquadrados como ameaça comunista à nova ordem instaurada com o golpe do Estado 

Novo. Neste sentido, os Monges Barbudos foram reprimidos pelo contexto no qual estavam 

inseridos, sendo utilizados politicamente para dar estabilidade ao regime iniciado em 10 de 

novembro de 1937. Enfim, a análise da construção do outro nas páginas de diversos jornais 

contribui para melhor compreendermos os motivos, reais ou imaginários, que contribuíram 

para a repressão imposta aos Monges Barbudos. 

 

O BRASIL NA AMÉRICA: O PENSAMENTO DE GRAÇA ARANHA SOBRE O BRASIL EM 

RELAÇÃO À AMÉRICA DO SUL E OS ESTADOS UNIDOS 

Débora Priscila Graeff 

(Mestranda em História/PUCRS) 

 

Este trabalho pretende investigar de que forma o escritor Graça Aranha percebia o Brasil na 

América. As publicações de Graça Aranha abordam em grande parte a questão nacional. Mas 

para entender a nação o autor procurou o lugar que essa ocupava em relação a outros 

Estados, como os vizinhos da América do Sul e os Estados Unidos. No romance Canaã (1902), 

Aranha questionou a posição do Brasil diante da política dos Estados Unidos, principalmente 

a doutrina Monroe e o seu impacto para a América do Sul em geral. Aranha atuou na 

diplomacia brasileira entre 1899 e 1914. Suas primeiras missões foram ao lado de Joaquim 

Nabuco, com quem trabalhou até 1904. Nos anos seguintes manteve relações com o 

embaixador, apoiando-o na embaixada dos Estados Unidos e na III Conferência Pan-

americana, em 1906. A percepção de Aranha sobre a forma que o país se inseria na América 

está mais evidente nas obras filosóficas A Estética da Vida (1921) e Espirito Moderno 

(1924), nas quais apresenta concepções sobre a integração do país no Todo Universal. 
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Nesses escritos Aranha apontou que o Brasil teria herdado o espírito latino e americano- 

sendo o perpetuador de Portugal no continente- e compara a unidade que se estabeleceu na 

colônia portuguesa com o que considerava a desfragmentação das colônias espanholas. Na 

década de 1920 relacionou-se com alguns escritores modernistas, dialogando com as ideias 

do período. Assim, pretendemos estudar as concepções de Graça Aranha  em um diálogo com 

o contexto linguístico do seu tempo, recuperando as intenções e os significados dos textos, 

além das possíveis utilizações que os conceitos investigados poderiam cumprir no período, 

como propõe Quentin Skinner (2000). Também serão analisadas as continuidades e 

descontinuidades de suas ideias e de que forma construiu essas concepções.  

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

!NO PASARÁN!: REPRESENTAÇÕES DO FASCISMO PELA IMPRENSA LIBERTÁRIA NO 

CONTEXTO DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

Caroline Poletto  

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 
O presente artigo pretende demostrar como o perigo fascista (seja o italiano de Mussolini ou 

o espanhol de Franco) foi representado em dois dos principais periódicos anarquistas 

mundiais: no Tierra y Libertad de Barcelona e no La Protesta de Buenos Aires, durante os 

anos de 1936 e 1937, período este em que a agitação social provocada tanto pela guerra civil 

espanhola em curso como pelo ataque à Etiópia por Mussolini em meses anteriores, causava 

grande desolação aos anarquistas e, ao mesmo tempo, os incitava a agirem, a atuarem de 

forma efetiva frente à um contexto fortemente opressor e contrário à revolução social. Neste 

sentido, utilizando sua imprensa como uma das principais armas de combate, os anarquistas 

procuraram denunciar tanto o inimigo fascista como alertar para os malefícios da guerra 

inútil que se aproximava. Sendo assim, encontram-se páginas ácidas, repletas de 

representações visuais que ligam o fascismo a tudo aquilo que é monstruoso, vil e desumano 

e, ao mesmo tempo, relacionam as intrigas nacionalistas às guerras mundiais, as quais não 

trazem nada além da destruição coletiva. Dar espaço para esses traços (que são também 

gritos) desesperados eis, portanto, o objetivo central deste artigo. 

HORROR EM QUADRINHOS: A REPRESENTAÇÃO DO HOLOCAUSTO EM MAUS 

Felipe Radünz Krüger 

(Doutorando em História/UFRGS) 

 

Certamente, o Holocausto judeu é um dos eventos mais discutidos da historiografia. Sua 

natureza extrema faz com que não somente historiadores, mas também artistas se debrucem 

na difícil tarefa de representá-lo. Aqui, proponho a análise da obra, Maus, de Art Spiegelman, 

publicado em 1986. O autor nos presenteia com um dos relatos mais comoventes já 

desenvolvidos a respeito do massacre judeu durante a Segunda Guerra Mundial. A 
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contribuição da obra para estudos voltados à memória do Holocausto é enorme. A narrativa 

de Maus se desenvolve em dois planos. No primeiro, temos as memórias de Vladek, um 

sobrevivente do Holocausto, compartilhando-as com seu filho, Artie. No segundo plano, 

estão a relação conflituosa de pai e filho, e o esforço de Artie para organizar o relato de 

sobrevivência de seu pai. Ademais, a forma como o autor retrata os personagens é peculiar, 

os judeus são ratos, os nazistas são gatos, os poloneses são porcos e os americanos são cães. 

Nesse sentido, acredito que a obra citada pode contribuir, significativamente, com os estudos 

voltados a representação do Holocausto.   

 

“A PLANTA EXÓTICA E DANINHA DO IDEAL LIBERTÁRIO”: O ANTI-ANARQUISMO NAS 

PÁGINAS DO JORNAL A FEDERAÇÃO 

Bárbara Beatriz Silveira Darski 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

Os primeiros anos do século XX inauguram um novo cenário na cidade de Porto Alegre, a 

industrialização deu início a um processo de desenvolvimento econômico, culminando no 

progressivo crescimento da massa de trabalhadores urbanos. Apesar destas mudanças, as 

classes populares continuaram a viver na miséria e no analfabetismo, iludidas ou 

desesperançadas pelas promessas de alterações sociais. As dificuldades da vida operária, 

inseridas em um momento político mundial sensível, inauguram um período de lutas e 

reivindicações por melhorias salariais e de trabalho, no ano de 1917, quando é realizada a 

primeira grande greve geral da história do país. Anterior a realização da greve geral, mas no 

mesmo ano, outras greves são deflagradas na cidade de Porto Alegre. Este é o caso da greve 

dos trabalhadores do calçamento, que tem como mote o desentendimento entre dois 

operários e a demissão de ambos. A greve que começa por solidariedade a um companheiro 

de profissão, acaba por se radicalizar, culminando em uma ação violenta empregada contra 

não grevistas, que gera a morte de um operário e diversos feridos. As fontes documentais 

sobre o acontecimento, em especial o processo-crime n° 856, evidenciam que a maior parte 

destes trabalhadores grevistas são estrangeiros e ao que tudo indica, envolvidos com a 

militância anarquista. Esta comunicação tem como objetivo analisar a propaganda anti-

anarquista e xenófoba desenvolvida pelo Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), através 

das páginas do jornal A Federação, após a ação violenta e que inaugura na cidade uma série 

de perseguições que seriam colocadas em prática em todo o país como forma de coibir o 

desenvolvimento da militância operária.  

 

IMERSOS NA “ZONA CINZENTA”: LEVI E SPIEGELMAN, APROXIMAÇÕES PELO 

TESTEMUNHO TRAUMÁTICO 

Thiago Soares Arcanjo 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

O presente anteprojeto tem como objetivo central buscar outras formas de refletir a Shoah, 

compreendendo que tal evento é transmitido, muitas vezes, sem uma reflexão crítica, busca-

se aqui, alcançar um meio alternativo de problematizar tal tema. Nesse sentido, propõe-se a 
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utilização de outros métodos para os mesmos propósitos: não esquecer a Shoah e contribuir 

para o debate historiográfico. As obras escolhidas, para tal reflexão, são respectivamente: a 

produção do quadrinista Art Spiegelman – intitulada, Maus: a história de um sobrevivente 

(2005) e as obras do químico italiano Primo Levi – É isso um Homem (1988) e Os Afogados e 

os Sobreviventes (1990). Parti-se do pressuposto que o testemunho é apresentado, nos 

objetos aqui estudados, como um mecanismo de diluição do trauma, ou ainda, como um 

meio de compreensão do mesmo. As produções problematizadas procuram encontrar os 

elementos que demonstrem e comprovem paralelos entre a postura de Spiegelman de 

enfrentar e de transmitir o peso das lembranças que não viveu, mas suportou 

indelevelmente. Juntamente com a árdua tarefa que Levi proferiu em seus livros. Almeja-se 

entender o que ocorria no seio dos antros de morte e de destruição, permitindo, finalmente, 

que os inúmeros mortos encontrem uma liberdade não mais pela chaminé, mas sim, pelos 

seus testemunhos. 

 

PARA ALÉM DA FRONTEIRA: REPRESENTAÇÕES E ESTEREÓTIPOS DA REVOLUÇÃO 

MEXICANA NO CINEMA DOS EUA 

Rafael Hansen Quinsani 

(Doutor em História/UFRGS) 

 

A Revolução Mexicana foi a primeira Revolução a descortinar o breve, porém intenso, século 

XX. Este processo é sem dúvida um dos mais significativos na História contemporânea e 

mundial. Sua abrangência, seus efeitos e experiências proporcionadas ainda trazem impacto 

no tempo presente. O grande número de filmes realizados no México e no exterior permitiu a 

criação de um corpus fílmico invejável: mais de quinhentas películas produzidas desde o 

início do processo revolucionário, em 1910. O volume de ficções também é considerável, e 

sua realização incidiu em todas as décadas, seja no âmbito nacional, seja no internacional. A 

indústria de Hollywood é responsável pela produção de entretenimento, socialização, 

criação, difusão e reforço de padrões culturais e estereótipos. As representações do México, 

feitas pelo cinema dos Estados Unidos da América, são frutos de respostas individuais ou 

conectadas com representações realizadas por outros países. As percepções distorcidas do 

outro (e dos mexicanos) embasaram a expansão territorial dos EUA no século XIX. Inspirado 

na literatura do século XIX e na publicação do GreaserAct, de 1855, o termo Greaser 

coadunou referenciais estereotipados dos personagens mexicanos. Isto levou a um reforço e 

reciclagem dos mitos preexistentes. Dessa forma, esse trabalho problematiza a visão 

cinematográfica da Revolução Mexicana a partir do cinema estadunidense. A partir das 

representações, estereótipos e repercussões sociais e diplomáticas pretende-se refletir estas 

questões com filmes produzidos nos EUA durante o século XX. 

 

REALIDADE E EXPECTATIVA ONTEM E HOJE: O CINEMA FUTURISTA COMO FÁBRICA DE 

SONHOS, TEMORES E EXPERIMENTOS SOCIAIS 

Arthur Grams Metz 

(Mestrando em Teologia/Faculdades EST) 
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Este artigo quer abordar as relações que se dão entre colonizadores e a religião dos 

colonizados a partir da análise das produções cinematográficas futuristas de Viagem à Lua 

(1903), de Georges Méliès e Avatar (2009), do cineasta James Cameron. Pretende-se analisar 

como se dá a construção do outro, quais os tipos de aproximação com o outro e qual teor 

político e social que cada filme carrega em seu discurso, levando em conta as considerações 

de Chartier (1985), Baczko (1985) e Buber (1974), bem como a localização histórica de cada 

filme. Dar-se-á atenção, ainda, às problematizações propostas por Theodor Adorno e sua 

Indústria Cultural visando compreender a importância do Cinema para a reprodução e 

massificação de discursos. Desta maneira, buscamos fomentar a reflexão científica a partir 

de metodologias interdisciplinares que venham abraçar a História, Teologia e Filosofia. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DO CIDADÃO EM SÓFOCLES 

Matheus Barros da Silva 

(Mestre em História/UFPel) 

 

Na presente comunicação procuro elaborar uma zona de reflexão sobre o que entendo serem 

representações do cidadão grego na obra de Sófocles. Coloco o plural – representações – de 

forma intencional, pois minha proposta é que em Sófocles – e em alguma medida no 

conjunto de toda tragédia grega – há um embate, um conflito a produzir uma tensão a partir 

de dois paradigmas presentes na mentalidade do homem grego. De um lado, o referencial 

mítico-arcaico, marcado pela solidariedade pré-política, embebido de um direito natural. De 

outro, a emergência de modelo isonômico-político que se instaura na pólis. Observo a 

tragédia como elemento paideutico em relação à pólis e o conjunto de cidadãos-

espectadores reunidos no teatro de Dioniso. Com efeito, a intenção fundamental de minha 

fala é pensar as representações do cidadão em Sófocles e de que forma é possível articulá-las 

com o universo mental, social e cultural da cidade clássica. 

 

“EU” E “OUTRO”: UMA LEITURA DE O REINO DE GONÇALO M. TAVARES 

Sandra Beatriz Salenave de Brito  

(Doutoranda em História/UFRGS) 

 

Gonçalo M. Tavares é um escritor português contemporâneo que analisa o homem e suas 

atitudes extremadas no espaço de guerra. Nas 880 páginas de sua tetralogia denominada “O 

Reino”, trabalha questões como a loucura, o poder, a sexualidade, a dominação (e subversão) 

da mulher e a desumanização das personagens neste contexto caótico. O presente trabalho 

terá por centro a terceira obra da tetralogia, Jerusalém, cujos personagens, muitas vezes, se 

aproximam, mas em outras se distanciam em um universo que sugere a individualidade, mas 

que a impossibilita, visto que sempre será necessária a confirmação do outro. Um exemplo 

desta busca constante está na imagem da busca durante a madrugada. Mylia procura uma 

igreja. Ernst procura Mylia. Theodor procura uma prostituta. Hannah procura clientes. 

Hinnerk procura o cliente de Hannah, Kaas procura pelo pai. Todos enfrentam a noite fria e 

escura, algo que não está totalmente definido, que não é plenamente consciente em que se 

busca, concomitantemente ao outro e a si mesmo. Nesta interação, precisam aprender a 
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utilizar os “dois motores em funcionamento”, da bondade e da maldade, e tal tarefa nem 

sempre se mostra promissora. O recorte bibliográfico realizado resgata conceitos de 

Nietzsche, Freud e Foucault em relação ao indivíduo e seu comportamento enquanto 

inserção social de poder e privação. 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

A IMAGEM DA MULHER NA IMPRENSA CARIOCA E SANTIAGUINA, 1889-1930: 

POSSIBILIDADES PARA UMA ANÁLISE HISTÓRICA 

Jury Antonio Dall’Agnol 

(Doutorando em História/UFSC) 

 

A beira do século XXI debates historiográficos contundentes pululavam nos meios 

acadêmicos trazendo à tona novas discussões acerca de novos métodos e novas fontes de 

pesquisa. Instalava-se então entre os historiadores o debate sobre a crise da História e os 

novos rumos que esta aos poucos começava a tomar. O estilhaçar da história trazia assim 

novas possibilidades e também novas questões. Entre estas novas probabilidades de abarcar 

a história, as imagens estavam reclamando o seu espaço como ferramenta para o estudo 

histórico e muitos historiadores acolheram este chamado e incidiram a refletir a História a 

partir de toda a gama imagética da qual a sociedade é composta. Este artigo almeja ponderar 

alguns debates sobre a imagem como fonte histórica, principalmente no que diz respeito a 

imagem que se depreende da mulher na imprensa de época carioca e santiaguina. O intento é 

trazer reflexões sobre como a mulher era representada pelos ideais daqueles que a 

descreviam, pintavam ou retratavam.  

 

VISTAS DO OUTRO: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER E DO HOMEM EM RETRATOS 

Marielen Baldissera  

(Mestra em Poéticas Visuais/UFRGS) 

 

Vistas do outro: a representação da mulher e do homem em retratos consiste em uma parte da 

pesquisa de dissertação de mestrado da autora. Uma pesquisa em poéticas visuais que fala 

sobre a experiência do olhar no retrato e como ele se traduz ao lidar com homens e 

mulheres. Foram realizados encontros para a produção de trocas de retratos entre a autora e 

seus amigos artistas, todos homens, em que ela utilizou a fotografia e eles utilizaram técnicas 

variadas. A questão do gênero é trazida para falar sobre o poder de quem olha e sobre como 

mulheres e homens são vistos e representados em imagens. Os cânones da História da Arte 

adequados aos diferentes gêneros continuam sendo utilizados em produções 

contemporâneas, mesmo que inconscientemente. A partir da produção de 22 retratos, 11 

masculinos e 11 femininos, é feita uma análise relacionando essa prática artística com 

referências similares no mundo da arte e da cultura visual, e com os motivos sociais para que 
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as construções imagéticas se diferenciem de tal maneira. O “outro” presente no título pode 

ser lido como uma das pessoas presentes na relação entre retratado e retratante e, também 

como a mulher, que é o outro em relação ao homem.  

 

ENTRE FOTOGRAFIAS, CHARGES E HUMOR: A POLÍTICA NAS PÁGINAS DA REVISTA 

ILUSTRADA KODAK (PORTO ALEGRE/RS, PRIMEIRA REPÚBLICA) 

Rodrigo Dal Forno   

(Doutorando em História/PUCRS) 

 

A presente comunicação tem como objetivo analisar de que forma a revista ilustrada Kodak 

representou e abordou a temática da política em seus exemplares. A revista, de distribuição 

semanal, circulou na cidade de Porto Alegre/RS entre os anos de 1912 a 1914 e 1917 a 1923. 

Ao longo de sua trajetória, diversos repórteres e redatores passaram por sua edição e lhe 

conferiram distintos perfis editoriais, dentre eles, personagens como Lourival Cunha, Hugo 

Barreto, Roque Callage, Emilio Guimarães, Fernando Barreto, entre outros. Em termos de 

posicionamento e vínculos político-partidários, embora a revista tenha buscado manter uma 

postura de neutralidade e não assumir nenhuma ligação ou defesa explicita de grupos ou 

partidos, acabou não conseguindo retirar os tons políticos de suas páginas. Pelo contrário, o 

tema que parece ter representado uma das principais facetas da revista foi o da 

manifestação de opinião política de forma crítica e bem humorada. Partindo desta premissa, 

pretende-se problematizar este caráter político através da análise de três tipos de conteúdo 

reproduzidos no semanário: as fotografias, as charges e texto ou comentários. Desta forma, 

através da análise do conteúdo político da revista Kodak acredita-se ser possível contribuir 

tanto para compreensão e discussão sobre a história política da Primeira República, 

principalmente dos partidos e disputas no estado do Rio Grande do Sul, quanto para a 

reflexão acerca dos diálogos e aproximações entre revistas ilustradas e política, temática 

ainda pouco visitada pela historiografia. 

