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PROGRAMAÇÃO: 

TERÇA-FEIRA (26 DE JUNHO) 

MANHÃ 

09h00min – Credenciamento Local: Sala Ignacio Ellacuría 

TARDE 

13h30min às 16h30min - Simpósios Temáticos 

17h00min às 18h00min - Roda de Conversa: Espiritismo e religiões de matriz africana no 

Brasil 

Debatedoras: Pâmela Pacheco Irion; Rayssa Wolf  Local: Bloco 10 Sala 100 

NOITE  

18h00min às 19h00min - Coffee Break   Local: Auditório Central 

19h30min às 22h00min - Conferência: Etnia e raça nas Américas: historiografia, processos 

e novos olhares. 

Palestrantes: Glen Skiles Goodman e Fernanda Oliveira da Silva 

Mediador: Jonathan Fachini da Silva.  Local: Auditório Central 

QUARTA-FEIRA (27 DE JUNHO) 

MANHÃ 

09h00min às 12h0min – Minicursos 

TARDE 

13h30min às 16h30min - Simpósios Temáticos 

17h00min às 18h00min - Roda de Conversa: PIBID: Relações Universidade-Escola 

Debatedoras: Sirlei Teresinha Gedoz; Eliana Ávila Silveira. Local: Bloco B10 Sala 100 

17h00min às 18h00min - Roda de Conversa: Ações e estudos sobre arte: desafios 

contemporâneos.  

Debatedores: Thiane Nunes e José Francisco Alves.  Local: Bloco B10 Sala 101 

NOITE 

18h00min às 19h00min - Coffee Break   Local: Auditório Central 

19h30min às 22h00min - Conferência: Diálogos sobre educação pública 

Palestrantes: Ana Paula de Oliveira Jerônimo, Josme Konhko Fortes, Liane Susan Muller e 

Valdenia Menegon Mediador: Eduardo Hass.   Local: Auditório Central 

QUINTA-FEIRA (28 DE JUNHO) 

MANHÃ 

09h00min às 12h0min – Minicursos 

TARDE 
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13h30min às 16h30min - Simpósios Temáticos 

16h30min às 18h30min - Conferência: Debates sobre Gênero na Universidade 

Debatedores: Sherol dos Santos, Nikelen Acosta Witter e Priscilla Almaleh  Local: 

Ignacio Ellacuría. 

 

NOITE 

18h00min às 19h00min - Coffee Break e lançamento de livros Local: Auditório Central 

19h30min às 22h00min - Conferência: Desafios da Democracia no Brasil  

Palestrantes: Diorge Alceno Konrad e Dulce Chaves Pandolfi 

Mediadora: Estela Carvalho Benevenuto   Local: Auditório Central 

 

MINICURSOS (27 e 28 de junho - 09h00min às 12h00min) 

 

 

Opção 1 - O que é feminismo? Esclarecimentos e Trajetórias. 

Local: Bloco D05 Sala 202  Ministrantes: Giane Caroline Flores e Priscilla Almaleh 

 

Opção 2 - Noções de conservação e pequenos reparos em documentos históricos. 

Local: Bloco D 05 Sala 203  Ministrante: Caroline Rippe de Mello Klein 

 

Opção 3 – A Nova História-militar: possibilidades teóricas, metodologias e temáticas. 

Local: Bloco D05 Sala 204  Ministrantes: Bárbara Tikami de Lima e Kelvin Emmanuel 

Pereira da Silva 

 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS (26, 27 e 28 de junho - 13h30min às 16h30min) 
 
 

Simpósio Temático Bloco Sala 

ST 01 Processos Migratórios e Etnicidade: temas, fontes e abordagens.  B10 100 

ST 02 As práticas narrativas no corpus documental da Companhia de Jesus: novos 

temas e abordagens de pesquisa. 

B10 101 

ST 03 Estado, Partidos, Eleições e Trajetórias: novos olhares sobre temas 

tradicionais da história política. 

B10 102 

ST 04 Cultura Visual e os Usos da Imagem em História da América Latina: 

memórias e anacronismos em fontes históricas e artísticas. 

B10 103 

ST 05 Ciência e Narrativas: viagens, produção de saberes e registros científicos no 

espaço latino-americano, séculos XVI-XX. 

B11 100 

ST 06 Sociedades Indígenas: narrativas contemporâneas.  B11 101 

ST 07 Escravidão nas Américas: agências estruturas e processos. B11 102 

ST 08 Mundos do Trabalho no Brasil e América Latina: historiografia e novas 

possibilidades. 

B11 103 

ST 09 História da Educação, Culturas Escolares e Políticas Educacionais: 

dialogando sobre o Brasil e América Latina. 

B12 100 

ST 10 Discutindo Gênero: representações socioculturais na América Latina.  B12 101 
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ST 11 Historiografia: atores, ideias, projetos. B12 102 

ST 12 Fronteiras em Movimento: dinâmicas sociais e econômicas na formação da 

América Meridional (sécs. XVII-XIX). 

B12 103 

ST 14 E/Imigração e Colonizações na América Latina. B12 104 

ST 15 Perspectivas e Práticas em Arqueologia. B12 105 

ST 16 História e Memória das Instituições Escolares na América Latina.  B12 106 

ST 17 Memórias e Fontes Históricas. D04 103 

ST 19 Direitas e Esquerdas no Mundo Contemporâneo D04 203 

ST 21 Fotografias e Cidade. D05 202 

ST 22 Entre Ditaduras e Democracias: política, repressão e violência na América 

Latina no século XX. 

D05 203 

ST 23 Emancipações e Pós-Abolição: os 130 anos da Lei Áurea, lutas 

emancipatórias, associativismo, imprensa e políticas públicas.  

D05 204 

ST 25 História Intelectual, Impressos e Literatura na América Latina (XIX-XX). A01 122b 
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ST 01 - Processos Migratórios e Etnicidade: temas, fontes e abordagens. 