 

ENTRE IMAGENS, DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES: O LUGAR DA ÁFRICA NA IMPRENSA 

BRASILEIRA (1950-2009) 

Ana Júlia Pacheco 

(Mestranda em História/UFRGS) 

 

A presente proposta de comunicação, oriunda das premissas de estudo no curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Historia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (PPGH/UFRGS) através do projeto intitulado “Representações: A África nas 

páginas da Revista Veja (1968-1985)”, propõe discutir as representações do continente 

africano e suas populações que circularam nas páginas de periódicos brasileiros, 

especialmente a partir de 1950 com o amplo processo de modernização da imprensa, 

através de um mapeamento das produções acadêmicas que se debruçaram a investigar a 

presença da África nesses impressos. De maneira geral, pretende-se esboçar um estado da 

arte em torno dos estudos voltados para a compreensão de um aparato discursivo acerca de 

África, e desse modo, apreender e discutir as principais narrativas e imagens atribuídas a ela, 
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e seus sentidos retóricos, ideológicos, políticos e estratégicos. Parte-se do pressuposto que a 

forma como esses periódicos interpretaram os acontecimentos relacionados aos países 

africanos, atuou na construção e perpetuação de uma dada ideia de África, marcada na 

memória contemporânea por valores negativos entre o mítico, exótico, homogêneo, 

selvagem e desumano. 

 

ÁLBUM DE PELOTAS: AS (IN)VISIBILIDADES DO MUNDO URBANO SOB A ÓTICA DA 

MODERNIDADE 

Mariana Couto Gonçalves 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Ao longo dos séculos, com o advento da industrialização, elementos considerados 

indispensáveis para a vida moderna – iluminação, transporte, saneamento básico, 

calçamento das ruas, construção de espaços de lazer e moradias, etc. – foram sendo 

inseridos nos centros urbanos, criando novas necessidades para os sujeitos e obrigações 

para a administração pública. Consequentemente, as relações sociais foram alteradas e as 

noções de “modernidade e progresso” foram atribuídas às cidades.Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo problematizar alguns dos aspectos do mundo urbano pelotense 

a partir da análise do Álbum de Pelotas, impresso em 1922, visando às comemorações do 

centenário da Independência do Brasil, percebendo as (in)visibilidades que ele representa e 

propõe em sua narrativa imagética. 

 

TORRES: REPRESENTAÇÕES IMAGÉTICAS (1930-1980) 

Camila Eberhardt 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

O presente trabalho traz os resultados da análise de dois acervos fotográficos digitalizados 

do município de Torres. O município está localizado no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. 

Os acervos, o Banco de Imagens e Sons da Ulbra Torres e o Acervo da Casa de Cultura do 

município de Torres reuniram três mil, setecentas e cinquenta e sete fotografias, que foram 

classificadas dentro da proposta da pesquisa do doutorado. A análise resultou na 

constituição de dez temáticas visuais, que permitiram observar as representações que se 

constituíram ao longo do período que é analisado. Esses acervos representam as 

pluralidades e o caráter polissêmico das imagens realizadas no município de Torres, que no 

período da análise compreendia um território mais abrangente do que o atual. Dessa forma, 

foi possível aferir que a imagem turística de Torres foi afirmada por meio dessas imagens, 

mas também, podemos destacar uma realidade que dialogava com outras representações, 

como, por exemplo, a população do interior do município. Para tanto, alguns autores 

contribuem no suporte teórico da imagem, tais como Susan Sontag, Ana Maria Mauad, Mirian 

Moreira Leite, Rita Zita Possamai, Hans Belting, entre outros. As imagens passaram por 

classificação e para tanto, trabalhamos com as séries fotográficas visto o significativo 

número. O trabalho com as imagens do município de Torres permite, ainda, observar a 

atuação do estúdio Feltes, atuante entre os anos de 1930 a 1980. 
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AS INCONVENIÊNCIAS DO PROGRESSO: O DESMANCHE DO MORRO SANTO ANTÔNIO 

SOB A PERSPECTIVA DA GRANDE IMPRENSA CARIOCA (1956-1961) 

Rafael Ganster 

(Mestrando em História/PUCRS) 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar as diferentes formas de apresentação e 

representação da grande imprensa carioca acerca dos problemas urbanos ocasionados pelo 

processo de desmanche do morro Santo Antônio durante o período compreendido entre 

1956 e 1961. Com isso, buscamos demonstrar que, diferente do que grande parte da 

historiografia que se debruça sobre o tema salienta, ou seja, o “progresso” e a 

“modernização” do Rio de Janeiro, o período foi marcado por uma grande quantidade de 

distúrbios no que tange a ordem urbana, relacionados ao rápido processo de crescimento e 

urbanização da cidade. A partir do aporte teórico de autores como Pierre Bourdieu e Roger 

Chartier, a imprensa é compreendida como um importante e influente ator social, tendo em 

vista que a nova realidade que se origina deste rápido processo de urbanização gera 

inquietudes, instiga à reflexão e, dessa maneira, coloca em questão os esquemas tradicionais 

de apreensão da realidade, gerando uma verdadeira “luta simbólica” pela imposição de uma 

nova representação social. 

 

AS REPRESENTAÇÕES SOBRE OS MORADORES DA FAVELA NA GRANDE IMPRENSA 

CARIOCA DURANTE O SEGUNDO GOVERNOS VARGAS (1951-1954) 

Letícia Sabina Wermeier Krilow 

(Mestranda em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho objetiva analisar a forma como a imprensa carioca, através dos jornais 

Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Última Hora, representou os moradores das áreas 

habitacionais chamadas de favelas durante o Segundo Governo Vargas. Neste período, o 

Brasil passa por grandes transformações, em níveis econômicos, sociais e políticos. Foi a 

década em que, segundo Valladares (2005), ocorreu o aumento descontrolados das favelas, 

cujo principal elemento propulsor foi um enorme êxodo rural ocorrido no período. Em 

menos de duas décadas, a população carioca iria dobrar, com um afluxo intenso e impactante 

de populações nordestinas e mineiras, em sua maior parte de origem indígena ou afro-

brasileira. Mudança que não iria passar despercebida pela elite do Rio de Janeiro e, 

especialmente, pelos grandes jornais, que passaram a notificar essa enorme ampliação das 

áreas de habitação precária em detrimento dos morros e mesmo de certas áreas mais 

“nobres da cidade”. Visto como “negros”, “nordestinos”, camponeses”, portadores de uma 

cultura “afro-brasileira” e de tradições mais voltadas ao mundo rural do que urbano, os 

(novos) moradores das favelas passaram a percebidos como um verdadeiro “outro” dentro 

da urbs. Em síntese, o contrário de todo o ideal de “cidadão carioca” construído ao longo do 

século XX, em especial, depois das reformas de Pereira Passos. Assim, pergunta-se: como 

essa imprensa representou esse processo e, especialmente, este “outro dentro do mesmo” 

que passa a ser o “favelado”? Houve confluência de opiniões entre os diferentes jornais? 

Quais propostas foram sugeridas para se lidar com a questão? 
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ST 13 - Mulheres e suas Representações na América 
Latina 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

TRAJETÓRIAS DE MULHERES LATINO-AMERICANAS INVISIBILIZADAS E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE UM PENSAMENTO DESCOLONIAL: SALOMÉ 

UREÑA, MARÍALUISADOLZE ROSA MARIA EGIPCÍACA 

Paloma de Freitas Daudt 

(Mestranda em Educação/UNISINOS) 

Leonardo Camargo Lodi  

(Graduando em Letras/UNISINOS) 

 

A presente proposta de investigação tem sua origem no projeto de pesquisa intitulado 

Fontes do Pensamento Pedagógico Latino-Americano, o qual está vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Unisinos. O projeto propõe pensar em contribuições 

pedagógicas de autores (as) latino-americanos (as) que fizeram parte de três movimentos: 

povos originários, críticos da colônia e emancipadores. Este texto reflete sobre a vida e o 

legado de três autoras – Salomé Ureña, María Luisa Dolz y Arango e Rosa Maria Egipcíaca de 

Vera Cruz – que fizeram parte do projeto de fontes. Assim, este estudotem como objetivo 

compreender a trajetória destas mulheres na área da educação e, em que medida, elas se 

aproximam (ou não); além disso, refletir como estas diferentes autoras e pensadoras se 

relacionam com algumas representações de mulheres na América Latina. Para contextualizar 

a trajetória e luta de mulheres na sociedade, serão utilizados, principalmente, os escritos das 

autoras, tais como: poesias, textos e livros. Também, será buscado entender nos livros A 

mulher na sociedade de classes: mito e realidade, de Heleieth Saffioti, e Los cautiverios de 

lasmujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, de Marcela Lagarde y de los Rios a 

posição social, a instrução, as manifestações, a condição e o papel da mulher na sociedade. A 

escolha destas mulheres justifica-se por sua relevância na história na busca por direitos das 

mulheres na América Latina, além de contribuírem para a construção de um pensamento 

descolonial e libertário através de suas trajetória e lutas. De maneira preliminar, é possível 

afirmar que estas mulheres colaboram para um movimento contra-hegemônico de 

desconstrução de um pensamento colonial.  

 

SER ABANDONADO E ENJEITADO, SER MULHER E EXPOSTA NA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, NO SÉCULO XIX 

Thuanny de Azevedo Bedinote 

(Mestranda em História/UNISINOS) 
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O seguinte resumo tem como proposta apresentar, por meio de fontes primárias e 

bibliográficas, a fundação da Casa da Roda e da Roda dos Expostos de Porto Alegre em 1837 

a 1845. Ao trabalharmos com as Atas da Santa Casa de Misericórdia encontramos o pedido 

de casamento de uma exposta que possivelmente pode ser o primeiro processo de 

matrimônio. Através de uma perspectiva micro-história procuramos entender a sociedade 

de Porto Alegre em que essa menina, Emília, estava inserida. Por outro lado, nossa pesquisa 

procurou analisar o significado simbólico da doação do enxoval para as meninas no 

momento do casamento. Assim, como uma análise da infância e da família em uma Porto 

Alegre que onde num contexto mais urbano, a preocupação com a infância passava a ser uma 

preocupação dos órgãos públicos e da sociedade civil. 

 

CLASSE, GÊNERO E RAÇA NO COTIDIANO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

PORTO ALEGRE (1889 - 1895) 

Priscilla Almaleh 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Nesta apresentação me dedico a estudar as mulheres declaradas nas fontes como negras, 

pardas e mulatas pela Santa Casa de Misericórdia (SCMPA) da cidade de Porto Alegre em fins 

do século XIX (RS). A partir dos Registros de Matrícula Geral dos Enfermos (RGME) da Santa 

Casa esta sendo feita uma transcrição de todos os enfermos ali internados para uma tabela 

(Excel), sendo que para esta apresentação me dedico a observar apenas um grupo de 

mulheres que frequentaram a instituição entre os anos de 1889 – 1895. Os dados obtidos da 

documentação permitem um amplo estudo da vida destas mulheres, entre alguns deles 

estariam o mapeamento de suas doenças, suas relações conjugais via a declaração do estado 

civil, suas profissões, além de tantas outras perguntas e respostas que me permitem mapear 

e pensar algumas de suas vivências e possibilidades de articulações sociais em um Estado 

Republicano em construção onde pensamentos de ordem moral e civilizatória tentavam 

ditar padrões de conduta, pautados em discursos médicos.  

 

EXPERIÊNCIAS FEMININAS: ESCRAVIDÃO, PATRIARCADO E GÊNERO (CACHOEIRA/RS, 

SÉCULO XIX) 

Marina Camilo Haack 

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

Neste trabalho nos propomos a fazer uma análise, ainda tímida, sobre as mulheres da vila de 

Cachoeira/RS no século XIX. Partindo de fontes como registros cartoriais e processos crimes, 

pretende-se identificar agências e resistências entre mulheres negras, indígenas e brancas 

que conviveram naquele espaço. Entendemos que aquelas mulheres que tiveram diferentes 

experiências e acionaram formas diversas de resistências, estavam inseridas em uma 

sociedade altamente condicionada e restringida pela Igreja, a moral e os ideais patriarcais, 

sendo assim suas atitudes estavam passíveis de denúncias e julgamentos da comunidade e 

sociedade. Tratam-se dos primeiros passos dentro desta temática, portanto, esta 

apresentação tem o objetivo de perceber e problematizar as experiências de mulheres 
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viúvas que viveram em estado de controle moral da comunidade e da Igreja, de escravas que 

praticaram filicídio e outras experiências, como de reciprocidade e amparo. Este trabalho 

está vinculado ao projeto de pesquisa “Sob as Bênçãos do Rosário e São Benedito: Ações 

políticas, identidades, sociabilidades e as artes da resistência (as irmandades de pretos de São 

Leopoldo e Cachoeira – RS)”, orientado pelo professor Dr. Paulo Roberto Staudt Moreira, ao 

qual possuo vínculo como bolsista FAPERGS. 

 

ESTAVAM A ESCREVER AS BRASILEIRAS? BREVE ANÁLISE DE GALERIAS 

OITOCENTISTAS DE HISTÓRIA LITERÁRIA BRASILEIRA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO FEMININA 

Luiane Soares Motta 

(Doutoranda em História/UFSC) 

 

O presente artigo trabalhou representações de escritoras(es) nas galerias realizadas por 

João Manuel Pereira da Silva, em “Plutarco Brasileiro” (1847) e “Os varões ilustres do Brasil” 

(1858) – reedição totalmente modificada da primeira obra -, e Joaquim Norberto de Souza 

Silva, “Brasileiras Célebres” (1861), esta, vale lembrar, não se concentra necessariamente no 

aspecto literário, mas torna-se uma fonte interessante, dado que se integra àquele ambiente 

intelectual nacionalista, trazendo brasileiras a se tornarem modelo às leitoras do “Brasil 

nação”. O intuito da pesquisa é perceber como se incorpora a escrita feminina no âmbito 

intelectual da disciplina de história literária brasileira, dado que nesse período começam a 

se estabelecer os estudos deste campo na academia, a partir de obras que são inauguradoras 

de um exercício de canonização de autoras e autores brasileiras. O recorte preocupou-se em 

analisar esse tipo de texto (galerias), pois neles se encontram os personagens considerados 

principais na cena literária do país, os quais acabam por ser reproduzidos muitas vezes nos 

manuais escolares do século XIX e XX, passando, igualmente, a justificar uma seleção prévia 

do que se deve fundamentalmente ler e até analisar. A investida nesse recorte advém da 

percepção da aclamação destas realizações  pelo campo intelectual francês, encaixando-se 

no objetivo mais amplo do projeto de tese que é compreender como funcionou a 

historiografia literária francesa quanto à inserção de escritoras na concepção de sua 

literatura. 

 

DE AMÉLIA PARA AMÉLIA: REPRESENTAÇÕES DE FEMINILIDADES NAS 

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DA BARONESA AMÉLIA PARA SUA FILHA AMÉLIA 

ENTRE OS ANOS DE 1885 A 1917 EM PELOTAS 

Talita Gonçalves Medeiros  

(Doutoranda em História/UFSC) 

 

Outrora, as relações entre mãe e filha assumiam um viés comportamental distante das 

relações atuais. Lançar olhares para uma Pelotas no século XIX e XX através das cartas 

enviadas da Baronesa Amélia para sua filha Amélia, é analisar como as relações entre mãe e 

filha configuravam-se em suas relações de poder, de construção e de representações de 

feminilidades. Desta forma, o presente trabalho, possui como iniciativa dialogar sobre quais 
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eram os discursos de feminilidades transmitidos da Baronesa Amélia para sua filha. Essa 

discussão se propõe a analisar três esferas principais de estudo, corpo, gênero e 

representação que delimitada pela fonte, os anos de 1885 a 1917, contemplará discussões 

como: quais as transformações socioculturais que o Brasil vivenciava no século XIX para o 

XX que influenciaram nas construções dessas feminilidades? Quais as representações de 

feminilidades para uma elite tidas como recorrentes na sociedade da época? Ciente que a 

fonte nos trará apenas fragmentos de um social vivenciado pelas protagonistas, elencamos 

como proposta de análise teórico os estudos de Judith Butler através do livro Problemas de 

Gênero: Feminismo e subversão da identidade de 2003,  a qual compreende sexo e gênero 

como elementos não dissociáveis, portanto essas duas categorias são unidas, uma vez que 

formadas pela linguagem alcançam o poder de representação. A análise metodológica 

destina-se a trabalhar a partir dos enunciados descritos como históricos, contínuos e 

constantes e as suas regras de formação são calcadas em discursos históricos e culturais 

próprios de seu tempo, de Michel Foucault em seu livro Arqueologia do Saber de 2009.  

 

“HOJE COMPLETO 15 ANOS TENHO POIS O DIREITO DE COMEÇAR MEU DIÁRIO’’: 

CONSTRUÇÕES DO GÊNERO NA ESCRITA DE SI 

Letícia Portella Milan 

(Mestranda em História/ UFPel) 

 

Desde que as mulheres conquistaram o direito à alfabetização, os diários se constituíram 

como modos típicos da escrita de si feminina, servindo como um instrumento para 

construção de uma representação sobre ser mulher; uma maneira de se conhecer e de se 

fazer conhecer. Os diários íntimos geralmente eram práticas culturais de domínio das classes 

sociais abastadas, fosse pela possibilidade de estudo ou espaço privado para a escritura. O 

presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que tem como fonte uma investigação 

histórica através dos diários de Clarice Tavares Xavier, jovem pertencente a uma tradicional 

família gaúcha. O objetivo deste trabalho é analisar, através da pratica da escrita de si, como 

se pode perceber as representações de gênero e indicar as possibilidades de estudo que 

essas fontes podem informar sobre o cotidiano, memórias, sentimentos e hábitos das 

mulheres. 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

ESTUDO SOBRE A ACADEMIA LITERÁRIA FEMININA DO RIO GRANDE DO SUL (1943 – 

1973): GENERIFICANDO A HISTÓRIA OU HISTORICIZANDO AS MULHERES? 

Camila Albani Petró 

 (Mestranda em História/UFRGS) 
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A Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul (ALFRS) é uma instituição fundada em 

1943 e que continua em funcionamento em Porto Alegre. A pesquisa que vem sendo 

realizada sobre a entidade busca pensar os porquês da sua criação, na tentativa de 

compreender como se estruturou esta academia de letras exclusivamente de mulheres e 

quais foram suas características iniciais. Através da categoria gênero se tem como horizonte 

rastrear quais discursos a permeavam, seja internamente, através de suas Atas, seja 

externamente, por meio dos editoriais de sua revista, órgão de intercâmbio cultural e de 

defesa dos interesses da ALFRS, a Atenéia, que circulou de 1949 até final de 1972. Neste 

sentido, nota-se cada vez mais que para além da necessidade de incluímos as mulheres nas 

lacunas canônicas literárias e historiográficas, é preciso repensar a própria estrutura das 

disciplinas – e como, neste caso, o gênero em um estudo local pode (re)fazer a História? Não 

é possível? Não haveria fôlego para tanto? O que se tratará de discutir é a aplicação do 

conceito de gênero, se realmente generifica-se a História ou ainda contamos sobre as 

mulheres em uma antiga narrativa. 