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

Micro História e história da imigração: pensando o problema de equilíbrio e 

complexidade 

Maíra Ines Vendrame (Doutora - UNISINOS) 

O presente artigo tem por objetivo mostrar de que maneira a metodologia da micro-

história italiana propiciou o desenvolvimento dos estudos ligados aos movimentos 

migratórios. Inspiradas em tal metodologia, as pesquisas começaram a dar destaque às 

experiências particulares de deslocamento, indicando para o papel ativo dos indivíduos e das 

famílias na articulação dos deslocamentos. Os conceitos de cadeias migratórias, redes e 

estratégias passaram a ser utilizados propiciando, assim, que as explicações que entendiam as 

transferências como consequência de fatores estruturais econômicos fossem colocadas em 

novos termos. A busca pelo entendimento do mundo de saída dos camponeses europeus e os 

recursos acionados pelas famílias quando chegavam à América, bem como as conexões entre 

os locais de origem e os de chegada, aparecem ainda como pontos que merecem ser 

aprofundados quando se fala da imigração para regiões de colonização no Brasil. Por tudo 

isso, indicar-se-á de que modo o método da micro-história pode ainda contribuir 

significativamente para o desenvolvimento das pesquisas no campo dos deslocamentos 

humanos.  

 

A colonização privada no Vale do Taquari: a Colônia dos Conventos 

Júlia Leite Gregory (Mestranda - UNISINOS) 

Na segunda metade do século XIX, o Vale do Taquari foi retalhado em lotes coloniais 

devido à grande valorização das propriedades do território. A elite fundiária que detinha 

grandes extensões de terra transformou suas fazendas em linhas, picadas e colônias. Porém, 

empresários de outras regiões também se interessaram pelas terras do Vale do Taquari, e se 

utilizaram da terra (agora como mercadoria) para movimentar um grande negócio lucrativo: o 

mercado da terra. É neste contexto que a Colônia dos Conventos foi fundada pela empresa 

Baptista Fialho & Cia, compreendendo o território das fazendas Lageado e Conventos. A 



 

 

 9 

empresa tinha como sócios Antonio Fialho de Vargas, Manoel Fialho de Vargas Filho e João 

Baptista Soares da Silveira e Souza, todos oriundos de Porto Alegre. A empresa vendia lotes 

para brasileiros e alemães, sendo que para estes oferecia todo o transporte da Europa até a 

colônia. O responsável pela venda das colônias era o gerente da empresa, Antonio Fialho de 

Vargas, que se tornou o maior comerciante de terras da região. Antonio morou na Colônia dos 

Conventos durante alguns anos, mas transferiu-se para a Vila de Taquari um tempo depois. 

De acordo com fontes primárias, a colônia não foi bem-sucedida, tendo baixa produção 

agrícola e dificuldades financeiras devido às dívidas não pagas dos colonos. Além disso, 

Antonio Fialho foi difamado pelos moradores da colônia, se envolvendo em conflitos com os 

mesmos. É muito provável que Antonio e sua família tenham saído da colônia por estas 

questões. A partir do estudo da trajetória de Antonio Fialho de Vargas, busca-se fazer 

algumas reflexões a respeito da colonização privada da região, investigando, principalmente, 

a dinâmica do mercado de terras. 

 

Estudo comparado sobre as obras Memoria sobre os meios de promover a colonisação, do 

Visconde de Abrantes, Brasil, e Memoria sobre emigracion i colonizacion, de Vicente 

Pérez Rosales, Chile – século XIX  

Wellington Augusto Blume (Graduando - UNISINOS) 

Através deste estudo, pretendemos analisar comparativamente as obras Memoria sobre 

os meios de promover a colonisação e Memoria sobre emigracion, inmigracion i 

colonizacion, escritas respectivamente pelo político brasileiro Visconde de Abrantes e pelo 

político chileno Vicente Pérez Rosales. As obras foram escritas em um intervalo de tempo 

muito próximo: a primeira, no ano de 1846, a segunda, no ano de 1854. Ambas versam sobre 

imigração e colonização e fazem parte de um contexto no qual as portas para as grandes 

migrações estavam sendo abertas. Brasil e Chile, na metade do século XIX, voltavam suas 

políticas de desenvolvimento econômico e social para a colonização de terras devolutas com 

imigrantes estrangeiros. Com suas particularidades, pretendiam alavancar o progresso e o 

refinamento cultural através da atração de imigrantes europeus brancos. Abrantes e Rosales 

participaram desse processo com a escrita e divulgação das suas ideias através das suas 

memórias. Tendo esse panorama em vista, pretendemos compreender como essas obras foram 
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produzidas, publicadas e recebidas pelo público leitor, percebendo de que modo elas 

influenciaram a construção das políticas migratórias no Brasil e no Chile. 

 

Quimera Racial: Relações de Conflitos entre Imigrantes Italianos, Descendentes e 

Nacionais no Sul do Brasil (1870-1901) 

Norton Neves (Graduando - UNISINOS) 

Este trabalho tem como objetivo estudar os conflitos interétnicos envolvendo 

imigrantes italianos, descendentes e nacionais, nas regiões de colonização italiana do Rio 

Grande do Sul, entre o final do século XIX e início do século XX. Para a presente pesquisa 

foram utilizadas as seguintes fontes: discursos parlamentares, memórias do imigrante Júlio 

Lorenzoni e processos criminais. Através da análise deste material, se busca compreender as 

motivações dos conflitos e crimes violentos entre italianos e nacionais. A ideia de 

superioridade racial e a cor como estigma de diferenciação social, que colocava o imigrante 

numa posição superior e o “negro” numa condição inferior, é algo que emerge da análise das 

divergências entre os sujeitos envolvidos. Desse modo, constata-se que o período da Primeira 

República é marcado pela marginalização acentuada do nacional de cor, manifestando-se 

através da violência física nas regiões coloniais do sul do Brasil. 

 

Desordens na Vila de São João de Santa Cruz: os imigrantes ordeiros (RS, final do XIX) 

Jéssica Fernanda Arend (Mestranda - UNISINOS) 

Partindo do uso dos processos criminais e de leitura da bibliografia sobre o tema da 

imigração alemã, analisamos alguns casos onde imigrantes alemães e\ou seus descendentes se 

envolveram em conflitos, provocando desordens dentro da vila de São João de Santa Cruz – 

atual cidade de Santa Cruz do Sul – em fins do século XIX. Este trabalho tem como principal 

objetivo questionar a construção do mito do bom imigrante alemão – ordeiro, operoso, 

pacífico, etc. – e refletir acerca da complexidade das sociedades. Entendemos esse grupo 

étnico não como um grupo homogêneo e coeso, mas que também está suscetível a criar 

desordens e de se envolver nos mais diversos tipos de rixas e conflitos por múltiplos motivos. 

Trazemos aqui, portanto, situações que os sujeitos fogem do padrão esperado, provocando 

desordens. Os processos-crime que entendemos que se encaixam nesta categoria de análise 

foram selecionados conforme o conflito não se restringia mais aos lugares privados, como a 
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casa ou a propriedade de cultivo, e passam a ocorrer em lugares públicos, tais como bailes, 

vendas, ruas, etc. Entendemos que locais de sociabilidade e de lazer são considerados 

propícios para a ocorrência de conflitos violentos. Principalmente, porque esse é o espaço em 

que os indivíduos estão num momento de relaxamento, de lazer, de sociabilidade. Então, entre 

a cachaça, brincadeiras e jogos, por qualquer mal-entendido, o sujeito pode, subitamente, ter 

uma explosão de raiva. Por fim, esclarecemos que este trabalho é resultado da monografia de 

conclusão de curso em História. 

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

Representações étnicas em Ijuí (1890-1924): algumas reflexões sobre o uso de processos 

criminais como fonte de estudo 

Paulo Sérgio de Souza de Azevedo (Mestre - UFRGS) 

Este trabalho pretende trazer algumas reflexões sobre as potencialidades de processos 

criminais como fonte de estudo para a compreensão das representações étnicas produzidas 

acerca de grupos estabelecidos em regiões influenciadas diretamente pelo fluxo imigratório e 

pelas políticas públicas de imigração nas primeiras décadas do período republicano brasileiro. 

Como caso de estudo concentraremos a análise em produções provenientes da localidade de 

Ijuí, no período entre 1890-1924. Mais especificamente vamos abordar alguns processos 

crime nos quais são construídas representações de determinados grupos étnicos – a exemplo 

de alemães, poloneses, negros entre outros. O conceito de etnicidade será essencial para 

entendermos a construção de identidades e sua dinamicidade, assim como as “lutas de 

classificações”, de Pierre Bourdieu, além da noção de “interações explosivas”, de acordo com 

Karl Monsma. O uso de processos crime como fontes de estudo sobre as representações 

étnicas será entendido em termos de possíveis de sua possível articulação com outras 

documentações, como aquelas provenientes da imprensa local – a exemplo do jornal Correio 

Serrano.  
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Comunidades rurais na Região Florestal das Missões no início do século XX: algumas 

relações possíveis entre Serro Azul e Santa Lúcia 

Mauro Marx Wesz (Mestre UFSM) 

A proposta desta comunicação é apresentar alguns aspectos desenvolvidos na 

dissertação de mestrado intitulada “Colônia Rondinha/Santa Lúcia: Colonização e 

Religiosidade na Região das Missões do Rio Grande do Sul (1921-1937) ”, onde além de 

pesquisar questões relativas ao povoamento de pequenas comunidades neste local, também 

procurei entender o fenômeno da religiosidade em torno dos três jesuítas assassinados em 

1628, Roque Gonzáles (1576-1628), Afonso Rodrigues (1532-1628) e Juan del Castilhos 

(1595-1628). No entanto, para a proposta deste artigo busquei focar em dados acerca do 

povoamento de Santa Lúcia, e em menor escala, Serro Azul, para contextualizar a produção 

econômica e a composição social dos novos espaços de produção naquele período. Assim, 

utilizei registros de compra e venda de terras e de procuração bastante, para obter informações 

relativas aos valores, profissão, sobrenomes, e então melhor entender essas comunidades 

rurais nas primeiras décadas do século XX.   

 

As paixões, os sentimentos e os imigrantes poloneses no Brasil durante o Estado Novo: 

identidades e (re)sentimentos 

Rhuan Targino Zaleski Trindade (Mestre – UFPR) 

Durante o período entre guerras (1918-1939), a Polônia, depois de 123 anos de 

dominação estrangeira, se torna independente e começa a avaliar e agir sobre os poloneses 

integrantes da diáspora ocorrida nas décadas anteriores no Brasil, repensando o papel 

simbólico de seus emigrantes, com objetivos estratégicos e, por vezes, ambições coloniais e 

imperialistas voltados à comunidade emigrada. Ao enfatizarmos essa presença polonesa no 

Brasil e seu projeto imperialista levado cabo no período entre guerras, observamos sob 

ângulos variados, a importância de conferir atenção às paixões, aos sentimentos e às 

sensibilidades na política como instituição do cotidiano. De um lado, pensando a configuração 

da identidade polonesa, na sua grande pluralidade, isto é, na conformação de unidades, como 

no sentimento de pertença nacional e de patriotismo aflorado enquanto política de estado e na 

interação como comunhão do sentir e experimentar. De outro lado, o ressentimento 

“brasileiro” aflorado pelo Estado, intelectuais, imprensa e refletido no imaginário da 
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população, frente os imigrantes e seus descendentes, notadamente os poloneses no sul do país, 

em um período igualmente de conformação do nacionalismo unificador brasileiro durante a 

Era Vargas (1930-1945), principalmente durante o Estado Novo (1937-1945) e a Campanha 

de Nacionalização a partir de 1938. Tais sentimentos, somados à política autoritária, 

nacionalista e xenófoba do período, eram potencializados, não apenas pelo perigo idealizado 

nas perspectivas colonizadoras polonesas, mas também pelo preconceito existente contra essa 

população, reverberado através da expressão “polaco”, a qual concentrava uma série de 

estereótipos negativos com relação aos poloneses e descendentes.  

 

Ações nacionalizadoras do Estado Novo no Rio Grande do Sul 

Fernanda Gälzer (FEEVALE) 

A população de imigrantes e seus descendentes, durante o Estado Novo (1937-1945), 

principalmente os de ascendência alemã, italiana e japonesa, enfrentaram ações desenvolvidas 

devido à Campanha de Nacionalização do governo de Getúlio Vargas, que posteriormente 

foram agravadas pela Segunda Guerra Mundial. As ações nacionalizadoras impuseram 

restrições ao cotidiano dessa população, impossibilitando-os de manifestar sua cultura.  A 

nacionalização não afetou de forma igual nem na mesma intensidade os diferentes grupos de 

imigrantes e descendentes. Conforme René Gertz (2005), havia uma percepção de que a 

população alemã foi a mais afetada, enquanto teria havido maior complacência com a 

população italiana. Assim, este estudo busca analisar como o contexto do Estado Novo e 

Segunda Guerra Mundial afetaram os imigrantes e seus descendentes. Da mesma forma, 

busca comparar as ações repressivas que recaíram sobre esses dois grupos, no Rio Grande do 

Sul, através de uma pesquisa bibliográfica, bem como da análise de leis criadas no período. 