 

A INCLUSÃO FEMININA NO CAFÉ AQUÁRIOS: UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL DE 

GÊNERO EM UM ESPAÇO MARCADO HISTORICAMENTE PELA SOCIABILIDADE 

MASCULINA 

Juliana Lima Castro 

(Mestranda em História/ UFPel) 

 

O presente trabalho pretende compreender a inserção das mulheres no espaço social do Café 

Aquários, localizado na cidade de Pelotas, no sul do estado do Rio Grande do Sul. A cafeteria 

é marcada historicamente pela homossociabilidade masculina, onde em sua maioria os 

frequentadores eram homens, brancos e de classe social elevada. Ocorre que, com o passar 

dos anos o local, ponto tradicional de sociabilidade em Pelotas, passou a ser frequentado por 

um público variado que inclui mulheres, indivíduos de diversas faixas etárias, classes sociais, 

raças, o que justifica analisá-lo diante de uma perspectiva interseccional de gênero. Desse 

modo, através da realização da pesquisa que ainda encontra-se em construção por constituir 

uma dissertação de mestrado em andamento, busca-se analisar a transformação do público 

do Café com a inserção das mulheres no espaço social em tela. Vale ressaltar que, conforme 

pesquisa exploratória já realizada através de observações não participante, temos como 

hipóteses provisórias que: o Café Aquários, ambiente histórico de homossociabilidade 

masculina, passou por transformações nas lógicas relacionais ao longo dos anos, onde 

mulheres, negros, classes mais baixas e jovens passaram a frequentá-lo, todavia ainda 

reproduz um cenário de assimetrias e hierarquias; as transformações das lógicas relacionais 

ainda reproduzem hierarquias que ocasionam tensões na dinâmica social do espaço de 

poder consolidado; o espaço social embora tenha se aberto à inserção da mulher como 

público frequentador, ainda traduz comportamentos que se remetem a origem do nome do 

local em decorrência de a objetivação da mulher ainda se fazer presente. Por fim, a pesquisa 

será viabilizada através da realização de entrevistas semiestruturadas, com as mulheres que 

passaram a frequentá-lo, vislumbrando as suas percepções acerca da inserção feminina e das 

relações de gênero na cafeteria.  
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AS MULHERES E AS PRÁTICAS DE CURA E CUIDADO 

Eduarda Borges da Silva 

(Mestranda em História/UFPel) 

 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a cura e o cuidado como uma prática atribuída 

historicamente às mulheres. O recorte temporal delimita-se entre os anos de 1960 ao tempo 

presente e como recorte espacial o sul do Brasil. São analisadas entrevistas de história oral 

temática, realizadas pela autora com parteiras tradicionais que atuaram no sul do Rio 

Grande do Sul entre 1960-1990 e fontes digitais, sobretudo blogs e entrevistas estruturadas, 

disponíveis online, de parteiras contemporâneas (enfermeiras obstétricas e obstetrizes que 

assim se autoidentificam) que atendem partos, inclusive domiciliares, em Florianópolis, 

Santa Catarina. Traz uma breve revisão bibliográfica sobre autoras/es da área de estudos 

denominada história da saúde e sobre o conceito de gênero, entendido como uma categoria 

de análise culturalmente construída, que por meio das hierarquias de poder pode revelar 

papeis sociais. Em suma, se busca nas narrativas das parteiras, tanto as tradicionais quanto 

às contemporâneas, compreender suas práticas e esse vínculo da cura e do cuidado às 

mulheres, ora relatado como vocação, ora como uma tarefa a mais imposta pelo patriarcado. 

 

HELENA GRECO E O MOVIMENTO FEMININO PELA ANISTIA: GÊNERO E RESISTÊNCIA 

NA DITADURA BRASILEIRA 

Kelly Cristina Teixeira 

(Doutoranda em História/UFSC) 

 

O presente trabalho visa analisar a trajetória de Helena Greco, que aos 61 anos transforma 

sua existência visível de esposa, mãe e mulher componente da elite mineira em militante dos 

Direitos Humanos na vigência da Ditadura Militar. Seu primeiro canal de participação 

político foi o Movimento Feminino Pela Anistia no final dos anos de 1970, sendo sua 

primeira presidenta. As questões de gênero e feminismo sempre estiveram em sua agenda o 

que suscita grandes divergências com Terezinha Zerbini criadora do Movimento, por 

compreender que tais preocupações são secundárias diante da luta pela Anistia Ampla Geral 

e Irrestrita. Desta forma, analisar sua trajetória é refletir sobre gênero enquanto uma 

categoria. 

 

“UMA IDADE DIFÍCIL: ADOLESCÊNCIA”. ESTEREÓTIPOS DE BELEZA E 

PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO NAS COLUNAS DE MODA 

Elisa Fauth da Motta 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

A presente comunicação pretende analisar reportagens e colunas de moda veiculadas no 

jornal Correio do Povo no ano de 1960, buscando identificar os estereótipos de beleza 

divulgados pela publicação e como eles estavam vinculados com as performatividades de 

gênero das adolescentes no período. Conforme Hobsbwam [1995], o período pós-Guerra é 
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caracterizado pela transformação cultural dos países ocidentais e a emergência dos jovens 

como novos protagonistas na sociedade de consumo. Nesse sentido, percebendo corpos 

como construções culturais, analiso como as colunas de moda buscavam vender 

determinados produtos e também regular os corpos para que se parecessem de acordo com 

as normas das modas vigentes; bem como identificar de que maneira a cultura jovem vinha 

sendo percebida pela publicação e noticiada para o público gaúcho. 

 

MILITÂNCIA, ESPAÇO FEMININO E IMPRENSA ALTERNATIVA NO BRASIL DOS SETENTA 

Adriana Picheco Rolim 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho aborda o movimento feminista dos anos 1970, mais precisamente 1975-1980, 

através da imprensa alternativa, com base nos jornais “Brasil Mulher” e “Nós Mulheres”. 

Estes periódicos surgiram para discutir a problemática feminina, sendo concebido e 

produzido por um grupo de mulheres advindas da militância política, presas políticas e/ou 

exiladas durante o período da ditadura civil-militar de segurança nacional, implantada em 

1964, no Brasil. Este grupo buscou na imprensa uma forma de expressão que não fossem as 

“armas”, para atuar em um espaço de disputas de gênero.  A relevância aqui, é trazer ao 

campo das disputas, as lutas pelos direitos das mulheres em décadas anteriores, a luz das 

discussões atuais. Neste ano de 2016, estamos vivenciando comportamentos e movimentos 

em relação ao gênero feminino, onde a questão é o “empoderamento” da mulher, onde 

verificar os avanços e retrocessos referentes ao tema, os movimentos em torno do gênero, 

bem como a luta pelos seus direitos, perpassaram décadas e contextos históricos carregando 

mudanças e permanências, desvelando questões ainda não resolvidas no campo das 

disputas. O cenário atual evidencia questões que outrora foram bastante discutidas e, ao 

olhar pela lente social das desigualdades, podemos encontrar hoje, posições denegrindo e 

destituindo o gênero como em décadas anteriores. As influências de instituições, sejam 

religiosas, estatais e até culturais, ainda que tenham leis referentes ao protagonismo 

feminino a partir da constituição de 1988, encontram barreiras sociais, que dificultam a 

viabilização da respeitabilidade do gênero. Enfim, uma análise sobre as lutas feministas dos 

anos setenta e as permanências históricas da temática na contemporaneidade, partindo da 

imprensa alternativa dos anos setenta, que trouxe ao cenário social temas polêmicos, 

relativos ao universo feminino. 

 

FEMINISMO NEGRO: RECONSTUINDO LAÇOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E RACIAIS NO 

BRASIL 

Daiane Severo da Silva 

 (Mestra em Ciências Sociais/UNISINOS) 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar os fatores históricos referente ao feminismo 

negro e duas ativistas que destacaram-se na década de 80 no Brasil. Através das 

participações políticas e sociais das mulheres negras na década de 80 e 90 é possível 

verificar que esses períodos foram cruciais para organizações de seminários, conferências e 
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grupos. Portanto o feminismo negro é um movimento a qual reivindica questão da opressão 

que a mulher negra enfrenta quanti ao gênero e raça.Com base em diversos autores, entre 

os quais, Alex Ratts, Flavia Rios, Sueli Carneiro, Matilde Ribeiro e outros, quer-se mostrar, 

através deste artigo, a importância do Feminismo negro para as mulheres negras. 
 

 

ST 14 - A dinâmica dos corporativismos contemporâneos 
 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O CORPORATIVISMO E AS ASSOCIAÇÕES ÉTNICAS. TECENDO COMPARAÇÕES ENTRE O 

RIO GRANDE DO SUL E A PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES (1900-1930) 

Alba Cristina Couto dos Santos Salatino 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

As associações étnicas, que pretendemos apresentar aqui, foram fundadas entre os anos 

finais do século XIX início do XX, com o objetivo fundamental de organizar as demandas 

locais dos imigrantes europeus. Por meio dessa mutualidade, elas realizaram muitas 

atividades para o desenvolvimento social e econômico da região, organizando e fomentando 

a criação de cooperativas rurais. Chamamos atenção essencialmente para as cooperativas, 

como foco de nossa pesquisa, em que pese ao cooperativismo uma organização 

socioeconômica que nasceu com os trabalhadores e pequenos produtores, naquele contexto 

da segunda metade do século XIX. A análise está centrada nos primeiros anos do século XX, 

período de fundação e concretização da ideia cooperativa nos dois espaços a serem 

comparados. No Rio Grande do Sul, a Caixa Rural de Crédito, localizada na região de 

colonização alemã na Serra gaúcha iniciou suas atividades no ano de 1902. De outro lado, a 

Cooperativa de Seguro Agrícola, criada em 1898 por imigrantes franceses, está localizada ao 

sudoeste da Província de Buenos Aires. Afora as atividades mutuais, essas instituições 

desenvolveram estratégias para solucionar problemas diversos, atentos a não perder de 

vista a afirmação e revitalização da identidade étnica. Seus principais atores dialetizaram a 

tradição e o moderno, ressignificaram os velhos saberes e tradições transportados de uma 

situação para outra. Nesse sentido, a proposta deste trabalho é discutir como esse modelo de 

corporação contribuiu para dar visibilidade política aos problemas agrários, sobretudo do 

pequeno produtor, a partir da premissa da ação coletiva. 

 

A ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE COLLEGE: RELIGIÃO, CONHECIMENTO 

TÉCNICO E O MODELO DE ENSINO NORTE-AMERICANO NA FORMAÇÃO DE 

ENGENHEIROS EM SÃO PAULO (1896-1914) 

Monia Franciele Wazlawoski 

(Doutoranda em História/PUCRS) 
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A década de 1890 marca, no Brasil, a expansão do ensino de Engenharia, pois diversas 

escolas destinadas a formar engenheiros foram criadas no país naquele período. Entre elas, 

destaca-se o Mackenzie College, instituição confessional fundada em 1896 com o apoio da 

Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Diferente das demais escolas brasileiras da época, o 

Mackenzie seguiu o modelo de ensino norte-americano, enfatizando a importância do 

conhecimento técnico e prático. Ademais, um estudo inicial sobre sua história e organização 

permite identificar um projeto de internacionalização do conhecimento, visto que a 

instituição foi vinculada à Universidade do Estado de Nova Iorque até 1927. Isso permitia 

que seus alunos pudessem estudar nos Estados Unidos dando continuidade ao curso que 

desenvolviam no Brasil, além de habilitá-los a trabalharem como Engenheiros naquele país. 

As fontes sobre a história da escola corroboram a esta ideia, já que revelam o interesse 

institucional em internacionalizar os currículos de seus cursos, de contratar especialistas 

estrangeiros para formarem seu corpo docente e de investir na especialização de seus 

egressos no exterior, notadamente nos Estados Unidos. Embora a pesquisa sobre esta 

instituição ainda esteja em andamento, a presente comunicação busca apresentar o 

Mackenzie College e sua proposta para o ensino de Engenharia. Pretende-se analisar de que 

forma a religião, o conhecimento técnico e o modelo de ensino norte americano 

influenciaram a formação de engenheiros em São Paulo entre os anos de 1896 e 1914. 
 

 

ST 15 - Estado, partidos, eleições e sistemas políticos: 
novos olhares sobre temas tradicionais da História 

Política 
 

 

23 de agosto (terça-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

A TRAJETÓRIA DA ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL (ARENA) EM ALEGRETE (1966-

1979) 

Diego Garcia Braga 

(Mestre em História/Magistério RS) 

 

A presente comunicação tem como objetivo analisar a trajetória da Aliança Renovadora 

Nacional (Arena) em Alegrete, RS, entre 1966 e 1979. Busca-se avaliar o partido – uma vez 

criado para representar o regime civil-militar no campo político – nos âmbitos estrutural, 

estratégico e competitivo, de modo a entender o processo de formação do diretório, o 

desempenho eleitoral nos pleitos de 1968, 1972 e 1976 e as articulações em torno das 

disputas internas e do autoritarismo típico do período em estudo. Como fontes, são 

utilizadas entrevistas com ex-arenistas, atas das sessões da Câmara Municipal de Alegrete e 

materiais referentes aos três pleitos acima elencados, a partir do acervo do Tribunal 
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Regional Eleitoral (TRE/RS), além de uma discussão com a bibliografia especializada acerca 

do tema. 

 

O JORNAL CORREIO DO POVO E O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO NACIONAL PÓS GOLPE: 

AS FORÇAS ARMADAS E SEU “DESTINO MANIFESTO” 

Camila de Almeida Silva 

(Mestranda em História/UFPel) 

 

Com o início da ditadura civil-militar, as estruturas políticas, econômicas e sociais sofrem 

alterações, notadamente representada pelo declínio da democracia populista. Que após 

reprimir os avanços das lutas dos movimentos sociais, em prol das Reformas de Base e 

conter as ameaças ao regime democrático burguês, se estabelece uma vasta campanha a fim 

de garantir consenso para o governo que se estabelecia a partir da “vitória da revolução”. 

Nessa lógica o jornal Correio do Povo atua fortemente na defesa desta nova ordem que se 

estabelecia, salientando o cumprimento do destino manifesto das Forças Armadas brasileira 

em prol da defesa dos valores democráticos que a partir de então se estabeleciam. Nesse 

sentido, este artigo, busca perceber de que forma o jornal contribuiu para a aceitação desse 

novo projeto político, econômico e social proposto pelos militares e pelas entidades civis que 

a idealizaram. Analisando o Correio do Povo, a partir da premissa, que os jornais e revistas 

são meios de organizar e difundir cultura. Mas também, como um partido político, que 

pretendendo ser hegemônico, precisa criticar as ideologias anteriores e criar uma nova que 

represente os interesses de classe que defendem. De modo que, a partir de Gramsci, é 

possível compreender que as ideologias são responsáveis por organizar as massas e 

construir o terreno sobre o qual a sociedade se movimenta, adquirem consciência e lutam. 

 

O IBAD NA POLÍTICA BRASILEIRA: IMPRENSA E IDEOLOGIA DURANTE A DÉCADA DE 

1960 

Thaís Fleck Olegário 

(Mestranda em História/UFRGS) 

 

O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) foi fundando em 1959 por grupos do 

empresariado brasileiro com o objetivo de agir em favor da “defesa da democracia”. Porém, 

pode-se apontar que esta instituição estava destinada a atender uma demanda de classe, 

com o intuito de ampliar a influência do empresariado multinacional e associado na política 

brasileira. Neste sentido, o Instituto seria também uma das organizações civis atuantes na 

desestabilização do governo do presidente João Goulart (1961-1964), através da divulgação 

do conteúdo da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) em diversos meios como: rádio e 

jornais impressos. Em virtude da tentativa de manipulação dos resultados eleitorais de 1962 

o IBAD teve suas atividades suspensasmediante o decreto Decreto nº 52.425, de 31 de 

Agosto de 1963. O objetivo deste trabalho é analisar o IBAD desde sua criação até o 

encerramento de suas atividades, destacando como a classe empresarial interferiu na 

política brasileira na década de 1960. Como fontes serão utilizados jornais impressos que 

trazem artigos divulgados nacionalmente pelo Instituto, consultados na Hemeroteca da 
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Biblioteca Nacional, desta forma, busca-se traçar um paralelo entre os interesses de classe 

do IBAD e a substância das publicações.  

 

ORIGENS DO PENSAMENTO ORDOLIBERAL: UMA PEQUENA LEITURA DO PROJETO 

ALEMÃO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA 

Caroline Rippe de Mello Klein  

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho aborda a influência do ideário alemão conhecido como “ordoliberalismo”, uma 

teoria econômica incorporada pela Alemanha no pós-guerra que resultou no chamado pelo 

“Milagre econômico alemão” na Guerra Fria, essa proposição foi pensada na Escola de 

Friburgo, em que um comitê científico elaborou uma teoria que possuísse características 

mais liberais e menos keynesianas, professando um favoritismo aos mercados livres com um 

norteamento estatal em alguns setores, no sentido de pensar na reconstrução do país 

devastado pela II Grande Guerra, levando em conta um planejamento coerente com a 

conjuntura e particularidades alemãs da época. Em que o principal vínculo de divulgação e 

construção desse arcabouço teórico se concentrou na revista acadêmica ORDO: Jahrbuchfür 

die Ordnungvon Wirtschaftund Gesellschaft (Anuário da ordem diária e social) como principal 

difusora desses ideais. Dessa forma, é através do estudo dessa construção teórico-econômica 

que se pretende perceber de que maneira essas ideias permearam o pensamento politico e 

econômico brasileiro transparecendo nas medidas desenvolvimentistas do período 

supracitado através de uma corrente de intelectuais, pertencentes ou não à política oficial do 

Estado, analisando-se assim as publicações da Revista Digesto Econômico, especificamente 

os artigos produzidos por Roberto Campos, Eugênio Gudin e Octávio Bulhões. É importante 

salientar também que o ordoliberalismo foi responsável pela criação da denominada 

“Economia Social de Mercado” na Alemanha, e já no Brasil adquire outra “roupagem” 

denominada de neoliberalismo, ou seja, essas ideias ordoliberais são marcadamente a 

gênese do neoliberalismo brasileiro. Embora haja diferenças entre essas teorias, 

principalmente no que concerne aos limites de liberdade tanto em âmbito social quanto 

econômico e o peso do Estado nas relações econômicas. Então, é a partir dessa confluência 

de ideias em eventos e ocasiões específicas, são pensados e até mesmo adequados cânones 

teóricos para fomentar o desenvolvimento do país, na tentativa de resultar no milagre 

econômico brasileiro. É nessa esfera de relações que essa tese pretende explorar, a fim de 

estabelecer como se projetam essas conexões, em especial entre Alemanha e Brasil. 

Operando através do estudo da percepção de como essa teoria é percebida nas políticas 

econômicas do Brasil, pensando através do arcabouço do desenvolvimentismo. 