 

Carlos de Souza Moraes: um nacionalista ferrenho atuando em uma área de imigração 

Rodrigo Luis dos Santos (Doutorando Unisinos) 

Neste trabalho pretendemos analisar aspectos da atuação intelectual e política do 

advogado Carlos de Souza Moraes (1908-2003), nascido em Montenegro/RS e radicado em 

São Leopoldo/RS, onde construiu grande parte de sua trajetória. Enfocaremos o período entre 

1936 e 1945, contemplando os discursos e as ações de cunho nacionalista promovidas pelo 

agente social por nós escolhido, especialmente no que se refere a sua postura acerca da 
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presença imigrante no Brasil. Membro da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, entidade 

de cunho ultranacionalista fundada em 1932, Moraes contribuiu, intelectualmente, para a 

campanha antinipônica promovida por esta sociedade. No campo político, foi secretário da 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, diretor de Instrução Pública municipal e diretor do 

jornal oficial Correio de São Leopoldo, ocupando estas funções entre 1937 e 1944, período 

marcado pelas políticas nacionalizantes do Estado Novo. Através da análise de aspectos de 

sua trajetória, almejamos lanças luzes sobre as ações em nível local e regional deste e de 

outros possíveis agentes históricos, ampliando a compreensão sobre as práticas sociopolíticas 

estabelecidas durante o Estado Novo no país e seus desdobramentos nas áreas de imigração 

estrangeira.  

 

ST 02 - As práticas narrativas no corpus documental da Companhia de Jesus: novos 

temas e abordagens de pesquisa  

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

A construção da metodologia historiográfica da Companhia de Jesus 

 Gabriele Rodrigues de Moura (Doutoranda - UNISINOS) 

A Companhia de Jesus, desde a sua fundação, teve a preocupação de construir e 

preservar a história da Ordem e, também, de divulgar uma imagem voltada ao apostolado e a 

educação. Em razão disso, os textos produzidos por seus membros eram pensados, 

formulados e construídos de maneira que incorporassem uma “retórica da realidade”, que 

pudesse persuadir os leitores a fim de conquistar apoiadores ou novas vocações, como 

também, para a defesa diante dos detratores. Aos relatos sobre as conversões e relacionados 

ao estabelecimento das reducciones de índios; acerca dos triunfos e dos fracassos; relativos à 

descrição da natureza, o funcionamento dos colégios e o sistema educativo; sobre as 

atividades econômicas e políticas, se somam as gramáticas, catecismos e as vidas exemplares, 

que fazem parte de um sistema próprio de práticas de escrita e de leitura e, também, de 

ordenamento e interpretações voltadas à descrição do mundo que cercava os jesuítas. Deste 

modo, levantamos as seguintes perguntas: o que orientava a produção destes relatos (origens, 

fundadores, identidades etc)? Quais as normas que deveriam ser observadas? Quais as ênfases 
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que estes temas deveriam receber nas narrativas?  Para os procedimentos teóricos-

metodológicos, utilizamos os livros de Gerard Genette (1987; 1995; 2010), Roger Chartier 

(1990; 1991; 1998; 2002; 2007; 2009; 2012), Julia Kristeva (2005), Antoine Compagnon 

(1996), Michel de Certeau (2008; 2010) e Tiphaine Samoyault (2008), além dos documentos 

corportativos da Ordem de Santo Ignacio. 

 

A construção e utilização do termo infiel no processo de evangelização dos indígenas na 

região do Rio da Prata colonial no século XVI e XVII 

Evérton Dalcin (Doutorando – PUCRS) 

Ao longo do período moderno, problemas de ordem científicas e teológicas afloraram 

com a chegada de Cristóvão Colombo à América. Dentre estes, o questionamento e 

reconhecimento do “outro” (ameríndio) como homem apartado da fé católica. As discrições 

dos nativos como infiéis, nas cartas e crônicas dos membros das Companhia de Jesus, 

distinguem as infidelidades na América, que decorre de seu desconhecimento da cristandade, 

das demais infidelidades identificadas no período moderno em outros grupos étnicos. Pois, os 

nativos não poderiam ser classificados sob os mesmos termos que eram utilizados para 

designar falsos conversos, que não seguiam o cristianismo mesmo o conhecendo. Desta 

forma, o indígena fez com que os europeus repensassem seu conhecimento sobre o mundo e, 

sobretudo, desenvolvessem formas de dominar, conquistar e converter tais nativos. Com o 

avanço do projeto colonizador, os relatos religiosos apontam para um grande número de 

conversos, contudo, alguns nativos seguiram mantendo-se apartados e eventualmente 

ocasionando conflitos junto aos colonizadores. Logo, os relatos apontam para as dicotomias 

amigo/inimigo, fiel/infiel, que ainda carecem de problematização em nossa historiografia. Em 

determinadas situações, aliados podiam converter-se em inimigos em função das relações 

estabelecidas, da mesma forma, fiéis podiam executar atos de infidelidade em outras 

conjunturas. O presente estudo tem por objetivo identificar a utilização do termo infiel na 

documentação produzida entre os colonizadores da região platina na América do Sul, bem 

como as questões que a “descoberta” da América impunham à Europa. Desta forma, será 

possível compreender o processo de conversão que os religiosos da Companhia de Jesus 

empreenderam na América Colonial Espanhola e analisar o discurso destes sobre os infiéis. 
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Para tanto, nos valeremos da bibliografia pertinente, dos dicionários de época e de cartas e 

informes religiosos, seculares e regulares.  

 

As inconstantes impressões dos Carijós do litoral no discurso jesuítico (1549-1650) 

Rodrigo Terra Costa (Mestrando – PUCRS) 

Durante a segunda metade do século XVI e o inicio do XVII, o Litoral Sul do 

território Brasileiro colonial se torna crucial nos projetos de catequização jesuítica e 

igualmente importante sob o ponto de vista administrativo-econômico da Coroa Portuguesa e 

Espanhola. As demandas por mão de obra indígena (na forma de cativos) tencionava cada vez 

mais os propósitos e expectativas de atuação dos missionários da Companhia de Jesus. Isto se 

reflete na documentação através de diferentes impressões que os índios Carijós 

desencadearam naqueles que relataram sua situação. Se num primeiro momento o Padre 

Manuel da Nóbrega projeta uma grande esperança na conversão destes, dizendo ser “o melhor 

gentio da Costa”, por outro lado o Padre Jeronimo Rodrigues em missão aos Carijós do Mar 

descreve uma situação bastante contraria, onde as relações com os Portugueses (na forma de 

resgates) colocam os Carijós enquanto oportunistas e muitas vezes avessos à conversão. Essas 

“boas e más” condutas demonstram uma oscilação do discurso na trajetória da Companhia de 

Jesus quanto ao contato com este grupo. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar, em 

um marco de 100 anos (1549 – 1649), os diferentes vestigios que os índios Carijós deixam na 

documentação elaborada pelos Jesuítas, possibilitando uma análise mais ampla das diferentes 

formas de descrever e referenciar o “Outro”. 

 

As Missões Austrais do século XVIII e a produção dos "selvagens" nos relatos de José 

Cardiel S.J. e Thomas Falkner S.J. 

Thais Macena de Oliveira (Graduanda – UNISINOS) 

O presente trabalho está relacionado ao projeto Toldos e pueblos em “tierra adentro”: 

pelos caminhos da fronteira. O caso da pampa bonaerense no século XVIII coordenado pela 

Profª Drª. Maria Cristina Bohn Martins. Buscacemos tratar da problemática dos discursos 

etnocêntricos sobre o outro, presentes nas fontes jesuíticas dos Setecentos, especificamente 

acerca da experiência reducional ocorrida na região da pampa bonaerense. Nosso principal 

objetivo para esta comunicação será analisar as diferenças presentes entre a noção de 
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alteridade de um jesuíta missioneiro, José Cardiel, e a de um médico, Thomas Falkner S.J, 

acerca dos indígenas pampeanos. A metodologia empregada consiste em a) leituras de 

bibliografia de apoio; b) leitura de estudos teóricos sobre os conceitos de alteridade; c) análise 

de produções acerca do modelo de narrativa jesuíta  d) leitura e análise das fontes primárias: 

  escripción de la Patagonia   de las partes contiguas de America del Sur   177   de Thomas 

 al ner S.J,  Sobre las dificultades que suele haber en la conversión de los indios infieles, y 

medios para vencerlas”  17 7  e   iario del viage   mision ao Rio de los Sauces  17 8  

ambos de José Cardiel S.J. Percebemos que as narrativas construídas por José Cardiel S.J 

sobre os indígenas da pampa bonaerense representam o olhar institucional de um membro da 

Companhia Jesus, e a ânsia de um sujeito que busca edificar o trabalho missionário e defender 

a Ordem. Por outro lado, a crônica de Thomas Falkner indica a visão de alguém interessado 

em informar, ordenar e classificar (MARTINS, 2017), o que atinge, inclusive, a sua descrição 

sobre os indígenas. Os discursos de ambos religiosos também refletem o contexto histórico do 

século XVIII. Nesse momento, a imagem ocidental sobre os nativos passa por uma 

transformação, e cresce a noção de que são traiçoeiros, não confiáveis e inconsequentes. 

 

Pode um cristão, u, jesuíta, utilizar a análise marxista? 

Edmilson Pereira Cruz (Mestrando – UNISINOS) 

Este trabalho busca contribuir para a história da Companhia de Jesus no Brasil e no 

Rio Grande do Sul, no século XX, evidenciando qual foi o seu papel na conjuntura política 

entre os anos de 1960 a 1985. O objetivo deste trabalho é perceber como a práxis libertadora 

influenciou os membros da ordem, fazendo com que ocorresse um conflito interno na Ordem. 

Este conflito resultou em um documento escrito pelo Geral da Companhia chamado Pedro 

Arrupe, intitulado Análise Marxista. Propomo-nos a analisar este documento verificando 

como Pedro Arrupe se posicionou perante as teses marxistas e os resultados que este 

documento gerou. A metodologia utilizada será o conceito de campo religioso e campo 

político, identificando a suas relações e influencias entre ambos, como também a disputa pela 

ordem simbólica do discurso e o profetismo da Teologia da Libertação na Companhia de 

Jesus, estes conceitos foram trabalhados pelo autor Pierre Bourdieu. Assim buscamos 

compreender melhor os dilemas políticos existentes dentro e fora da Ordem Jesuítica, 

percebendo como os jesuítas influenciam e são influenciados pela Igreja Católica do Brasil.  
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ST 03 - Estado, partidos, eleições e trajetórias políticas: novos olhares sobre temas 

tradicionais da História Política 

 

26/06/2018 (manhã) 

 

As disputas dos pessedistas gaúchos na década de 1940: apontamentos iniciais de 

pesquisa 

Tiago de Moraes Kieffer (Mestrando – Unisinos) 

O presente trabalho tem por objetivo discutir questões iniciais de pesquisa envolvendo 

as disputas internas dos agentes do Partido Social Democrático (PSD) no período 

compreendido entre a sua formação em 1945 e a eleição presidencial de 1950. O recorte 

temporal se justifica, pois esse foi um período de intensas disputas envolvendo a figura de 

Getúlio Vargas, inspirador inicial do partido, assim como houve divergências em torno de 

temáticas como a presidência de Eurico Gaspar Dutra, os acordos interpartidários e formulas 

de sucessão presidencial. Esses embates são visíveis nos debates públicos, nas documentações 

internas do partido, nas cartas e nos Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, como se trata de uma pesquisa inicial, priorizaremos na comunicação a 

explanação da problemática, dos objetivos e dos resultados iniciais já encontrados.  

 

Notas preliminares sobre os autonomistas nas eleições no Rio Grande do Sul em 1954 

Marcos Jovino Asturian (Doutorando – UNISINOS)  

Neste trabalho, tem-se como objetivo, com base em apontamentos introdutórios para 

uma pesquisa histórica, compreender a atuação do Partido Social Democrático Autonomista 

(PSDA) nas eleições de 1954, no Rio Grande do Sul. Para tanto, se utilizará fontes 

bibliográficas, assim como será desenvolvida pesquisa nos jornais Correio do Povo e Diário 

de Notícias. Os autonomistas – ala dissidente do PSD – decidiram apoiar o candidato 

petebista Alberto Pasqualini – para o governo estadual – em detrimento do pessedista Ildo 

Meneghetti, da Frente Democrática (PSD/UDN/PL). Além disso, seus candidatos à Câmara 

dos Deputados e à Assembleia Legislativa tiveram os seus nomes incluídos na chapa 
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trabalhista. O estudo justifica-se em função da necessidade de aprofundar aquilo que as 

pesquisas de história política – acerca do período de 1945 a 1964 – só puderam tangenciar.  