 

A POLÍTICA NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL: O SURGIMENTO DAS TORCIDAS 

ANTIFASCISTAS NO BRASIL  

Caio Lucas Morais Pinheiro 

(Doutorando em História/UFRGS) 
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Este trabalho versa sobre a relação entre futebol e política através do surgimento de novos 

grupos de torcidas de futebol que se denominam antifascistas e contra o futebol moderno. A 

partir do início no século XXI, os estádios de futebol passaram a conviver com novas formas 

de expressão, de manifestação e de configuração distintas de torcidas, cujos discursos e 

comportamentos revelaram questões anteriormente inexistentes.  Nesse estudo, utilizando 

imagens, depoimentos e reportagens de jornais, realizamos uma abordagem historiográfica 

sobre o surgimento dessas torcidas de futebol e a construção de uma visão de mundo 

específica no esporte, além da investigação de um caso específico desses grupos: o da torcida 

Ultras Resistência Coral, do Ferroviário Atlético Clube, pioneira nesse movimento de 

politização dos estádios de futebol. Mais para compreender o cenário atual do futebol e da 

política e menos para encerrar a temática, o tempo presente emerge para a investigação 

histórica com questões das quais o pesquisador não pode furtar-se. 

 

DEMOCRATIZAÇÃO NA ARGENTINA E NO BRASIL (2003-2015) 

Maxmiler Campos da Costa 

(Mestrando em Ciência Política/ UFRGS) 

 

Nas últimas décadas, a América Latina conheceu um ciclo político diferente: governos 

progressistas comandaram seus países. Pode-se dividir em duas frentes: Bolívia, Equador e 

Venezuela, que aprofundaram suas políticas no sentido de mudanças constitucionais. Uma 

segunda frente mais moderada: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. A trajetória recente destes 

países produziram processos políticos regionais de média duração, que formataram os 

Estados. Há uma interação geradora de tensões entre o progresso e o conservadorismo nas 

sociedades civis. A percepção distorcida desse período pode produzir um processo de 

desdemocratização (Tilly, 2013). Levando em conta que a Argentina e o Brasil são atores 

importantes na Região, pretendo comparar a história recente destes governos de centro-

esquerda, considerando as atitudes dos cidadãos frente à democracia. Através dos dados 

produzidos pelo Latinobarómetro, pode-se problematizar em que medida houve uma 

ampliação (ou diminuição) do apoio e satisfação com a democracia. A comparação 

preliminar indica que houve pouca alteração nos índices argentinos e brasileiros. 

 

A REPRESENTATIVIDADE E OS RUMOS DA DEMOCRACIA (À) BRASILEIRA 

Thyeles Moratti Precilio Borcarte Strelhow 

(Mestre/Faculdades EST) 

 

A democracia, tal qual é conhecida na atualidade, referendada pela representação eleita pelo 

voto, tem se concretizado como um regime do grande projeto ocidentalizante. Da mesma 

forma, os processos democráticos e constitucionais são invocados para legitimar ações 

individuais, coletivas ou institucionais. Porém, frequentemente, podem-se questionar os 

interesses que representantes eleitos pelo povo defendem. Em muitos casos legislam em 

causa própria ou em favor daqueles que de alguma forma financiaram sua candidatura. 

Neste modelo, significativamente o sistema econômico-financeiro incide com supremacia, 

tornando o ideal da representatividade da maioria popular um simples referendo de forças, 
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já que campanhas com pouco dinheiro e influência não conseguem acessar e divulgar suas 

propostas à maioria da população. Sistematicamente, esta representação corporativista 

tende a defender interesses alheios à causa da coletividade trabalhadora, atacando seus 

direitos e políticas públicas voltadas para a distribuição de renda e o benefício das pessoas 

mais pobres. Neste sentido, este artigo tem como objetivo analisar em que medida a 

democracia pautada pelo interesse econômico-financeiro produz uma representação 

legítima para a legislação do bem-estar coletivo e dos direitos sociais. Haja vista, o congresso 

brasileiro em sua esmagadora maioria se constitui como branca, masculina e patronal. 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

A NOVA HISTÓRIA POLÍTICA E A COMPLEXIDADE DOS CONFLITOS GAÚCHOS NO 

SÉCULO XIX 

Talita Alves de Messias 

(Mestre em Economia Política Internacional/UFRJ) 

 

O objetivo do trabalho é fazer um exercício de reflexão sobre uma parte da historiografia que 

trata dos conflitos gaúchos no século XIX dentro da perspectiva do que entendemos por 

Nova História Política. Com objetivo de levantar algumas questões que já vem sendo tratadas 

por historiadores, mas que ainda assim ganham pouco espaço na historiografia mais 

tradicional, buscaremos perceber o quanto a perspectiva da Nova História Política pode 

ajudar na compreensão dos conflitos gaúchos. Para tanto, o trabalho é dividido em três 

partes. Na primeira, trata-se do debate sobre a Nova História Política, compreendendo-a 

como uma abordagem mais interdisciplinar, preocupada com a dialética existente entre 

estrutura e a conjuntura. Entende-se a esfera política como subordinada e subordinante às 

outras esferas da existência, e o poder como algo mais abrangente, presente não só nas 

relações de Estados, mas também nas relações do indivíduo comum. Na segunda parte, 

apresentamos um breve estudo sobre a longa duração dos conflitos platinos, de modo a 

refletir sobre a especificidade da dinâmica dos conflitos na Bacia do Rio da Prata quando se 

trata do jogo de disputa de poder entre Estados. E na última parte do trabalho, enfocamos 

nossa análise na complexidade dos conflitos sul-rio-grandenses, em que se percebe que é 

necessário compreender os interesses econômicos, e como a conjuntura vai alterando esses 

interesses, assim como as relações pessoais, a cultura conflituosa dessa sociedade da 

fronteira e os interesses geopolíticos do Estado brasileiro. São conflitos que não se explicam 

apenas pelo estudo sobre as grandes figuras da guerra, e sim adentrando a essa sociedade, 

esse momento histórico, pensando na estrutura e na conjuntura, e ligando à uma análise 

interdisciplinar. Encerra-se com as considerações finais.  

 

FAZER POLÍTICA NO IMPÉRIO: ELITES E ESTADO NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO 

SUL 
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Amanda Chiamenti Both 

(Doutoranda em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as imbricações existentes entre as elites locais, 

provinciais e o Estado imperial, através da atuação de Henrique d’Ávila, político rio-

grandense, que por diversas vezes mediou a interação entre essas partes nos anos de 1860 a 

1880, sobretudo no período em que Henrique d’Ávila foi presidente da província do Rio 

Grande do Sul. Para esse fim, o conceito de mediador adquire grande potencial explicativo, 

uma vez que é utilizado para designar pessoas que, por possuírem atributos e habilidades 

únicas, conectavam uma localidade ao mundo exterior. Com isso em mente, abordaremos a 

atuação desse mediador, as estratégias que utilizava para efetivar a mediação, destacando a 

centralidade do clientelismo como um dos mecanismos mais recorrentes. Do mesmo modo, 

apontaremos que a potencialidade da ação do mediador estava condicionada a uma série de 

variáveis, como ocupação de cargos, prestígio que dispunham no momento, a qualidade das 

relações que estabeleciam e as informações de que dispunham. 

 

UM REPUBLICANO QUE NÃO FOI PRESIDENTE: PARTIDOS, ELEIÇÕES, DISPUTAS E 

NEGOCIAÇÕES NA PRIMEIRA REPÚBLICA BRASILEIRA 

Carina Martiny 

(Doutoranda em História/UFRGS) 

 

Esta comunicação analisa aspectos do processo de escolha de candidatos à presidência 

durante os anos iniciais da República no Brasil. O faz a partir das discussões que permearam 

a escolha do candidato do Partido Republicano Federal (PRF) às eleições presidenciais de 

1898. A escolha recaiu sobre o nome de Lauro Sodré que disputou o pleito com o candidato 

da situação, Campos Salles. Através da análise de fontes como jornais e correspondência, 

analisa a reunião prévia e a convenção de outubro de 1897, demonstrando que a escolha de 

Sodré como candidato esteve longe de ser unanimidade entre os delegados do partido, 

mesmo que o PRF tenha se preocupado em difundir uma imagem de consenso na escolha. As 

discussões ocorridas na reunião prévia à convenção apontavam uma disputa entre três 

nomes, a saber: Quintino Bocaiúva, Júlio de Castilhos e Lauro Sodré. O objetivo é analisar o 

comportamento dos atores envolvidos (delegados do PRF) e suas motivações, bem como 

analisar o perfil dos três pré-candidatos e os aspectos que pesaram para sua exclusão ou 

escolha como candidato. Trata-se de um estudo inspirado na metodologia proposta pela 

micro-história italiana e nos postulados teóricos do antropólogo Fredrik Barth, priorizando 

a análise das ações dos atores envolvidos naquele episódio. Demonstra que os denominados 

“republicanos” constituíam um grupo de indivíduos bastante heterogêneo e que defendia 

diferentes interesses. Destaca o papel exercido por lideranças políticas que, atuando na 

Capital Federal, articulavam politicamente com seus estados de origem. Demonstra, ainda, a 

importância de analisar não somente os processos de escolha dos candidatos presidenciais 

vencedores, visto que a escolha dos candidatos derrotados também pode fornecer 

importantes informações sobre os aspectos da política do período.  

 



92 
 

“NÃO POUPE ADVERSÁRIOS: CASTIGUE NAS PESSOAS E BENS, RESPEITANDO A 

FAMÍLIA”: A PERSEGUIÇÃO POLÍTICA A KARL VON KOSERITZ, FREDERICO HANSEL E 

JOÃO NUNES DA SILVA TAVARES NO ALVORECER DA REPÚBLICA, 1890 A 1893 

Carlos Eduardo Piassini 

(Mestrando em História/UFSM) 

Gustavo Figueira Andrade 

(Mestrando em História/UFSM) 

 

O final do século XIX, no Brasil, foi caracterizado pela conturbada transição do regime 

político monárquico para o republicano. O processo de tomada do poder pelos republicanos 

conheceu episódio peculiar no Rio Grande do Sul, onde a crise política derivada da mudança 

nas configurações do poder então existentes, levaram a um período conhecido como 

Governicho, quando perseguições de cunho político tiveram início. Nesse sentido, o presente 

estudo tem por finalidade tratar sobre a perseguição política ocorrida no Rio Grande do Sul 

entre os anos de 1890 a 1893, em meio ao contexto de transição da Monarquia para a 

República, contra indivíduos ligados aos antigos membros dos Partidos Liberal e 

Conservador, assim como aos Republicanos conhecidos como dissidentes ao Partido 

Republicano Rio-Grandense, especificamente os casos envolvendo o Jornalista Karl Von 

Koseritz, o comerciante Frederico Haensel e o General João Nunes da Silva Tavares (Joca 

Tavares). Para tanto, vamos nos valer da bibliografia que trata deste período, como textos de 

Sérgio da Costa Franco (1996), Sandra Pesavento (1983), Ney Eduardo Possap d’Avila 

(2012) e Élio Chaves Flores (1996), bem como de fontes documentais relativas aos 

personagens referidos, isto é, cartas do General Tavares e o depoimento de Karl von Koseritz 

relativo à prisão domiciliar que sofreu, escrita a próprio punho pouco antes de vir a falecer. 

Cabe ressaltar que este estudo está vinculado às pesquisas dos autores em desenvolvimento 

no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria (PPGH-

UFSM), na Linha de Pesquisa “Fronteira, Politica e Sociedade”, orientada pela Prof.as Dr.ª 

Maria Medianeira Padoin. 

 

A TRAJETÓRIA DE CARLOS BARBOSA GONÇALVES E SUA ATUAÇÃO POLÍTICA 

DURANTE O FIM DO IMPÉRIO E A PRIMEIRA REPÚBLICA (1882-1913) 

Carlos Otoniel Pacheco da Cunha 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

Carlos Barbosa Gonçalves (1851-1933) foi um médico e político gaúcho que durante sua 

trajetória política ocupou inúmeros cargos tanto na esfera local, em Jaguarão-RS, quanto nas 

esferas estadual e nacional. Em Jaguarão, participou da criação do Club Republicano (1882) e 

da organização da imprensa republicana na cidade, em 1884, mesmo ano em que foi eleito 

vereador. Na política estadual, foi eleito para a Assembleia dos Representantes na 1ª 

Legislatura (1891-1892), sendo eleito presidente da Constituinte de 1891. Com o regime 

republicano mais consolidado no estado, Júlio de Castilhos é eleito presidente e indica Carlos 

Barbosa para ocupar o cargo de vice, em 1893. Retornaria, ainda, para a Assembleia dos 

Representantes na 4ª (1901-1904) e 5ª (1905-1908) Legislaturas. Porém, não terminaria 
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seu último mandato, em decorrência de sua eleição para a presidência do estado, em 1907, e 

posse em 1908.  Por se tratar de um político que transitava entre as esferas local e estadual, 

acredita-se que a trajetória deste indivíduo seja de grande valia para compreender a 

dinâmica política entre essas duas esferas de poder durante a Primeira República. Vale 

ressaltar que a análise de sua trajetória não tem como objetivo ressaltar ou glorificar os 

“grandes feitos” de um “grande homem”, baseados em uma suposta importância inerente a 

ele.  Ao contrário, pretende-se entender, por meio do estudo de sua trajetória, como se 

davam as trocas entre o poder local e o estadual, baseadas em um sistema coronelista 

permeado por práticas clientelistas. A partir do que foi exposto anteriormente, esta 

comunicação tem como objetivo apresentar as considerações iniciais a cerca do projeto de 

mestrado que tem por objetivo analisar a trajetória do Dr. Carlos Barbosa Gonçalves e sua 

atuação política durante o final do Império e a Primeira República. 

 

OS REFLEXOS DO PACTO DE PEDRAS ALTAS: O PAPEL POLÍTICO DO DR. ÉRICO NA 

MANUTENÇÃODO BORGISMO NA REGIÃO DO ALTO TAQUARI 

Marcos César Cadore 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 

Nosso objetivo com esse estudo é compreender como foram os desdobramentos políticos 

após a assinatura do Pacto de Pedras Altas na região do Alto Taquari – compreendendo os 

municípios coloniais de Estrela, Lajeado e Encantado. O sistema castilhista-borgista acabou 

sofrendo contestações que resultaram uma crise de hegemonia com o processo eleitoral de 

1922 e a consequente Revolução de 1923. Isso trouxe fortes decorrências nos núcleos 

coloniais citados. Para tentar recompor o Partido Republicano com as novas lideranças 

políticas ítalo-germânicas, Borges de Medeiros designou o Dr. Érico Ribeiro da Luz para ser o 

emissário palaciano e remanejar a rede de compromisso borgista local. Mostraremos como 

esse cenário de cooptação, barganha e de insubordinação acarretou em reflexos para o 

sistema borgista na tentativa de reconciliar as forças intendenciais e os interesses em 

disputa. 

 

A POLÍTICA AMAZONENSE E UM POSSÍVEL “PROTO-TRABALHISMO” NA DÉCADA DE 

1930 

Amaury Oliveira Pio Junior 

(Mestre em História Social/UFAM) 

 

Esta apresentação busca esclarecer e discutir alguns aspectos relacionados aos anos da 

década de 1930 no Brasil e no Estado do Amazonas, que testemunharam grande 

instabilidade na esfera política, dada a mudança de regime político com a posse de Getúlio 

Vargas como chefe do Governo Provisório e seu Interventor nomeado para o Estado, Álvaro 

Botelho Maia. Enquanto a nível nacional as forças organizadas de trabalhadores – 

principalmente em sindicatos -procuravam reagir as novas medidas tomadas sob o recém 

instituído Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as lideranças regionais do norte do 

Brasil, empenhavam-se na implantação de novas regras de controle social sobre o Trabalho. 
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24 de agosto (quarta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O CONCEITO DE “POPULISMO” NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 

Marcos Jovino Asturian 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

O populismo tem um papel central na política do Brasil no século XX. Todavia, a diversidade 

de significados implica em uma imprecisão teórica sobre o conceito de populismo. No 

presente trabalho objetivamos compreender o conceito de populismo, bem como refletir 

acerca da sua aplicabilidade nos estudos históricos. Para tanto, será realizada uma revisão 

das diferentes interpretações produzidas na academia brasileira, sobretudo, na 

historiografia. 

 

A CONCEPÇÃO POLÍTICO-SOCIAL DE FAMÍLIA PARA O ESTADO NOVO (1937-1945) 

Fábio Roberto Wilke 

(Mestrando em História/UFSM) 

 

Este trabalho se refere a um elemento da totalidade que vem sendo construída a partir da 

dissertação de mestrado que tem por título “Uma família chamada Brasil”: família e política 

na Ditadura do Estado Novo (1937-1945). Neste sentido, parte-se do pressuposto de que a 

família, durante a vigência da Ditadura Varguista, foi utilizada enquanto instrumento 

relevante para o sistema político estabelecido. Para se chegar a uma compreensão deste 

propósito, ou seja, a concepção político-social de família para o Estado Novo busca-se a 

conjunção entre dois elementos primordiais para a constituição e estabelecimento da 

Ditadura. Quais sejam o autoritarismo político e o ideal de trabalho proposto por Getúlio 

Vargas e sua composição política. Aliando estes elementos à família, se pode obter um 

panorama geral da própria historicidade deste grupo social, além de perceber a própria 

construção dessa relação política. Aliada ao autoritarismo, a família foi importante canal de 

manutenção da moral pretendida e da conformação de hábitos. Estando em relação a um 

ideal mais amplo de trabalho, serviu enquanto pressuposto para a retórica de união nacional 

em dois sentidos. Por um lado na própria atenção do Estado em relação a questões da família 

como alimentação, moradia e formação dos futuros trabalhadores. Por outro na retórica 

política desde a concepção de “família brasileira” até mesmo a construção de Getúlio Vargas 

enquanto o “pai da nação”. Para este intento, os Decretos-Lei do período bem como os 

discursos de Getúlio Vargas serão utilizados enquanto fontes de apreensão histórica. 

 

“NOVO PODER, NOVAS IDEIAS”: a identidade de uma elite ascendente (1947-1964) 

Gabriela Tosta Goulart 

(Doutoranda em História/UPF) 
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O projeto propõe identificar o perfil das elites políticas ascendentes de Passo Fundo nos 

anos de 1947-1964. Para tal, será feita uma análise prosopográfica dessas elites, tendo como 

base a imprensa local. Tais nomes a serem estudados serão provenientes de uma busca na 

imprensa local, nos discursos políticos inseridos no conteúdo divulgado, no período 

abordado. Além disso, analisar como os jornais do período abordaram os embates políticos e 

quais foram as articulações que levaram o cenário político, segundo o Jornal O Nacional a ter 

um “novo poder, novas ideias”. O trabalho tem como objetivo traçar um mapa 

prosopográfico destas elites selecionadas considerando a origem e a formação dos sujeitos, a 

matriz ideológica, relacionando com os discursos e a prática. O cruzamento destas 

informações permitirá identificar os elementos identitários do grupo. O trabalho insere-se 

na História regional, definida a partir de um critério político, na medida em que Passo Fundo, 

ao norte do Rio Grande do Sul, é a cidade marco para a ascensão e atuação regional e 

nacional destas elites, por ser reconhecida no período como a “Metrópole da Serra”. Temos 

como fontes: discursos e notícias reproduzidos pelos jornais O Nacional e Diário da Manhã 

(de 1945-1967) e arquivos de algumas elites do período disponíveis no Instituto Histórico e 

Geográfico de Passo Fundo. 

 

A FESTA NO ESPAÇO DA POLÍTICA: AS COMEMORAÇÕES DE 1° DE MAIO PELO PARTIDO 

COMUNISTA DO BRASIL (PCB) EM RIO GRANDE (DÉCADA DE 1950) 

Tiago de Moraes Kieffer 

(Graduando em História/UNILASALLE) 

 

O objetivo desse trabalho é problematizar as comemorações do Dia do Trabalho na década 

de 1950, em Rio Grande (RS), organizadas pelo Partido Comunista do Brasil (PCB), buscando 

analisar o lugar desta celebração na política. Em termos teóricos, o estudo se insere no 

domínio da história política, utilizando-se como instrumento o conceito de cultura política. 

Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa, cujo corpus documental é constituído 

pelos relatórios da Secretaria de Interior e Justiça e um Manifesto do PCB, anexo aos 

documentos da seção, que remete ao objetivo político das festas na versão dos comunistas. 

Estes documentos integram o acervo da Secretaria de Segurança Pública no Fundo das 

Seções de Ordem Política e Social (SOPS), sob a guarda do Arquivo Histórico do Rio Grande 

do Sul. Como resultados parciais da pesquisa, pode-se perceber o caráter didático das festas, 

seu potencial para construções identitárias. 

 

PARA ELEGER BRIZOLA E MONDIN: A ALIANÇA ENTRE PTB E PRP NAS ELEIÇÕES DE 

1958 NO RIO GRANDE DO SUL 

Samuel da Silva Alves 

(Graduando em História/UNILASALLE) 

 

Este trabalho busca responder a uma série de questões acerca da coligação PTB-PRP nas 

eleições de 1958 no Rio Grande do Sul, dentre elas: que fatores levaram a busca pelo apoio 

de um partido conservador, acusado por muitos de ser antidemocrático? Como explicar a 

aceitação de tal aliança por parte de um partido que tinha como principal bandeira o 
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anticomunismo, visto que Brizola e o PTB eram constantemente acusados de ligação com o 

PCB? Que circunstâncias levaram ambos os partidos, que no pleito de 1954 lançaram 

candidatos próprios, a se unirem em torno da “dobradinha” Brizola e Mondin? Quais os 

reflexos desta aliança sobre os resultados das eleições de 1958? A partir dos resultados 

preliminares obtidos, concluímos que tal aliança se deu visando majoritariamente a 

maximização de votos, com base nos resultados obtidos por ambos os partidos nas eleições 

de 1954, imperando assim a aritmética eleitoral: foram deixados em segundo plano fatores 

econômicos e ideológicos que separavam perrepistas e trabalhistas, tendo sido a 

representação –  no Senado para o PRP e no Governo do Estado para PTB – a prioridade para 

ambos os partidos, além de algumas “recompensas”, no caso do PRP. Tal aliança exerceu 

certa influência sobre o resultado, porém sendo apenas um de seus fatores, e talvez o menos 

significativo. Percebemos ainda que a coligação esteve condicionada à figura do candidato 

trabalhista, assim como em 1954, e que, na contrapartida à representação no Senado, houve 

uma diminuição do total de votos recebidos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, 

fruto, em partes, da insatisfação de uma ala do PRP – membros e eleitores – devido à aliança 

com PTB e também do crescimento do PDC em zonas onde, anteriormente, o PRP possuia 

uma significativa parcela dos votos. 

 

OS REFLEXOS DA ATIVIDADE POLÍTICA DE LEONEL BRIZOLA ENTRE OS MILITANTES 

DO PTB DE DOM PEDRITO-RS 

Felipe Vargas da Fonseca 

(Mestrando em História/UNISINOS) 

 
Em meio à radicalização e polarização que se configurava no início da década de 1960 no 

Brasil, várias estratégias foram elaboradas pelas diversas correntes políticas da época. Nessa 

conjuntura, este estudo pretende circunscrever como a ação de Leonel de Moura Brizola e 

seus aliados refletiram junto aos militantes do Partido Trabalhista Brasileiro na cidade de 

Dom Pedrito-RS. Desta forma, são analisadas as atas do Diretório Municipal do PTB e as atas 

da Câmara Municipal de Vereadores, buscando assim compreender os debates internos a 

respeito da liderança de Brizola, e como a bancada trabalhista adere ao discurso do líder 

gaúcho. 

 

ALBERTO PASQUALINI EM CAMPANHA ELEITORAL: TRABALHISMO E MOBILIZAÇÃO 

(1946-1954) 

Douglas Souza Angeli 

(Doutorando em História/UFRGS) 

 

Alberto Pasqualini ficou conhecido como “o teórico do trabalhismo”. Dentre as biografias dos 

mais expressivos políticos brasileiros, é possível dizer que ele carrega um selo de 

excepcionalidade – tanto pelo viés de intelectualidade que marcou sua carreira, quanto pelo 

fato de haver sido um candidato derrotado nas duas tentativas de governar o Rio Grande do 

Sul. Entretanto, tais constatações podem esconder algo de fundamental relevância: a atuação 

política de Pasqualini ocupou seu lugar no âmago da experiência democrática (1945-1964). 
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O aspecto menos pesquisado desta atuação, o que diz respeito a suas práticas enquanto 

candidato, surge como objeto desta pesquisa, cujos resultados preliminares serão expostos 

na presente comunicação. Assim, apresentamos o seguinte problema de pesquisa: como as 

práticas de mobilização eleitoral nos pleitos de 1947, 1950 e 1954 traduziram, difundiram 

para o grande público e reformularam o pensamento social e político de Alberto Pasqualini? 

A proposta não é estabelecer uma dicotomia entre as concepções políticas e sociais de 

Pasqualini e sua prática enquanto candidato, mas sim compreender, por um lado, as 

campanhas eleitorais como meios de tradução e difusão de suas ideias para o eleitorado, e, 

por outro, as próprias disputas eleitorais enquanto práticas capazes de atuar na elaboração e 

na reelaboração do pensamento deste político. 

 
 

ST 16 - Autoritarismos, movimentos civis e 
revolucionários na América Latina 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

 Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

“VERDADEIRA DEMONSTRAÇÃO AGGRESSIVA DE FORÇA”: ANÁLISE DAS AÇÕES DA 

CLASSE PADEIRAL PORTO-ALEGRENSE NO ANO DE 1913 

Dionathan Dias Kirst 

(Graduação em História/UNISINOS) 

 

No início do século XX, com a introdução massiva de linhas de produção nos ramos fabris de 

Porto Alegre, as relações de trabalho acabaram por sofrer alterações, tais mudanças geraram 

fissões entre os operários e seus patrões. Dentre esses operários porto-alegrenses, a classe 

padeiral se sobressaiu na luta por melhores condições de trabalho, tendo como principal 

meta o descanso dominical. Os padeiros usaram de diversos meios para isso, desde 

negociações até o uso de violência. Um dos principais eventos que comprovam tais fatos são 

os atentados ocorridos na madrugada de 11 para 12 de agosto de 1913, onde inúmeros 

padeiros atacaram de forma violenta os distribuidores de pães impedindo que o produto 

fosse entregue e vendido. A intenção desse trabalho é mostrar como os fatos se construíram 

para que tal evento ocorresse, mostrando a influência da ideologia anarquista, no Sindicato 

Padeiral e na Federação Operária cujo qual eram agremiados, contribuindo assim para as 

análises da construção das relações de trabalho de Porto Alegre. Como fontes principais 

serão usados dois processos criminais e as publicações do jornal “A Federação”. Além da 

análise das fontes criminais e midiáticas usamos como leituras auxiliares para a investigação 

os seguintes autores: ARAVANIS (2010), SCHMIDT (2005), OLIVEIRA (2003), PESAVENTO 

(1988) e QUEIRÓS (2013). Os autores supracitados serão usados para contextualizar a 

capital gaúcha e sua indústria e o movimento operário nela existente. Como referenciais 

teóricos que nos ajudaram a compreender as ações e o modus operandis da classe padeiral 
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serão usados BILHÃO (2005), BOURDIEU (1983), CARVALHO (2001), SILVA JR (2002) e 

THOMPSON (1984; 2011). 

 

O CONCEITO DE RESISTÊNCIA: POSSIBILIDADES DE PESQUISA E UM ESTUDO DE CASO 

DE RESISTÊNCIA À POLÍTICA DE NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 

Milene Moraes de Figueiredo 

(Mestranda em História/PUCRS) 

 

O conceito de resistência se modifica de acordo com a realidade social, práticas políticas, 

culturais e estruturais em que está inserido. Esse poder ser um dos motivos para 

encontrarmos diversos casos de generalização desse conceito. Porém, nem todo ato de 

rebeldia, protesto ou luta pode ser considerado resistência. O trabalho objetiva, discutir a 

relevância, os desafios e possibilidades de pesquisa desse conceito, e analisar um caso de 

microrresistência ao Estado Novo, mais especificamente o de escolas de origem alemã que 

resistiram à política de nacionalização do ensino. Compreende-se a resistência como um 

caminho privilegiado para pensar a violência e repressão que o regime estadonovista 

exerceu sobre as escolas étnicas. O trabalho segue os pressupostos teóricos e metodológicos 

da História Cultural do Político e utiliza como fonte correspondências trocadas entre o 

Ginásio Teuto-Brasileiro Farroupilha e as instâncias governamentais nos âmbitos estaduais 

e federais. 

 

ESTUDANTES EM MOVIMENTO: AÇÕES DA FEU DURANTE A DITADURA DE FULGÊNCIO 

BATISTA 

Natalia Pires Oliveira 

(Pós-Graduanda/UEM) 

 

O presente trabalho tem por objetivo tratar sobre o Movimento Estudantil cubano, durante o 

período de governo ditatorial de Fulgêncio Batista, entre os anos de 1952 e 1959. Desta 

forma, deseja-se explicitar e analisar alguns dos contextos de organização e de resistência 

realizados pelas massas estudantis responsáveis, através de mobilizações e ações diretas, de 

apoiar um projeto político democrático, em oposição ao anterior vigente, a Ditadura. Cuba 

vinha lutando pela sua independência, política e econômica, desde os anos de 1898, com a 

intervenção dos Estados Unidos da América (EUA) a partir de 1903, as mobilizações pela 

independência se intensificam e se tornam o pilar de legitimação do governo revolucionário 

de 1952. Criada em 1922, a Federação de Estudantes Universitários (FEU), sempre atuou 

ativamente na luta pela independência de Cuba sendo contra a política intervencionista dos 

EUA dentro da ilha, além de conquistar uma autonomia dentro da Universidade e, também, 

para a sociedade cubana. Os estudantes pegaram em armas e foram combater na guerrilha, 

junto de Fidel Castro e Che Guevara, fizeram greves e(outro grupo estudantil, chamado 

Diretório Revolucionário 13 de março), toma uma famosa estação de rádio cubana e, 

simultaneamente, invade o refugio do ditador Fulgêncio, o Palácio Presidencial, que tinha 

como objetivo assassinar o mesmo. Aqui, pretendeu-se demonstrar que o estudante, nunca 

se curvou diante da opressão, sempre se organizou, ao seu modo, na tentativa de burlar o 
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sistema que os oprimia. De toda forma, tudo aquilo que nos leva a pensar as relações sociais 

e de poder a partir de novos elementos constitutivos, pode nos auxiliar na compreensão do 

processo histórico mais amplo. 

 

RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COLETIVA DE CONTESTAÇÃO A PARTIR DA OBRA DE 

ERNESTO LACLAU E SUA AMÉRICA LATINA COMO HISTÓRICO CAMPO DE LUTAS 

Henrique De Aro Silva  

(Mestrando em História/UFRGS) 

 

O artigo aqui apresentado busca compreender uma nova proposta de construção da 

identidade coletiva a partir da obra do historiador e cientista social argentino Ernesto Laclau 

(1935-2014). Para isso temos de partir de renúncia da totalidade e sua possível inerência 

com a sociedade diante da possibilidade de articulação de diferentes elementos, grupos, 

indivíduos ou corpos sociais através da prática discursiva. Isso não significa uma negação e 

muito menos uma opção em preterir o caráter material como fundante das identidades e 

também das ideologias. Pelo contrário, pois se ressalta também, após o entendimento da 

ideia proposta por Gramsci e Althusser, a materialidade inerente à forma e execução dessas 

práticas ideológicas, que se chocam infinitamente no campo de batalha em que vivemos 

chamado Sociedade. Por fim, uma síntese de dois dos principais trabalhos de Laclau, 

Hegemonia e Estratégia Socialista (1985) e A Razão Populista (2005), nos mostra uma 

tentativa de fortalecer e reorganizar a unidade perdida pela fragmentação social surgida a 

partir da multiplicação dos movimentos sociais na segunda metade do século XX. Sua 

intenção básica seria readquirir a força e a união dessas massas sem perder as 

particularidades de cada demanda, tendo sempre como principal cenário a América Latina, 

campo de lutas de movimentos contestatórios e contínuo espaço de reinvenção. 

 

RESISTÊNCIA CAMPONESA COM AS HIDRELÉTRICAS NO LESTE DE ANTIOQUIA 

COLOMBIA 

Claudia Patricia Zuluaga Salazar  

(Mestra em Desenvolvimento Rural/UFRGS) 

Jose Anibal Quintero Hernandez  

(Doutorando em Desenvolvimento Rural/UFRGS) 

 

Em na Colômbia o Leste do departamento de Antioquia fornece atualmente o 33 % da 

energia elétrica na Colômbia, esta região tem sido palco da implantação de grandes projetos 

financiados política e financeiramente pela parceria público privada e baseados na 

exploração intensiva de recursos naturais e minerais.  A lógica desses grandes projetos é 

reproduzida hoje em diferentes escalas que abrangem a todas as regiões do território 

Colombiano. O presente trabalho objetiva mostrar que as formas cotidianas de resistência 

podem ser representadas por camponeses que está em confrontação com grandes projetos 

econômicos impostos pelo estado.  Esta pesquisa utiliza-se uma metodologia qualitativa para 

compreender o processo de resistência desde uma analítica centrada na perspectiva dos 

processos, que só podem ser explicados a partir do transcorrer histórico, a partir da noção 
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de formas cotidianas de resistência cunhadas por James Escott.  Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas e observação participante com comunidades camponesas em 

quatro municípios do Leste de Antioquia Colômbia. Os sujeitos dessa investigação, os 

chamamos por camponeses que tem como características históricas essenciais para a 

definição deste grupo: a posição de sujeição em relação à sociedade mais ampla na qual está 

inserido; a posse dos meios de produção; a utilização de mão de obra familiar (sobretudo, 

mas não exclusivamente); a busca por autonomia (que supõe a ideia de evitar riscos); a 

defesa de uma “ética da subsistência”. Conclui-se que a noção de resistência cotidiana 

permite compreender o interior das relações sociais que se estabelecem por quatro décadas 

entre o camponês, suas organizações, as empresas que construí as barragens, o estado e as 

guerrilhas Colombianas, manifestadas em uma crises humana que tem os camponeses nos 

Municípios.  Assim se faz um analise das práticas ou das estratégias de resistência 

camponesa com o conflito armado recente e posteriormente em suas práticas produtivas. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O LIVRO BATISMO DE SANGUE, DE FREI BETTO 

Vinícius Viana Juchem 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

O crescente interesse das sociedades ocidentais em narrativas sobre o passado – o chamado 

boom da memória – gerou uma variedade de relatos testemunhais sobre as ditaduras 

militares latino-americanas. Dentre os inúmeros livros dedicados ao tema, Batismo de 

Sangue: guerrilha e morte de Carlos Marighella, de Frei Betto, narra um episódio singular: o 

envolvimento de um grupo de dominicanos com o líder da Ação Libertadora Nacional (ALN) 

e um dos homens mais procurados pela polícia no final da década de 1960. A equipe do 

delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos símbolos da polícia política da ditadura, obteve 

através da tortura dos frades dominicanos Fernando e Ivo informações que foram utilizadas 

para montar uma cilada que resultou na morte de Marighella. Em vista da complexidade da 

temática e da pertinência da mesma até os dias atuais, o presente artigo abordará aspectos 

considerados relevantes de Batismo de Sangue sob a ótica da literatura de testemunho. O 

objetivo é contribuir para o conjunto de estudos historiográficos sobre a política brasileira, 

particularmente no que se refere às narrativas sobre a ditadura civil-militar. 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

A AÇÃO POPULAR E SUAS ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO NA CLASSE TRABALHADORA 

DO RIO GRANDE DO SUL (1962-1972): SÍNTESE E POSSIBILIDADES 

Cleverton Luis Freitas de Oliveira 

(Mestre em Historia/UFPel) 
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Este trabalho consiste em uma síntese das principais discussões desenvolvidas na 

dissertação de mestrado do autor, defendida em abril de 2016 no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Para além da apresentação, tem 

o objetivo também de apontar e discutir possibilidades de continuidade das investigações no 

tema. Assim, apresenta as diferentes estratégias adotadas pela Ação Popular ao longo de sua 

trajetória para integrar-se na classe trabalhadora do Rio Grande do Sul, bem como as 

transformações ocorridas na organização que foram causas e consequências destas 

estratégias. O corpus documental do trabalho é constituído basicamente de entrevistas com 

ex-militantes da organização, mas é complementado por documentos produzidos por ela – a 

maior parte em âmbito nacional, pois quase não há documentação regional da organização 

conservada e disponível para pesquisa. Refletindo sobre o tema apresentado a partir das 

entrevistas citadas, o trabalho não pode deixar também de discutir brevemente sobre o 

próprio emprego de fontes orais em pesquisas sobre as organizações de esquerda daquele 

período.  

 

A GREVE DO 1/3 NO RIO GRANDE DO SUL 

Mateus da Fonseca Capssa Lima 

(Doutorando em História/UNISINOS) 

 

Em 1962, os estudantes brasileiros deflagraram uma greve que durou mais três meses. O 

objetivo do movimento era garantir a paridade de representação nos órgãos colegiados das 

instituições de ensino superior. A possibilidade de uma democratização desses espaços 

havia sido dada pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estava em período de 

regulamentação. Os estudantes vinham acumulando forças e intensificando sua mobilização 

desde o Movimento da Legalidade, ocorrido no ano seguinte. A greve do 1/3 representou o 

ápice da capacidade de articulação da esquerda estudantil. No entanto, no desenrolar dela já 

é possível notar fraturas que se tornariam mais expostas nos anos seguintes. Algumas 

manifestações locais, como pichações, foram meios utilizados para expressar o 

descontentamento com a greve. Além disso, o movimento se desgastou devido a longa 

extensão da greve que, no final, não atingiu os objetivos propostos, o que abriu margem para 

que grupos de direita capitalizassem esse descontentamento na tentativa de conquistas a 

direção das entidades representativas. Este trabalho tem como objetivo explicar a 

mobilização estudantil na chamada Greve do 1/3, em 1962. Procuraremos identificar os 

objetivos do movimento, as tensões que se expressaram no seu desenvolvimento e as suas 

consequências. Nossa hipótese é que, apesar da grande adesão, a greve gerou oposição de 

parte dos estudantes e ajudou a cimentar a polarização política do movimento estudantil no 

período. A pesquisa se desenvolveu com financiamento da CAPES, como parte da tese de 

doutorado intitulada A Direita Estudantil Universitária no Rio Grande do Sul (1961-1968), 

sob orientação do professor Dr. Hernán Ramiro Ramírez. 