 

O conceito de trajetória problematizando as interpretações clássicas sobre o PTB: o caso 

de Alberto Pasqualini (1945-1954) 

Diego Orgel Dal Bosco Almeida (Doutor - UNISC)  

A presente comunicação procura apontar alguns caminhos para se repensar as 

interpretações sobre a formação e consolidação do PTB tendo em vista as possibilidades de 

abordagem a partir do conceito de trajetória.  Utilizando-se do caso de Alberto Pasqualini, 

frequentemente visto pelos memorialistas políticos e por parte da historiografia como o 

“doutrinador” do PTB, procura-se demonstrar que sua “doutrina”, quando colocada em 

perspectiva no contexto de sua atuação, não esteve alheia às tensas dinâmicas intra-

partidárias, como também não deixou de se adaptar às oscilações do cenário político-

partidário do período 1945-54.  

 

Trajetória e história política no estudo sobre a atuação de Fernando Ferrari no Partido 

Trabalhista Brasileiro (1945-1960) 

Maura Bombardelli ( Mestra – UFRGS)  

O trabalho enfoca a utilização do conceito de trajetória e a possibilidade de seu 

emprego em estudos de história política, tomando como base a metodologia utilizada na 

pesquisa da trajetória de Fernando Ferrari no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) entre os 

anos de 1945 e 1960. O referido estudo partiu da teoria do campo político, desenvolvida por 

Pierre Bourdieu, para delinear os espaços de atuação de Ferrari, as articulações políticas e o 

processo de acumulação de capital – que o tornaram um importante quadro do partido –, além 

dos recursos com os quais contou para a luta interna no PTB, que teve como desfecho a cisão 

partidária e a criação do Movimento Trabalhista Renovador (MTR). Lançar mão da trajetória, 

com a caracterização das diferentes posições ocupadas por Ferrari, contribuiu para a 

elucidação da dinâmica partidária da agremiação, das suas relações com os agentes políticos 

em disputa no campo e das suas transformações no decurso do Período Democrático de 1945 

a 64. 
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O caso Heuser e o PTB em Santa Cruz do Sul 

Gustavo Henrique Kunsler Guimarães (Mestrando – UPF) 

A presente comunicação pretende pontuar alguns elementos investigados em uma 

pesquisa de dissertação, que tem por objetivo analisar a trajetória política de Siegfried 

Emanuel Heuser. Nesta trabalho, é analisada sua atuação no Partido Trabalhista Brasileiro. Há 

um volume considerável de estudos referentes a organização partidária do PTB, bem como de 

apontamentos acerca do espaço de atuação do partido e área de concentração do seu 

eleitorado. Em grande parte destas pesquisas, pontua-se a dificuldade do Partido Trabalhista 

Brasileiro em adentrar nas áreas rurais, sobretudo de colonização alemã. Desta maneira, este 

trabalho tem por objetivo problematizar a penetração do PTB na zona de colonização 

germânica, utilizando o caso do político Siegfried Emanuel Heuser no município de Santa 

Cruz do Sul, nos pleitos de 1950, 1954 e 1958. Para isso, a comunicação utiliza-se de 

publicações do jornal santa-cruzense Gazeta de Santa Cruz, noticiadas dentro do recorte 

cronológico estabelecido. A partir de Heuser, o trabalho visa analisar os elementos presentes 

na conjuntura das referidas eleições e a recepção do PTB no município. 

 

26/06/2018 (tarde) 

 

A pena e a espada: Manoel Luís Osório e o Barão Homem de Melo na formação do 3º 

corpo do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai 

Fábio Caetano Tovo (Mestrando – UNISINOS) 

A presente comunicação procura analisar a participação de Manuel Luís Osorio, então 

Barão do Herval, e de Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, Barão Homem de Melo, 

na formação do terceiro corpo do exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Estes dois 

homens tiveram atuação destacada na formação deste corpo militar, formado somente de rio-

grandenses, que conseguiu uma participação de destaque em batalhas como a tomada de 

Humaitá, Avaí e Itororó. 

 

O apoio dos estancieiros rio-grandenses residentes no Uruguai ao exército libertador 

durante a Revolução Federalista de 1893- 1895 

Gustavo Figueira Andrade (Mestre – UFSM) 



 

 

 21 

O presente estudo tem por objetivo compreender as atuações de um grupo delimitado 

de estancieiros sul-rio-grandenses residentes da República Oriental do Uruguai, identificados 

a partir das correspondências pessoais trocadas entre estes e o General João Nunes da Silva 

Tavares (Joca Tavares), suas origens origem, composição e estratégias utilizadas por estes 

indivíduos transfronteiriços durante a Revolução Federalista de 1893-1895. Para tal, através 

de uma revisão bibliográfica, iremos tratar da ocupação histórica do Norte do Uruguai por 

brasileiros durante a segunda metade do século XIX e do vem sendo produzido nesse sentido, 

situando os avanços que temos realizados no que tange ao apoio prestado pelos estancieiros 

apoiadores dos federalistas à Revolução no Rio Grande do Sul. Este trabalho faz referência à 

dissertação de mestrado desenvolvida pelo autor na Linha de Pesquisa “ ronteira, Politica e 

Sociedade” e está inserido em um projeto “guarda-chuva” intitulado História da América 

Platina e os processos de construção e de consolidação dos estados nacionais no século XIX 

e no início do século XX do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). 

 

A trajetória política da escritora rio-pardense Ana Aurora do Amaral Lisboa no final do 

século XIX no Rio Grande do Sul 

Eduardo Finger (Mestrando – UNISINOS) 

A presente comunicação busca refletir a trajetória política da escritora e professora 

Ana Aurora do Amaral Lisboa (1860-1951). Para tanto, investiga-se a partir do seu 

“acontecimento biográfico”, período circundado entre 1893 até 1895, as reverberações desse 

capital simbólico em sua vivência política.  