 

OPERAÇÃO LIMPEZA: A PERSEGUIÇÃO AOS GRUPOS DE ONZE COMPANHEIROS NO RIO 

GRANDE DO SUL 

Marli de Almeida 
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(Doutoranda em História/UPF) 

 

Atendendo aos apelos Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, herói de 

Legalidade e deputado federal pelo estado da Guanabara, muitas pessoas organizaram se em 

Grupos de Onze Companheiros ou Comandos Nacionalistas. Esses grupos tiveram curta 

duração, pois começaram a ser formados em outubro de 1963 e tiveram seu fim com o golpe 

civil-militar, em 31 de março de 1964. Logo após o golpe desencadeou-se a “Operação 

Limpeza”, que visava expurgar os elementos que lutavam  pelas reformas de base e estavam 

ligados a João Goulart, considerados uma ameaça à estabilidade do novo regime. No contexto 

regional, a Operação Limpeza teve como alvo os simpatizantes de Leonel Brizola, militantes 

do PTB e principalmente os membros dos Grupos de Onze. Vistos como grupos guerrilheiros 

e perigosos comunistas, os envolvidos com a formação dos Comandos Nacionalistas foram 

humilhados, presos, torturados e ainda submetidos a constante vigília por meses. Como 

exemplo para toda a sociedade, numa prática da “pedagogia do medo”, pacatos agricultores 

foram tratados como bandidos, tendo suas vidas marcadas pelas torturas e pela vergonha. 

O “NAVIO BRANCO” E A “CIDADE VERMELHA”: O NAVIO CANOPUS E A REPRESSÃO NA 

CIDADE DE RIO GRANDE-RS NO CONTEXTO DO GOLPE CIVIL-MILITAR DE 1964 

Robert Wagner Porto da Silva Castro 

(Mestre em História/UFPel) 

 

Em se tratando de um tema ainda tão “vivo” na história brasileira; o golpe civil-militar de 

1964 e os anos que o antecederam na década de 1960 – caracterizados por intensa 

efervescência política e social – e ainda, o período de regime ditatorial que vigorou no Brasil 

até meados da década de 1980; vem cada vez mais sendo objeto de estudo na área da 

historiografia, especialmente no que concerne às conexões e proximidades estabelecidas 

com outros países latino-americanos durante o período. Neste sentido, a fim de contribuir 

para um melhor entendimento acerca da ação repressiva capitaneada pela Marinha do Brasil 

na cidade de Rio Grande, no contexto do ano de 1964, o trabalho ora apresentado neste 

resumo realizou-se, principalmente, a partir da análise de documentos oficiais do navio e da 

memória reavivada de civis e militares que, de algum modo, vivenciaram o navio 

hidrográfico Canopus em Rio Grande durante o período em tela. Em um primeiro momento 

apresentaremos um breve histórico do navio e seus principais aspectos. Em seguida, 

considerando as características socioeconômica e política da cidade de Rio Grande à época, 

bem como, sua posição geográfica e porto oceânico estratégicos; analisaremos a atuação do 

Canopus enquanto instrumento da repressão conduzida pela força naval brasileira na urbe 

riograndina. Por fim buscaremos uma melhor compreensão acerca das causas e da relação 

daquela ação repressiva com os desdobramentos da crise que culminou com o golpe civil-

militar naquele ano. Bem como, dos seus efeitos durante os anos subsequentes, 

especialmente no que concerne à construção de um imaginário popular a partir da figura do 

Canopus e de sua atuação em Rio Grande. 
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A POLÍTICA DE SEGURANÇA NACIONAL E O CONCEITO ESTRATÉGICO NACIONAL EM 

REFORMULAÇÃO NA DITADURA CIVIL-MILITAR (1969-1974) 

Diego Oliveira de Souza 

(Doutorando em História/UFSM) 

 

Este trabalho tem como objetivo tratar da reformulaça o da Polí tica de Segurança Nacional da 

Ditadura civil-militar, no perí odo 1969-1974, compreendida por meio dos estudos 

relacionados ao Conceito Estrate gico Nacional (CEN). Seu aporte teo rico esta  envolvido em 

duas categorias fundamentais: Segurança Nacional e Ditadura civil-militar. A metodologia 

utilizada e  composta de pesquisa documental e bibliogra fica. Nesse sentido, o levantamento 

de documentos oficiais do Conselho de Segurança Nacional, pertencentes ao acervo do 

Arquivo Nacional, e  a base do me todo investigativo. O CEN foi considerado o documento 

fundamental que representa “a definiça o cuidadosa de todos os problemas nacionais” 

elaborado durante o governo do ditador Artur da Costa e Silva. Para compreender os 

esforços convertidos no processo, desencadeado por militares e civis, visando adaptar o CEN 

de 1969 a  nova realidade nacional e internacional de 1974, ao longo deste artigo, buscou-se 

responder a seguinte questa o: Em que medida a Polí tica de Segurança Nacional da Ditadura 

civil-militar foi reformulada pelo CEN? Dos desdobramentos deste estudo, chega-se a  

conclusa o de que o CEN foi de fundamental importa ncia para reformulaça o da Polí tica de 

Segurança Nacional no perí odo analisado. Embora na o tenha sido aprovado o anteprojeto 

que visava reformular CEN de 1969, os estudos do CSN sa o capazes de revelar que durante a 

parte final do governo do ditador Emí lio Me dici, os membros do CSN na o deixaram de 

manter em pauta as discusso es relativas a  reformulaça o dos mecanismos de repressa o 

polí tica voltados para eliminar a “Pressa o Comunista”. Enfim, esta investigaça o 

historiogra fica fortalece a concepça o de que os militares associados a civis, em especial 

durante os perí odos dos governos dos ditadores Arthur Costa e Silva, Emí lio Me dici e Ernesto 

Geisel, contavam com o assessoramento estrate gico fundamental dos membros do CSN, os 

quais refletiam e colocavam em pra tica o planejamento estrate gico extraí do dos 

ensinamentos da Escola Superior de Guerra. 

 

A PRESENÇA SISTEMÁTICA DA VIOLÊNCIA SEXUAL NAS DITADURAS DE SEGURANÇA 

NACIONAL DO CONE SUL: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DESTA VIOLÊNCIA COMO 

UM DOS MÉTODOS REPRESSIVOS DO TERRORISMO DE ESTADO NA AMÉRICA LATINA 

Janaína Athaydes Contreiras 

(Mestranda em História/UFRGS) 

 

A violência sexual, e todas as suas modalidades, utilizada especificamente contra as 

mulheres, em contextos repressivos, constituíram parte de um método utilizado com 

diversas finalidades, dentre elas o botim de guerra, castigo, destruição física, psicológica e 

moral das vítimas. Em contexto de ditaduras, como as ditaduras de segurança nacional no 

Cone Sul, a discriminação contra a mulher, marca de uma sociedade patriarcal, é extrapolada 

e atinge altos níveis de brutalidade e crueldade, potencializando ainda mais esta violência. 

Diante de mulheres que lutaram por mudanças ou resistiram ao regime discricionário, os 
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agentes das ditaduras agiram com particular violência e total impunidade com a finalidade 

de destruí-las, enquadrá-las e recolocá-las no seu “devido lugar”. Para o presente artigo 

objetivamos avaliar a presença da violência sexual no universo da lógica repressiva imposta 

pelo terror de Estado nas ditaduras que assolaram o Cone Sul. Desta forma, pretendemos 

refletir sobre os motivos que levaram os agentes das ditaduras identificarem os corpos das 

mulheres um “botim de guerra” ou “campo de batalha”, apontando algumas modalidades de 

violência sexual mais utilizadas, bem como suas marcas, traumas e sequela para contribuir 

junto às pesquisas sobre a prática da violência sexual e de gênero contra as mulheres em 

contextos repressivos e/ou de guerras. 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

AS CONEXÕES ENTRE A GÊNESE DA POLÍTICA DE BOA VIZINHANÇA E A ELITE 

INTELECTUAL LATINO-AMERICANA NO SÉCULO XX 

Rodrigo Pinnow 

(Doutorado em História/UNISINOS) 

 

As ações dos agentes estadunidenses na América Latina, somadas aos interesses das 

diversas elites intelectuais do continente, resultaram na criação de redes de apoio que 

fizeram parte das estratégias de difusão cultural norte-americana. Entretanto, os processos 

de criação das respectivas redes, juntamente com as articulações dos consulados, 

embaixadas e demais instituições privadas controladas pelas elites intelectuais, constituem 

uma lacuna significativa na historiografia sobre as relações entre os Estados Unidos e a 

América Latina. A escolha de fontes diplomáticas, consulados, embaixadas e suas conexões 

com as elites latino-americanas oferecem subsídios relevantes para novas perspectivas de 

pesquisa sobre o tema. Portanto, a presente comunicação tem como objetivo contribuir com 

a análise das relações entre Estados Unidos e América Latina, introduzindo e 

problematizando o conceito de redes de apoio. 

 

CIA E ITT: O PLANO DOS 18 PONTOS E A IMPLANTAÇÃO DO CAOS   

Renata dos Santos de Mattos 

(Graduada em História/UFRGS) 

 

O governo de Salvador Allende, revolucionário que teve como meta a aplicação da "via 

chilena para o socialismo" no Chile, suscita diversos debates pela série de transformações 

que propôs ao seu país e as graves consequências sofridas em decorrência disso. Tendo isso 

em vista, o presente trabalho anseia refletir acerca dos desdobramentos de um dos 

elementos que compõe esse cenário e pode ser considerado relevante na implantação da 

ditadura de Pinochet: o plano ITT-CIA. Inserido no complô que durou três anos, a 

International Telephone and Telegraph, multinacional das telecomunicações, juntamente da 
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Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos da América, desenvolveu o 18 point 

plan a fim de desestabilizar a economia chilena e consequentemente, o projeto político da 

Unidade Popular. A partir das fontes desclassificadas do Departamento de Estado norte-

americano, CIA e documentos secretos da ITT,  serão brevemente analisadas as 

circunstâncias do desenvolvimento do plano e os impactos na esfera política, podendo assim, 

relacionar o desgaste do governo de Allende à conspiração e o posterior golpe civil-militar.  

 

O GOVERNO DE SALVADOR ALLENDE E DA UNIDADE POPULAR: A ESPECIFICIDADE DO 

PROCESSO CHILENO 

Amanda Barbosa Maracajá de Morais 

(Mestranda em História/UDESC) 

 

O presente trabalho tem como objetivo entender, a partir da produção historiográfica que 

permeia o período de governo de Salvador Allende e da Unidade Popular, que se manteve no 

poder entre 1970 a 1973, a abordagem dos vários aspectos pertinentes à junção de partidos 

e correntes de esquerda que propiciaram essa coalizão. Unidos com o intuito de ocasionar 

fortes mudanças no cenário político chileno, usando como método de entrada ao poder a 

institucionalidade das eleições, o governo se propôs a implantar o socialismo no Chile por 

vias democráticas no ano de 1970. Desse modo, é de imprescindível importância entender 

quais são os elementos que caracterizam este governo como um governo de esquerda, 

percebendo como ocorreu o processo de desenvolvimento das correntes de oposição 

chilenas e como a proposta de Salvador Allende e da Unidade Popular, coalizão de esquerda 

formada por vários partidos, tentou instituir um projeto socialista no Chile a partir de vias 

institucionais, processo embasado pela historiografia do período como uma peculiaridade 

chilena. Para além, entender os elementos que caracterizam o governo de Salvador Allende e 

da Unidade Popular como uma experiência específica chilena, iniciada com a vitória nas 

urnas e que sofre a partir de então uma série de dificuldades, como os boicotes e bloqueios 

por parte da burguesia chilena, contrariada com as medidas do governo, além das sanções 

econômicas lançadas pelos Estados Unidos, que viam no processo chileno um desequilíbrio 

na América latina, o qual tentariam desbancar a qualquer custo. 

 

DA BUSCA AO PROTAGONISMO:A ATUAÇÃO DE MÃES E PAIS DE DESAPARECIDOS POR 

RAZÕES POLÍTICAS NA ARGENTINA 

Natasha Dias Castelli 

(Mestre em Historia/UNISINOS) 

 

Este trabalho evidencia a militância e atuação de mães e pais de desaparecidos por razões 

políticas, sequestrados e/ou detidos, durante a última ditadura civil-militar argentina 

(implementada no ano de 1976 com vigência até 1983). O período em questão foi 

intensamente marcado pela violência por motivos políticos gerando o saldo de milhares de 

desaparecimentos forçados. Para pôr em prática o projeto ditatorial de “Reorganización 

Nacional”, frente às inúmeras manifestações de resistência, fez-se uso de uma ampla 

composição repressiva, estatal e clandestina. Diante dessa configuração, surgem diversas 
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organizações encabeçadas principalmente por familiares de vítimas diretas da repressão 

ditatorial e seus entornos sociais, a fim de questionar o paradeiro de “seus” desaparecidos e 

exigir transparência e justiça na apuração de seus “casos”. Tais organizações se 

estabeleceram principalmente entre os anos de 1974 e 1977 atuando de forma constante 

(até a época presente) e conquistando uma série de avanços históricos. Apresentaremos um 

breve histórico através da utilização de bibliografia e também de trechos de entrevistas para 

relatar sua organização, desde os primeiros passos na busca por seus filhos, até a 

concretização de movimentos engajados que contribuíram com o Movimento de Direitos 

Humanos na Argentina. Além disso, também abordaremos a importância destes atores 

sociais na construção e efetivação do direito à Memória no país. 

 

O EXÍLIO BRASILEIRO (1964-1979): APONTAMENTOS SOBRE POSSIBILIDADES E 

LIMITES DE INVESTIGAÇÃO  

Débora Strieder Kreuz 

(Doutornda em História/UFRGS) 

 

A produção historiográfica sobre a ditadura civil-militar brasileira tem se avolumado 

consideravelmente nos últimos anos. Contudo, ao analisar um dos aspectos que compõe a 

experiência de um número expressivo de indivíduos e que se relaciona diretamente com 

aquele momento da história recente nacional não se encontra o mesmo resultado. Fala-se 

aqui do exílio, fenômeno de exclusão política massiva característico do século XX, e que foi 

um mecanismo para a sobrevivência amplamente utilizado durante a ditadura brasileira. 

Embora haja um significativo material de análise em áreas como a literatura, no tocante às 

obras literárias e/ou memorialísticas produzidas no exílio e na psicologia, sobre os efeitos 

da experiência sobre os indivíduos, a História só recentemente vem se debruçando sobre o 

tema, sobretudo a partir da perspectiva da História do Tempo Presente e em conjunto com a 

abertura de arquivos da repressão, o que amplia a gama de possibilidades de análise para o 

pesquisador (RONIGER, 2011).  A presente proposta de trabalho objetiva analisar a 

produção nacional existente sobre o tema, sobretudo no campo historiográfico, de modo a 

apontar possíveis perspectivas de análise, temas em aberto, assim como eventuais 

dificuldades na concretização das investigações. Busca-se assim evidenciar que a análise de 

tais vivências, e as experiências dela decorrentes, é fundamental para compreender a 

continuidade, ou não, da militância política após o retorno ao Brasil e os contornos que esta 

assumiu, assim como tornar inteligível a estrutura repressiva montada e mantida para a 

vigilância desses sujeitos, a qual contou, inclusive, com a colaboração dos países receptores 

de exilados. 

 

APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS DE REDEMOCRATIZAÇÃO NO BRASIL E NA 

ARGENTINA 

Lidiane Elizabete Friderichs 

(Doutorada em História/UNISINOS) 
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Esse trabalho se propõe a discutir os processos de redemocratização do Brasil e da 

Argentina, ocorridos na década de 1980. Nesse sentido, serão abordados os principais 

conceitos que definem o caráter das transições políticas (transição por consenso ou por 

colapso) e o que se entende por consolidação democrática. O Brasil e a Argentina 

protagonizaram processos diferentes de redemocratização e de abertura política, os quais 

vão ser importantes para estabelecer os alcances da democracia nesses dois países. Assim, 

além de discutir os conceitos de transição e consolidação e como eles se aplicam para os 

casos do Brasil e da Argentina, serão debatidas as aproximações e as diferenças desses 

processos, buscando estabelecer as continuidades e as rupturas com as experiências 

autoritárias vividas nas décadas anteriores. 
 
 

ST 17 - Polícia, Criminalidade e Violência na história 
recente da América Latina 

 

 

24 de agosto (quarta-feira), 14h às 17h30.   

 Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

“TÃO ESCANDALOSAMENTE ABSOLVIDO PELO JÚRI”: FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA 

IMPERIAL NO RIO GRANDE DO SUL (SÃO LEOPOLDO, SÉCULO XIX) 

Caroline Von Mühlen 

(Doutoranda em História/PUCRS) 

 

Durante todo o período em estudo, o Tribunal do Júri foi alvo de duras críticas. Tanto nos 

relatórios do Ministro da Justiça, como dos Presidentes da Província, perdurou a ideia de que 

o Júri “atrapalhava e inutilizava os esforços da Polícia em tentar corrigir os crimes” (BETZEL, 

2006: 89). Contudo, Ivan Vellasco (2004: 144), destaca que na Comarca do Rio Das Mortes 

“as coisas não iam tão mal” quanto apontava os críticos à instituição do Júri. Para ele, tais 

queixas assumiram “ares de uma campanha pelo seu [sistema de jurados] progressivo 

esvaziamento”. As opiniões sobre o sistema de jurados eram variadas entre os 

contemporâneos. Dessa forma, surgiram alguns questionamentos: como funcionou o 

Tribunal do Júri no Rio Grande do Sul, especialmente, em São Leopoldo na segunda metade 

do século XIX?  O que os processos criminais e as fontes diversas do Judiciário pode nos 

revelar a respeito do Júri, instalado em São Leopoldo no ano de 1846, quando a Capela 

Curada foi elevada à condição de Vila? Encontramos no Memorial do Judiciário diversos 

documentos acerca do funcionamento do Tribunal do Júri, como por exemplo: Atas das 

sessões (1846-1870), Livro de fianças (1971-1899), Multa dos Jurados (1846-1896), 

Protocolo das audiências (1858-1874), Rol de culpados (1846-1896), Sorteio dos Jurados 

(1846-1871) e, estas fontes serão utilizas para elucidar os questionamentos elencados 

anteriormente. Assim, através de uma análise qualitativa, quantitativa e do cruzamento de 

fontes temos como mote entender qual era a estrutura, função e atuação do Tribunal do Júri, 



108 
 

quem ocupava a função de Jurados na Vila/Cidade, se o tribunal de São Leopoldo enfrentou 

dificuldades para se organizar, se os jurados de fato compareciam às sessões e outras 

questões que serão elencadas ao longo do texto.   

 

RELAÇÕES DE PODER E AUTORITARISMO ENTRE MILITARES E POLONESES NA ZONA 

ESTRATÉGICA DO PARANÁ (1900) 

Délcio Marquetti 

(Doutor em História/UFFS) 

 

O presente trabalho analisa um crime ocorrido em Jangada (atual General Carneiro/PR) no 

ano de 1900, cometido por militares destacados na região com a incumbência de 

construírem uma estrada estratégica que ligaria Porto União à Palmas. Onze militares 

atacaram a residência de uma família de imigrantes poloneses recém instalados na região e 

assassinaram dois imigrantes, um adulto e um adolescente. A análise é embasada na 

perspectiva aberta por autores como Giovani Levi (1992; 2000), de investigação do objeto 

em escala reduzida e exploração mais intensa do material documental, tendo como fonte 

principal o processo-crime instaurado para investigar o caso, que tramitou primeiramente 

no âmbito da Justiça Militar (Curitiba) e em seguida na esfera cível (Palmas). Desvendam-se 

relações de poder e autoritarismo presentes no interior do Exército (fundado em princípios 

de hierarquia e disciplina), e de seus quadros (nacionais em sua maioria de classes pobres) 

com a população imigrante, a partir dessa situação de confronto entre os dois grupos, em 

uma região fronteiriça, e do momento em que ambos vivenciaram o choque com o Poder 

Judiciário. 

 

PARA ALÉM DA REPRESSÃO: NOTAS DE PESQUISA SOBRE A PRESENÇA DE POPULARES 

NEGROS NA POLÍCIA DE PORTO ALEGRE NO FINAL DO SÉCULO XIX 

Giane Caroline Flores  

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Os estudos recentes sobre a história da polícia no Brasil tem se renovado e deixado de ver as 

instituições policiais somente como um “braço” repressor do Estado. Nesse sentido, tem 

crescido - ainda que de forma discreta - o número de pesquisas e trabalhos que consideram a 

individualidade dos policiais, pensando nesses sujeitos como seres portadores de certa 

autonomia sobre suas ações e escolhas durante suas práticas cotidianas. Sabemos que as 

instituições de controle urbano e social começam a ganhar importância no final do século 

XIX e início do XX. Com a instauração da República, o fim do trabalho escravo e o 

crescimento e urbanização das cidades, as elites viram na polícia a alternativa mais 

adequada para o controle do espaço urbano e a manutenção da ordem e do bem-estar social 

que se encontravam ameaçados pela população negra, agora livre. A proposta apresentada a 

este simpósio temático é a de apontar os resultados preliminares de uma pesquisa sobre a 

presença de populares nas instituições de controle urbano no período de transição entre 

Império e República, na cidade de Porto Alegre/RS, com ênfase na presença de negros e 

pardos entre os agentes policiais. Pretende-se analisar o ingresso dessa parcela da 
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população nas instituições de controle urbano como uma estratégia de ascensão social e 

também de defesa frente às perspectivas racistas vigentes no período, bem como outros 

aspectos de suas vidas como saúde e doença, relações familiares, entre outros. 

 

“PROPONHO-VOS, TAMBEM, A CONSTRUÇÃO, NA CASA DE CORREÇÃO, DE UM PAVILHÃO 

PARA ISOLAMENTO DE TUBERCULOSOS.” – AS MEDIDAS DE SANEAMENTO E A 

CONDIÇÃO DE SAÚDE DOS PRESOS NA CASA DE CORREÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS 

ENTRE OS ANOS DE 1910 A 1917 

Lisiane Ribas Cruz 

(Mestranda em História/UNISINOS) 

 

Através dos Relatórios do Secretário de Negócios do Interior e Exterior, percebemos as 

condições sanitárias, preocupações e discussões relativas à saúde dos presos recolhidos na 

Antiga Casa de Correção. Nos relatórios, entre os anos de 1910 a 1917, há observações dos 

chefes de polícia, como Francisco Thompson Flores e Vasco Pinto Bandeira, que relataram 

preocupações sobre moléstias que acometiam os presos, como o escorbuto e a febre 

typhoide, e também com as questões de estrutura, como os tamanhos das selas e a 

necessidade da construção de dois pavilhões, um para abrigar o necrotério e outro para 

isolamento dos tuberculosos. Contudo, são relatadas melhorias nas condições alimentares e 

de saúde, ao mesmo tempo em que a Casa de Correção começou a suportar muitos mais 

presos do que sua capacidade indicava como corretas. A Casa de Correção em Porto Alegre-

RS foi inaugurada no ano de 1855, onde hoje está situado a Usina do Gasômetro, tendo seus 

dias findos no ano de 1967 após as últimas paredes terem sido demolidas. Entre os 

problemas gerais está a presença de mulheres e menores infratores junto aos presos 

homens devido à falta de estabelecimentos adequados, sendo continuamente mencionada 

pelos administradores a necessidade da criação de Colônias e Escolas Correcionais. A 

presente pesquisa propõe analisar de forma qualitativa as dificuldades enfrentadas pelos 

administradores e pelos presos, compreender quais foram os esforços de denúncias e 

solicitações aos cargos maiores para o bom funcionamento da Casa de Correção e entender a 

importância dos debates a cerca do saneamento e do combate às doenças cometidas nos 

presos.  

 
A REPRESSÃO ÀS DROGAS EM PORTO ALEGRE NO FINAL DOS ANOS DE 1920 

Carlos Eduardo Martins Torcato 
(Doutor em História/USP) 

 

Durante o século XX as pessoas que utilizavam drogas eram entendidas como habituadas, 

amantes dos excessos ou excêntricas. A expressão utilizada no título de famoso compêndio 

da época, “vícios sociais elegantes”, é perfeita para designar a simbologia que existia em 

torno desse consumo. As mudanças na sociedade brasileira, no início do século XX, levaram a 

crescente disponibilidade desses produtos inclusive às pessoas que não eram da elite – os 

famigerados populares. Essa democratização levou à crescente descontentamento social em 

uma sociedade ansiosa por meios de diferenciação. O Rio Grande do Sul, por causa das 
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peculiaridades de sua política sanitária, demorou mais tempo para se engajar na política 

proibicionista já vigente em outros estados brasileiros (Rio de Janeiro e São Paulo). A 

repressão à venda das substâncias com características entorpecentes expõe os velhos 

padrões de controle social – agentes secretos; flagrantes forjados; preponderância do 

inquérito sobre a fase pública – características da prática de justiça do Rio Grande do Sul. 

Serão apresentadas características das pessoas que entraram no sistema de justiça criminal 

por esses crimes e as tensões geradas pela ênfase policialesca desse mesmo sistema. 

 

FORÇAS ARMADAS E A BRIGADA MILITAR – UMA ANÁLISE SOBRE A RELAÇÃO DE 

DOMINÂNCIA NA DITADURA CIVIL-MILITAR DE 1964: REPRESSÃO E RESISTÊNCIA 

Kelvin Emmanuel Pereira da Silva 

(Graduando em História/UFRGS) 

 

No período de instauração do Golpe Civil-Militar de 1964 no Brasil, as Forças Armadas 

passaram a contar com o auxílio das Polícias Militares Estaduais para a consolidação de seu 

aparato repressivo. Nesse contexto, as variantes de localidade e mesmo de construção 

histórica de cada Polícia Militar também influenciou na condução da repressão. No caso em 

específico da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Brigada Militar), as 

especificidades podem estar relacionadas, por exemplo, ao fato de ter sido essa Polícia 

instituída como um Exército Estadual e ter sido dessa forma por muito tempo legitimada. 

Mesmo que tenha iniciado a policialização (perspectiva de Romeu Karnikowski) da Brigada 

com o aparente objetivo de retirar dessa instituição seu poder bélico de Exército, 

percebemos que essa mudança foi gradual e no período da Ditadura Civil-Militar a Polícia 

Militar do Rio Grande do Sul passou a estar de forma muito próxima às Forças Armadas, no 

intuito de produzir a repressão de forma mais incisiva e em larga escala. Nesse sentido, 

pretendemos nesse trabalho avaliar a relação da Brigada Militar com o as Forças Armadas, 

sob o prisma da compreensão de que essas se instituem como um componente de dominância 

na perspectiva de Nicos Poulantzas. Perguntamos então se a Brigada também não agiria 

nesse horizonte e se poderia dessa forma ser interpretada. Num segundo momento do nosso 

estudo, para construção de nossa hipótese, utilizaremos a variante da repressão da própria 

Brigada aos policiais militares que se opuseram ao Golpe de 1964, com o intuito embasar a 

utilização da perspectiva de Poulantzas. 

 

A POLÍCIA POLÍTICA DO BRASIL NO PERÍODO AUTORITÁRIO DE VARGAS: VIGILÂNCIA 

E CONTROLE DOS COMUNISTAS NA FRONTEIRA SUL DO PAÍS 

Estela Carvalho Benevenuto 

(Doutoranda em História/UNISINOS) 

 

O objetivo da presente proposta de comunicação é discutir e problematizar a ação da Polícia 

Política, através de seu órgão conhecido como DOPS (Delegacia de Ordem Política e Social) 

durante o período do Estado Novo (1937-1945) no Brasil. A relação desta polícia com o 

Estado autoritário instaurado por Getúlio Vargas e sua agenda política, assim como a 

estruturação de uma rede de perseguição aos seus opositores, principalmente os 
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comunistas. Analisando de que forma, as campanhas e controle sobre estes indivíduos 

ultrapassaram o território nacional, estendendo sua ação aos países do Cone Sul: Argentina, 

Uruguai e Paraguai. Demonstrando as estratégias de ação dessa polícia no estado do Rio 

Grande do Sul, sendo a polícia política gaúcha vital nesta rede de repressão ao sul do 

continente. Tal análise utiliza principalmente fontes primárias produzidas pelo DOPS 

gaúcho, notícias de jornais do Uruguai e Paraguai sobre presos políticos brasileiros, 

correspondência entre embaixadas, assim como relatórios, dossiês e outros informativos 

confiscados pelos órgãos repressores. Ampliar as pesquisas sobre a ação conjunta das 

polícias políticas no sul do continente americano ainda se apresenta de forma incipiente na 

historiografia brasileira. E o período em questão caracterizou-se por uma extensa 

comunicação entre os governos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, desta forma se 

justifica a pesquisa, a divulgação da documentação e as conclusões preliminares de tal 

estudo. 

 

 

ST 18 - História da Educação e Políticas Educacionais no 
Brasil e na América Latina 

 

 

 

23 de agosto (terça-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

A EDUCAÇÃO NA ANTIGUIDADE: UM ESTUDO SOBRE O LIVRO X DA OBRA INSTITUTIO 

ORATORIA 

Milena Rosa Araújo Ogawa 

(Mestrando em História/UFPel) 

 

Nossa proposta de trabalho visa observar a educação no Brasil a partir das lentes do 

passado. Nosso intuito é relacioná-lo em um sentido mais amplo, a memória, bem como 

concatenar as nossas tradições educacionais, com a dos antigos romanos. Dessa maneira, o 

presente trabalho é um recorte de nossa pesquisa mestrado, ainda em andamento, e que 

versa sobre a educação e política romana no governo de Domiciano (81-96 d.C.) tendo como 

fontes, as obras de Tácito e Quintiliano. Nessa apresentação, analisaremos a Institutio 

Oratoria dando ênfase aos aspectos educacionais, com destaque à oratória, retórica e 

eloquência.  Procuraremos observar os princípios morais e estéticos da construção e 

formação do bom orador proposta por Quintiliano. De igual maneira, iremos refletir algumas 

das condições sócio históricas e políticas que foram preponderantes para a possível visão do 

autor sobre o ensino da oratória e o porquê desta ter se “degradado”. A obra é composta por 

12 livros em que o autor propõe um método de ensino, em razão de seu desagrado com a 

forma de condução do ensino da época, que já não abarcava um ensino combativo, de 

debates acirrados nas assembleias, e que não permeava questões concernentes a res publica. 
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Assim propomos analisar a nossa realidade mediante um contexto longínquo em tempo e 

espaço, porém muitos alicerces educacionais de nossa realidade, vinculam-se aos métodos 

greco-romanos.  

 

CAMINHOS PARA A (RE)VALORIZAÇÃO DO PENSAMENTO LATINO-AMERICANO NA 

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 
Jonas Hendler da Paz  

(Mestrando em Educação/UNISINOS) 

Julieta Abba  

(Doutorando em Educação/UNISINOS) 

 

Quando se faz referência ao “Sul”, esta palavra envolve um significado que vai além da 

posição geográfica que se encontra no planisfério. A pertença ao Sul envolve uma herança, 

uma história em comum, uma cultura compartilhada, em fim, um entorno regional que nos 

identifica e nos une. No obstante, uma problemática detectada na hora de abordar diversas 

temáticas sobre a educação contemporânea na América Latina, é que o material teórico que 

se utiliza para empreender uma investigação nesta área, provem de autores que na grande 

maioria se encontram alheios a região objeto de estudo. Por tal motivo, o presente trabalho 

tem como objetivo apresentar algumas contribuições de autores que oferecem subsídios ao 

desenvolvimento de uma corrente baseada na valorização das particularidades de nossa 

América. O fundamento teórico do trabalho se sustenta no pensamento de autores como José 

Martí, Mariátegui, Frantz Fanon, Simón Rodríguez, Fals Borda, Boaventura de Sousa Santos, 

entre outros. Desta maneira, sobre a base de um levantamento teórico, o trabalho convida a 

retomar as fontes do pensamento libertador, através de clássicos latino-americanos, e a 

incorporar autores contemporâneos de diversas partes do mundo, com o propósito de 

promover um dialogo crítico entre autores de diferentes latitudes de nosso planeta, para a 

análise da educação contemporânea. Finalmente, se evidenciam algumas reflexões em torno 

do exposto ao longo do trabalho sobre os diversos enfoques conceituais. 

 

DO PROJETO A REPERCUSSÃO: MANOEL BOMFIM E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

DURANTE A PRIMEIRA METADE DA REPÚBLICA VELHA 

Dênis Wagner Machado 

(Mestre em Educação/UNISINOS) 

 

O presente estudo está incluso no bojo de um movimento contemporâneo que envolve a 

revisão de ícones da intelectualidade brasileira e suas múltiplas vinculações com os meios 

educacionais e políticos de nossa nação. Como objetivo principal, destacamos o remonte do 

projeto de educação nacional idealizado por Manoel José do Bomfim (1868-1932) durante 

seus primeiros anos como ativista, educador e político (1895-1910). Em paralelo, como 

objetivo específico, almejamos retratar a repercussão que suas ideias tiveram no campo 

educacional e meio social em que viveu. Articulando texto e contexto, adotamos como 

fundamento teórico-metodológico de nosso trabalho a metodologia histórico-crítica, para 

tanto, relativizamos vida, obra e tempo de Manoel Bomfim. Destarte, alude-se que 
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abraçamos em nosso trabalho as definições de Dermeval Saviani, principal articulador do 

que passou a se definir como pedagogia histórico-crítica. Discursos proferidos em 

solenidades públicas, artigos de opinião vinculados em jornais de largo alcance, livros 

didáticos, textos de cunho psicológico, pedagógico e histórico-social, correspondências e 

despachos oficiais, todos esses materiais, percebidos como fontes, fizeram parte do nosso 

espaço empírico, em algum momento. Assim sendo, percebeu-se que a originalidade do 

pensamento Bomfimniano, em seu tempo, colaborou para a construção de uma concepção de 

pedagogia crítica da nacionalidade, justamente numa realidade social que tinha na educação 

pública o elemento potencializador para construção de uma sociedade realmente 

emancipadora. O discurso pró-conscientização/anti-alienação de Manoel Bomfim sugeria um 

combate contra a escravidão intelectual e moral, uma ação à teoria das raças inferiores e a 

crítica à instrução em história do período. A crença de Bomfim na instrução pública, 

entendida como projeto de educação para uma redenção nacional, então capaz de eliminar 

nossas mazelas sociais, proclamava uma educação fundamentada na emancipação dos povos 

com o desígnio de edificar uma sociedade mais justa, democrática e cidadã.  

 

ANÍSIO TEIXEIRA (1900-1971): CONSIDERAÇÕES SOBRE RENDIMENTO ESCOLAR E 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Márcia Cristina Furtado Ecoten 

(Mestra em Educação/UNISINOS) 

 

Anísio Spínola Teixeira foi um filósofo da educação que propagou o papel transformador da 

escola e da educação, para a constituição de uma sociedade moderna e democrática. 

Educação como direito e não como privilégio foi um princípio basilar de sua atuação política 

e educacional. Seu objetivo principal foi o de reconstruir a escola brasileira, nos seus mais 

diversos níveis. Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa realizada sobre a 

problemática do rendimento escolar no Brasil, analisando a contribuição de Anísio Teixeira 

sobre a questão do rendimento escolar, tema presente em sua obra relacionado com a 

qualidade da escola. Trata-se de um trabalho historiográfico, baseado em fontes 

documentais, desenvolvido a partir da metodologia histórico-crítica. A investigação 

possibilitou apontar as iniciativas adotadas por esse educador, visando a melhoria do 

rendimento da aprendizagem nas escolas brasileiras, bem como a influência das ideias 

norte-americanas nas propostas apresentadas para qualificar o desempenho escolar. 

 

O PERCURSO HISTÓRICO-EDUCACIONAL DE NOVO HAMBURGO E O SUCESSO 

ATRIBUÍDO À EDUCAÇÃO MUNICIPAL PELO BANCO MUNDIAL 

Ester Rosa Ribeiro  

(Mestre em Educação/UNISINOS) 

Angela Caroline Weber  

(Graduanda em História/UNISINOS) 

 

Este trabalho é um relato de um projeto maior denominado “A avaliação da Educação Básica 

e as orientações do Banco Mundial: um estudo de caso no município de Novo Hamburgo/RS” 
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que busca investigar a relação existente entre as orientações estabelecidas pelo Banco 

Mundial e a política educacional brasileira, particularmente no que se refere à avaliação da 

Educação Básica nos sistemas municipais de ensino do Rio Grande do Sul, delimitando a 

investigação ao município de Novo Hamburgo. O município em questão atingiu elevados 

índices do IDEB, e essa situação trouxe ao município, em 2007, consultores do Banco 

Mundial, que avaliaram a situação da educação municipal e divulgaram, em relatórios e 

publicações, o sucesso da experiência do Novo Hamburgo como resultado de uma prática de 

gestão diretamente vinculada à ação da Secretária de Educação do município. Neste relato 

apresentamos a história e a trajetória educacional de Novo Hamburgo como hipóteses que 

podem contribuir para explicar o índice elevado no IDEB. Por entendermos que a situação 

do município referido é bem mais complexa do que os resultados antecipados pelos 

representantes do Banco Mundial, propomos esta investigação, por entendermos que ela 

pode oferecer subsídios para a compreensão mais ampla da problemática da política 

educacional municipal, no que tange às questões de gestão e avaliação da educação e, dessa 

forma, contribuir para a orientação, em termos regionais, das políticas públicas no campo 

educacional.  