 

Fernando Abbott e seus apoiadores: a dissidência republicana de 1907 e o jogo político 

regional 

Tassiana Maria Parcianello Saccol (Doutora – PUCRS) 

Este trabalho tem como objetivo analisar como se deu uma das principais cisões do 

Partido Republicano Rio-Grandense, qual seja, a dissidência de 1907. Nesse sentido, 

buscamos avaliar quais motivações ocasionaram a ruptura do líder Fernando Abbott - e, 

igualmente, de alguns de seus principais apoiadores - com a agremiação e, de tal modo, o que 

é que estava sendo disputado efetivamente, por alguns dos principais agentes do PRR nessa 
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conjuntura política.  A partir da identificação dos debates e episódios em que esses 

personagens estiveram envolvidos, será possível problematizar algumas das principais 

explicações historiográficas que até então privilegiaram as rivalidades ideológicas como 

motivação dessa dissidência.  Através de um exame de editoriais da imprensa e de 

correspondências particulares, será possível chamar a atenção para o peso dos interesses 

pessoais e facciosos e, igualmente, para as disputas por espaços de poder e prestígio, que 

continuavam tendo grande importância no jogo partidário e político rio-grandense de 

princípios do século XX. 

 

Contribuições da Teoria do Jornalismo para o estudo da História Política através da 

Imprensa 

Iamara Silva Andrade (Doutoranda – UFRGS) 

A proposta desse trabalho é apresentar um diálogo para ampliação e inovação dos 

referenciais teóricos e metodológicos da investigação dos jornais enquanto fonte e objeto de 

análise dos processos históricos. Nelson Traquina, investigador português com destacada 

importância no campo dos estudos jornalísticos, aponta a redescoberta do poder do jornalismo 

no inicio do século XXI associada à modernização da pesquisa sobre o conceito de 

agendamento (agenda-setting) cuja exposição inaugural foi autoria dos norte-americanos 

McCombs e Shaw (1972) quando averiguaram os efeitos da comunicação de massa na 

preferência política e eleitoral do público. Mauro Wolf explica que a conexão entre os 

critérios de relevância aplicados pela mídia, a visibilidade dos temas e os modos variados dos 

efeitos de agendamento promovem uma tematização, ou seja, a “transformação e o 

desenvolvimento de um número de acontecimentos e fatos distintos de agenda articulados, 

num único âmbito de relevância, que justamente acaba sendo tematizado”. A tematização 

seria um procedimento informativo da hipótese de agenda-setting no qual um assunto é 

destacado para atenção do público como central e significativo em relação ao fluxo normal da 

informação não-tematizada.  Mauro Porto considera os aspectos centrais do conceito de 

enquadramento formulados por Robert Entman como a melhor síntese para aplicações na 

análise de conteúdo da mídia, ao estabelecer que enquadrar significa dar saliência no texto 

comunicativo de aspectos selecionados da realidade, promovendo uma “definição particular 

do problema, uma interpretação causal, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de 
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tratamento para o item descrito”. Os jornais apresentam formas de enquadramento dos 

acontecimentos e saber quais eram esses, proporcionam às pesquisas na História Política 

identificar possíveis formas de recepção e efeito no meio social e compreender quais são as 

bases comunicativas da construção histórica dos matizes de sentidos que os leitores 

construíram e transmitiram as gerações posteriores. 

 

Análise de imprensa e suas abordagens durante a campanha da legalidade de 1961 

Mariele Henn Heck (Graduanda – UNISC) 

A Campanha da Legalidade (1961), tratou-se de um movimento sócio-político 

liderado por Leonel Brizola, então governador do Estado do Rio Grande do Sul. Após a 

renúncia de Jânio Quadros, os ministros militares vetam a posse do então vice-presidente João 

Goulart. O país enfrentou uma grave crise política. Leonel Brizola foi fundamental para a 

posse de João Goulart e a centralidade da campanha liderada pelo mesmo é indiscutível. No 

entanto, poucos foram os trabalhos que se detiveram a analisar a imprensa do período e as 

notícias e editorais publicados. Por este motivo que esse trabalho irá analisar o jornal Gazeta 

do Sul de Santa Cruz do Sul como importante ator político naquele momento.  

 

Um Pinóquio na Corrida à Casa Branca? O discurso sobre as “mentiras” de Donald 

Trump nas páginas da Revista Veja durante a campanha presidencial de 2016 

André Luis Marques (Graduando – UNISC) 

O presente texto é uma extensão do trabalho de conclusão de curso “ A ameaça 

americana: uma análise da figura política de Donald Trump nas páginas da Revista Veja”. 

Utilizando como metodologia a análise de conteúdo de Bardin (1977), nosso objetivo aqui é 

analisar um dos principais adjetivos que a revista Veja atribuiu ao então candidato Donald 

Trump em sua cobertura sobre as eleições presidenciais estadunidenses: mentiroso. Para 

desenvolvermos tal análise, levaremos em consideração não só o declínio da influência da 

mídia tradicional como também os reflexos deste recuo nas eleições presidenciais norte-

americanas de 2016. Nesta análise enfatizaremos ainda o fenômeno da “pós verdade” 

(conceito que vem sendo empregado para referir-se a divulgação de notícias falsas com o 

objetivo de manipular a opinião pública) e as incompatibilidades político -ideológicas 

existentes entre Trump e a grande mídia que a ele se opôs. Concluiu-se que o emprego do 
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adjetivo (mentiroso) entra no discurso de Veja como um instrumento que visa deslegitimar a 

fala do candidato na luta pelo controle da informação travada entre Trump (que buscou um 

canal próprio de informação- o Twitter- e promoveu a disseminação de “fatos alternativos”) e 

a mídia tradicional que se viu na ofensiva diante do descredito e ataque à imprensa que 

ganhou novos contornos com a campanha estadunidense de 2016. 

27 de junho de 2018 (tarde) 

O corporativismo enquanto práxis na construção da ideologia nacional-estatista nos 

anos de 1930: Reminiscência na política contemporânea? 