 

INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E A AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA NO 

BRASIL: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 

PEDAGÓGICOS (1990-2005) 

 

Henrique de Souza  
(Graduado em Letras/UNISINOS) 

Verônica Ventorini Ferreira 

(Graduada em Filosofia/UNISINOS) 

 

Este trabalho caracteriza-se como um recorte de um estudo maior, intitulado “Indicadores 

de Qualidade da Educação no Brasil: um estudo a partir da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (1944-2011)”, que investiga a história dos indicadores de qualidade da 

educação Brasileira, tendo como fonte a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). 

As políticas de avaliação em larga escala vêm sendo implementadas, no Brasil, desde 1990. O 

advento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com sua primeira edição nesse 

ano, marca a tentativa de estabelecer uma política de avaliação da qualidade da educação a 

nível nacional. Em 2005, como componente do SAEB, temos a primeira edição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), resultado dos dados gerados a partir da Prova 

Brasil. As diretrizes que orientam a avaliação da qualidade da educação básica no Brasil 

ainda não foram suficientemente investigadas e são elemento novo e importante para 

percebermos as implicações em relação às escolas brasileiras. Tomamos, como fonte de 

nossa investigação, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que, historicamente, se 

constituiu como importante veículo do ideário pedagógico em nosso país desde 1944. Nesse 

sentido, com vista a compreendermos o desenvolvimento histórico dos debates sobre 

qualidade da educação e sobre avaliação no período, analisamos os artigos publicados na 

seção Estudos, em todos os números publicados ao longo do recorte temporal, mapeando 
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textos e autores que tratem das temáticas supracitadas. Esta pesquisa pretende, ao explorar 

a história da política de avaliação educacional brasileira, contribuir para a compreensão dos 

processos de avaliação e para as discussões que concernem à qualidade da educação. O 

conjunto de pressupostos teóricos que orienta o procedimento metodológico dessa 

investigação tem natureza dialética. Nessa perspectiva, adotamos a metodologia histórico-

crítica, que visa compreender o desenvolvimento histórico objetivo, articulando texto e 

contexto no esforço de compreensão da problemática educacional. 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 14h às 17h30.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

 

TECENDO HISTÓRIA A PARTIR DA ESCOLA TÉCNICA COMERCIAL DO COLÉGIO 

FARROUPILHA - POA/RS (1950-1972): ANÁLISE DAS MUDANÇAS CAUSADAS NO 

ENSINO COMERCIAL BRASILEIRO (DECRETO Nº 5.692 DE 1971) 

Eduardo Cristiano Hass da Silva 

(Mestrando em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho discute as mudanças provocadas na estrutura do ensino comercial 

brasileiro a partir do decreto lei nº 5.692, de agosto de 1971, que tornou o ensino comercial 

uma habilitação do chamado ensino de 2º Grau. O tema é parte da dissertação de mestrado 

que vem sendo desenvolvida pelo autor, na qual investiga as redes de sociabilidade dos 

professores da Escola Técnica Comercial (ETC) do Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS 

(1950-1982). Sendo assim, as mudanças propostas pelo decreto serão estudadas a partir da 

instituição citada, procurando responder a questões como: De que modo esta escola foi 

fundada? Quem foi seu idealizador? Em que contexto histórico a instituição foi criada? Onde 

essa escola se instalou? Como era o espaço escolar? Qual a estrutura curricular do Curso 

Comercial? Como essa estrutura é modificada a partir de 1971? Os referenciais teóricos 

utilizados são os pressupostos da História da Educação e Cultura Escolar, e a metodologia 

consiste na análise de fontes escritas. Os resultados apontam para a mudança de status do 

título de técnico contábil, contribuindo, entre outros fatores, para a desativação da escola em 

análise. 

 

TECNICISMO E EDUCAÇÃO CONSERVADORA EM SANTA CATARINA (1969-1983)  

Liara Darabas Ronçani 

(Mestranda em Desenvolvimento Socioeconômico/UNESC) 

 

Entre as principais ações do Estado que nortearam os rumos da educação brasileira no 

período que vai de 1969 até 1983 – caracterizado por uma educação conservadora e de 

influência tecnicista – estão a Lei de Diretrizes de Bases da Educação (1961), a Reforma 

Universitária (Lei 5.540/1968) e a Reforma de 1º e 2º graus (Lei 5.692/1971). É com base 
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nestas diretrizes que são elaborados o primeiro e o segundo Planos Estaduais de Educação 

(PEEs) de Santa Catarina, de 1969 e 1980, respectivamente. Neles predominava a visão 

tecnicista da educação, que visava cada vez mais o alinhamento ao mercado de trabalho e às 

demandas do setor produtivo. Estes dois PEEs também sofreram influência dos planos 

estaduais de governo elaborados durante o período: o Plano de Metas do Governo (PLAMEG) 

do governo Celso Ramos (1961-1965); o PLAMEG II, de Ivo Silveira (1966-1970); o Projeto 

Catarinense de Desenvolvimento (PCD), no governo de Colombo Machado Salles (1971-

1974); o Plano de Governo (PG), de Antônio Carlos Konder Reis (1975-1978); e o Plano de 

Ação (PA), no governo de Jorge Konder Bornhausen (1979-1982). Estes planos de governo 

apontavam a necessidade de ampliar o ensino técnico, aumentar a oferta de novos cursos, 

qualificar os profissionais da educação preparando-os para uma educação voltada para os 

avanços tecnológicos, formar “recursos humanos” e aproximar a educação das demandas do 

mercado, fazendo dela um instrumento para o progresso técnico gerador do 

desenvolvimento econômico e modernização das indústrias. Este artigo concentra-se, 

portanto, na análise das diretrizes educacionais destes planos de governo e dos dois PEEs 

elaborados no período, assim como pretende analisar detalhadamente os gastos do governo 

estadual com a função educação. A pesquisa é documental, baseada em fontes primárias 

como relatórios institucionais, leis, decretos, planos governamentais e anuários estatísticos.  

 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: DESAFIOS 

DA EJA 

Paula Rochele Silveira Becher  

(Graduada em História/UFSM) 

Roselene Moreira Gomes Pommer 

(Doutora em História/UFSM) 

 

Este trabalho aborda a educação profissional integrada ao ensino médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir da redefinição implementada pelo Decreto nº 

5.154/2004, que retomou a possibilidade da oferta de integração entre a formação básica e a 

profissional, e pela instituição do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Sua 

produção remete ao levantamento de questões que permeiam o projeto de pesquisa 

intitulado “O Ensino de História no PROEJA: desafios para o ensino integrado pelo viés da 

politecnia”, desenvolvido junto ao Curso de Mestrado Acadêmico em Educação Profissional e 

Tecnológica da UFSM. A partir da análise histórica de produções bibliográficas e 

documentais específicas, se buscou compreender os processos que culminaram na 

instituição do Programa e os desafios para a sua consolidação enquanto política pública. Ao 

remetermo-nos à constituição das modalidades EJA e Educação Profissional, evidenciou-se a 

histórica dicotomia que caracteriza o ensino no país, em termos de oportunidades de acesso, 

permanência e formação, as quais produziram um modelo voltado para a preparação ao 

ingresso no Ensino Superior e outro para a inserção rápida no mercado de trabalho. Neste 

contexto, emergem diferentes perspectivas de educação profissional as quais disputam 

espaços nas políticas públicas brasileiras. Assim, considerando a perspectiva histórico-
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crítica, compreende-se que a integração entre a educação básica e a educação profissional e 

tecnológica é de fundamental importância para uma formação integral, autônoma e 

humanizada de jovens e adultos, desde que vinculada à prática social. Nesta perspectiva 

deverão estar incluídas as ações laborais concebidas a partir das dimensões fundamentais da 

vida, quais sejam: o trabalho, a ciência, a arte, a técnica e a cultura, que objetivarão a 

apropriação dos conhecimentos produzidos pelos alunos, com vistas à consolidação de uma 

educação efetivamente integrada e politécnica. 

 

INSTRUÇÃO PÚBLICA: FORNECIMENTO DAS CADEIRAS DE ENSINO PRIMÁRIO EM 

TRIUNFO/RS 

Gabriela Portela Moreira 

(Graduanda em História/UNILASALLE) 

 

Este trabalho é parte de pesquisa que trata sobre a trajetória do Ensino Primário no Rio 

Grande do Sul. Neste fragmento, analisaremos a situação da Instrução Pública no município 

de Triunfo, a partir de suas freguesias, nos anos de 1880 e 1889, período que antecede a 

Proclamação da República e, conseqüentemente, uma mudança na legislação, considerando 

o estado de conservação das escolas e dos materiais utilizados nas mesmas, os métodos de 

distribuição e reaproveitamento destes e as disputas por espaço no fornecimento de tais 

objetos, livros, móveis, etc. Tal estudo se dá por meio da análise de fontes primárias dos 

Fundos documentais “Instrução Pública” (cartas enviadas e recebidas por professores 

relatando envio, recebimento e estado de conservação dos materiais e inventários das aulas 

públicas e particulares); “Câmaras Municipais”; e “Requerimentos” do Arquivo Histórico do 

Rio Grande do Sul-AHRS. A partir dessa coleta de informações, foi realizado dialogo com a 

legislação vigente no período, obtida através do fundo “Legislação”, do mesmo arquivo, e 

com bibliografia específica. A partir de análise prévia dos dados levantados, pode-se verificar 

que os materiais necessários (móveis, livros e utensílios) chegavam às aulas em estado 

muito precário, não podendo ser plenamente utilizados. Quando uma cadeira (aula) pública 

era fechada em determinada freguesia, os materiais nela utilizados eram reaproveitados em 

outras localidades, sendo uma constante, a preocupação com o desperdício de materiais. 

Dessa forma, o reaproveitamento destes materiais se fazia necessário, assim como o cuidado 

com os gastos em aluguéis, uma vez que enquanto esses materiais ocupassem o prédio, o 

pagamento do mesmo era obrigatório. Verificam-se, também, diversos conflitos para o 

provimento das cadeiras publicas. Os professores deveriam fazer orçamento dos móveis em 

sua própria freguesia, atentando para que os valores não superassem os recursos da 

Província. Por meio da documentação percebe-se, também, a disputa entre editores livreiros 

por espaço e fornecimento de livros didáticos. 

 

ENTRE O VELHO E O NOVO: PATRIMÔNIO EDUCATIVO NAS MEMÓRIAS DE 

ESTUDANTES DE PORTO ALEGRE/RS (1920-1980)  

Lucas Costa Grimaldi 

(Mestrando em Educação/UFRGS) 
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A presente pesquisa investiga narrativas de memórias de estudantes acerca de espaços e 

prédios escolares por eles habitados. Esta se estabelece como parte do trabalho que vem 

sendo desenvolvido ao longo da dissertação de mestrado intitulada, “Na sensibilidade da 

Memória estudantil: prédios e espaços escolares nas narrativas de estudantes de Porto 

Alegre”. Na dissertação elegeu-se quatro instituições de ensino privadas de Porto Alegre: o 

Colégio Anchieta, o Colégio Americano, o Colégio Farroupilha e o Colégio Rosário. No 

presente estudo tem-se como principal objetivo analisar as memórias dos estudantes sobre 

os prédios chamados de “novo” e “velho”, esta uma categoria de análise elaborada a partir da 

discursividade das narrativas. A pesquisa privilegiou a análise de escritos discentes e do 

conteúdo discursivo das entrevistas. Como fontes suplementares, destacam-se fotografias 

das escolas, plantas arquitetônicas e relatórios, entre outros registros institucionais. 

Utilizou-se a análise documental histórica e a História Oral para o tratamento metodológico 

dos documentos escritos e orais, respectivamente. A temporalidade da pesquisa compreende 

o período de 1920 a 1980, pois, na década de 1920, são construídos os prédios de dois dos 

colégios examinados e se estende até 1980, considerando o período de escolarização dos 

entrevistados. O estudo inscreve-se no campo da História da Educação e utiliza os 

postulados da História Cultural, especialmente, o conceito de sensibilidade, para buscar 

compreender as narrativas discentes. Neste sentido, se vale das contribuições de Sandra 

Pesavento, Serge Gruzinski e Alain Corbin, no que se refere à história das sensibilidades. A 

pesquisa conclui que os espaços da escolarização adquirem um lugar de destaque na hora de 

rememorar. E estas lembranças, carregadas de ressignificação, trazem evidências para 

compreender a arquitetura escolar como agente na construção de sensibilidades estudantis. 

 

O LIVRO DIDÁTICO E O PNLD: UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO DE INGLÊS 

Gabrielle de Souza Alves 

(Graduanda em Letras/UNISINOS) 

 

O cenário do ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil vem se transformando lentamente, a 

partir da LDB de 1996 (BRASIL, 1996) no âmbito da escola básica, desde que esse 

componente curricular se tornou obrigatório. Os livros didáticos (LDs) distribuídos 

gratuitamente para o componente curricular inglês são uma realidade recente na escola 

pública brasileira, frutos de políticas educacionais de incentivo a esse material. Sendo assim, 

professores de Língua Estrangeira (doravante LE) buscam materiais, novas propostas de 

ensino e orientações que os auxiliem no oferecimento de melhores condições para que seus 

alunos aprendam. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma análise que tem uma 

coleção de livros didáticos de inglês do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) como 

objeto de estudo. A metodologia de análise baseia-se em perguntas retiradas do Guia do 

Livro Didático do PNLD 2014 (BRASIL, 2013), que dizem respeito aos gêneros e à 

compreensão escrita, bem como na proposta de classificação dos gêneros textuais de 

Schneuwly e Dolz (2004). Os resultados da análise revelam que, de maneira geral, as tarefas 

analisadas são bem elaboradas e evidenciam uma progressão no trabalho com a leitura em 

língua inglesa no ensino fundamental. Sabendo que a cada três anos há a escolha de novos 



119 
 

livros didáticos, o presente estudo pode contribuir, dentre outras possibilidades, para a 

verificação de como os materiais estão sendo aprimorados a cada novo edital do PNLD. 
 

 

ST 19 - Primeiros estudos: iniciação a pesquisa em 
História 

 

 

25 de agosto (quinta-feira), 9h às 12h.   

Local: Salas de Aula da Biblioteca.  

 

O PROGRAMA DO INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA POLÍTICA NAS PÁGINAS DA 

REVISTA CIÊNCIA POLÍTICA (1940-1945) 

Veronica Vieira Martinelli 

(Graduanda em História/PUCRS) 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa científica "Representações da Natureza 

Brasileira na Literatura e no Pensamento Social (1923-1945)", que busca analisar as 

representações do meio físico-geográfico e as relações entre o homem e a natureza na 

produção intelectual brasileira. Uma das fontes utilizadas na pesquisa é a revista Ciência 

Política (1940-1945), que se pretendia um boletim mensal de divulgação das atividades 

desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Ciência Política (INCP). Logo, a partir da leitura, 

análise e sistematização das informações da revista é possível identificar que o Instituto se 

definia como uma organização cultural em prol de soluções para os problemas nacionais, 

que congregava intelectuais que partilhavam o discurso ideológico do Estado Novo e que 

estavam engajados na divulgação do seu projeto político para a sociedade. No âmbito da 

revista Ciência Política e devido ao momento atual da pesquisa, objetiva-se apresentar um 

levantamento de informações preliminar que permita traçar o perfil do periódico, 

compreendendo os intelectuais mais atuantes e as principais temáticas abordadas nos seus 

discursos. Assim, este trabalho assinala o importante papel que a Ciência Política 

desempenhou como veículo de propaganda da doutrina do governo, e permite compreender 

as diretrizes básicas do programa do Instituto Nacional de Ciência Política dentro da 

perspectiva de uma escola de patriotismo a serviço da educação cívica e do Estado Novo.  

 

ICONOGRAFIAS DE GUERRA: OCONFLITO COM O PARAGUAI A PARTIR DA PINTURA 

HISTÓRICA 

Guilherme Viertel 

(Graduando em História/UNIVILLE) 

Sandra Paschoal Leite de Camargo Guedes 

(Doutora em História/UNIVILLE) 
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A Guerra do Paraguai foi um conflito bélico marcante na história brasileira e latino-

americana, que há muito vem despertando interesse dos estudiosos. Envolvendo Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai este embate teve como uma de suas principais causas os 

problemas fronteiriços entre esses países. Para compreender este conflito geralmente são 

utilizadas fontes escritas, porém existem outras fontes que ainda não foram devidamente 

exploradas pelos historiadores, entre elas a iconografia, em especial as pinturas históricas. 

Foram analisados três quadros: a batalha do Riachuelo, o estudo para a batalha de Humaitá e 

a batalha de Curuzu, todos pintados por Victor Meirelles. Pretende-se compreender como se 

dá a representação da Guerra do Paraguai a partir da iconografia, discutir a respeito da 

Pintura Histórica no século XIX e também discorrer sobre a utilização desse tipo de 

documentação enquanto fonte histórica. A análise destas obras foi feita visando 

compreender suas características artísticas e históricas, sendo analisados: o estilo que é 

apresentado pelo artista, quem se faz presente na pintura e como está sendo representado. 

Também se verificou a intenção existente no período para que essas obras fossem 

produzidas. Dessa forma, chegou-se à conclusão de que o artista Victor Meirelles buscava 

retratar com dignidade todos os envolvidos nas batalhas por ele pintadas. Além disso, houve 

o entendimento de que essas pinturas podem ser consideradas Monumentos, a partir das 

discussões feitas pelo historiador Jacques Le Goff em sua obra Memória e História,visto que 

foram elaboradas a partir de uma intencionalidade.Com isso, procura-se lançar novos 

olhares a respeito das obras de arte que representam a Guerra do Paraguai. 

 

A INVISIBILIDADADE DO NEGRO NA GUERRA DOS FARRAPOS: A BATALHA DE 

PORONGOS, UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA COMPARATIVA ENTRE OS ANOS DE 

1997-2011 

Ricardo Figueiró Cruz 

(Pós-Graduando/UNIASSELVI) 

 

Este trabalho faz uma análise da invisibilidade do negro na historiografia da Guerra dos 

Farrapos, e um comparativo de cinco obras produzidas ao longo de 1997-2011, que fazem 

diferentes abordagens quanto à “Batalha de Porongos”. Mostra-se as convergências e 

divergências quanto á interpretação deste episódio inserido dentro da Farroupilha, 

considerando o contexto em que os autores escreveram, bem como seus objetivos. 

Metodologicamente, as obras foram analisadas de forma cronológica, da mais antiga a mais 

atual: LEITMAN (1997), FLORES (2004), CARVALHO (2008), CARRION (2008) e SILVA 

(2011). Os resultados mostram como o episódio de Porongos tem sido abordado por 

diferentes autores a partir de diferentes perspectivas, parecendo haver convergência dos 

autores quanto ao fato de ter havido traição na batalha na qual os lanceiros negros acabaram 

dizimados com o consentimento de Canabarro. Além disso, o estudo permite que 

desmitifiquemos as ideias apresentadas pelo movimento tradicionalista, no qual a Revolução 

Farroupilha aparece como um conflito marcado por grandes heróis. Nosso objetivo consistiu 

em fazer uma breve análise historiográfica comparativa, sem pretender esgotar o assunto. O 

tema é amplo, gerando a possibilidade de novos debates e discussões acadêmicas. 
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Localização 
 

 
 
 

Mapa do Campus Unisinos – São Leopoldo 
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