Gabriel Duarte Costaguta (Mestrando PUCRS) 

Na atual conjuntura social brasileira, em que lideranças políticas que compõem nosso 

campo de experiências nacional, como Getúlio Vargas, são mobilizadas para legitimar a 

continuidade de políticas progressistas, faz-se necessário revisitar o passado com o intuito de 

historicizar a compreensão da atual agenda de problemas do país. Este exercício interpretativo 

permite investigar o porquê de as antinomias políticas brasileiras – que, por exemplo, aliam 

centralização e autoritarismo político com progresso social e modernização – tornam não só a 

se presentificar em tempos de crise institucional, mas também a compor o horizonte de 

possibilidades de superação da mesma. À luz da problemática esboçada, este trabalho visa a 

compreender, por dentro da história do pensamento político brasileiro, de que maneira, ao 

longo dos anos 1930, deu-se a mobilização dos princípios corporativistas – entendidos 

enquanto práxis política voltada à reorganização da representação de interesses na 

reordenação da vida econômica – no momento de reconstrução institucional do Estado 

brasileiro e sua relação com a sociedade civil no primeiro período de Vargas no poder (1930-

1945). Nesse sentido, com o objetivo de propor uma reflexão acerca das possíveis 

reminiscências discursivas (encaradas como atos) na política brasileira contemporânea, 

avançaremos em investigar a construção ideológica (tomada em sentido amplo, como 

conjunto de ideias que apontam um padrão recorrente no político) nacional-estatista, em que 

o Estado nacional se posiciona como agente indutor do desenvolvimento social, intervindo, 

sobretudo, no planejamento econômico. Esta, identificada como uma das tradições políticas 

nacionais que ainda persistem no contemporâneo. 
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Governos de Getúlio Vargas e de Luiz Inácio Lula da Silva frente às atuais 

possibilidades de pesquisa na História Política 

Gabriel da Silva Ferreira (Mestrando – UNISINOS)  

Neste ano de 2018, completam-se 30 anos da publicação da primeira edição da obra 

Por uma História Política, organizada por René Rémond. Publicação esta que possibilitou o 

retorno deste gênero histórico que por décadas foi posto à margem da construção 

historiográfica, não sem razão, pois foi preciso revisitar seus objetos de pesquisa, fontes e 

métodos. Se antes a história política tinha como centro de suas pesquisas a exaltação dos 

grandes feitos de grandes líderes, após a publicação da obra destacada abriram-se novas 

possibilidades de pesquisa. Atualmente, a História Política interage com outras disciplinas, 

como a sociologia, direito, psicologia, linguística entre outras. Novos temas ingressaram no 

rol de trabalhos desta área de pesquisa histórica, como o processo eleitoral, partidos políticos, 

a opinião pública, mídia, intelectuais e suas ideias políticas, discursos, além de problematizar 

as biografias de protagonistas políticos. No caso de Vargas e Lula, estes eram/são produtos de 

manifestações movidas pela emoção, cabendo aos historiadores a análise crítica do que foram 

seus governos. Uma das possibilidades é verificar a construção de discursos com vieses 

nacionalistas e desenvolvimentistas nos eventos que envolvem a fundação da Petrobrás e 

descoberta do Pré-Sal, tendo como fontes pronunciamentos oficiais e textos da imprensa 

comercial. É possível constatar que ambos presidentes fizeram uso dos temas petróleo e 

desenvolvimento para a construção de seus discursos e, desta forma, buscar apoio da opinião 

pública para as suas ações. Nestes percursos, foram travados embates com veículos de 

imprensa nos dois casos analisados, guardando semelhanças e diferenças nos tópicos destes 

debates. 

 

A política da concertação social como sinfonia: o presidencialismo de coalização como 

conceito da presentificação do estado de compromisso na orquestra política brasileira 

Daniel Machado Bruno (Mestrando – PUCRS) 

Este trabalho sugere, como hipótese, a existência de uma lógica de concertação social 

que organiza o relacionamento entre o Estado brasileiro e a sociedade civil a partir de duas 

temporalidades do período republicano nacional aos quais os conceitos de estado de 

compromisso e presidencialismo de coalizão se destacam como seus referenciais analíticos. 
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Buscando as raízes históricas desse modo operante no arcabouço institucional gestado a partir 

da Revolução de Trinta, sustenta-se a ideia da re-atualização que o conceito de 

presidencialismo de coalizão, aplicado à conjuntura histórica do pós-1988, performa na 

expressão estado de compromisso, acionada para a compreensão do modelo político-

institucional de 1930 a 1964. Tratar-se-ia, portanto, de um passado que se presentifica sob 

arranjos modernizantes nos quais a construção do futuro positiva e legitima a continuidade da 

vigência de instrumentos conservadores e autoritários da direção política do Estado em torno 

de um modelo que conformou historicamente o relacionamento entre estado e sociedade no 

país. Desdobrando a hipótese, a resposta concertada aos dilemas históricos que se 

apresentam em diferentes contextos políticos parece conter como condição de possibilidade – 

manifestada na natureza ambivalente que os discursos repõem – a permanência de uma lógica 

de poder assimétrica entre Estado e sociedade, cuja solução transitória alcançada – em cada 

pacto político que rege a administração de um governo – configura uma espécie de solução de 

compromisso, que aponta para a funcionalidade de um sistema político de executivo forte. 

 

Vencedores e vencidos: apontamentos sobre o campo político Argentino (1946-1955) 

Lucas Rangel Nunes (Mestrando/UFRGS) 

O presente artigo pretende refletir, a partir de uma bibliografia já consolidada, algumas 

questões referentes ao campo político e seus agentes na Argentina da década de 1950. 

Tomando como referencial teórico os conceitos propostos por Pierre Bourdieu (1989, 1996, 

2015), procuramos compreender as características dos agentes opositores ao governo de Juan 

Domingo Perón entre 1946 e 1955, e que organizam um golpe de Estado capaz de destituir o 

presidente em setembro de 1955. Procuramos compreender como as motivações de diferentes 

agentes, com posicionamentos antagônicos, se associam através do mesmo discurso de 

oposição ao “regime” peronista, através de um posicionamento anti-peronista. Desta maneira, 

pretendemos contribuir para o estudo das relações políticas latino-americanas, na construção 

de suas democracias e na explicitação de suas fragilidades. 

 

JK e Frondizi: a construção dos capitais políticos em comparação 

Leonardo da Rocha Botega (Doutorando – UFRGS) 
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Na segunda metade da década de 1950, Brasil e Argentina foram palcos de intensos 

processos políticos. Em meio a este contexto é que Juscelino Kubitschek, no Brasil, e Arturo 

Frondizi, na Argentina, acendem a presidência da República de seus respectivos países com 

projetos semelhantes que propunham a modernização da economia. Apesar da semelhança de 

projetos, tais governos, tiveram caminhos e resultados diferentes. No Brasil, o governo JK foi 

marcado pelo entusiasmo e pela relativa estabilidade política. Na Argentina, por sua vez, o 

governo Frondizi foi marcado por um processo intenso de radicalização política e 

instabilidade que fizeram com que o presidente não pudesse concluir o seu mandato. Tal 

diferença, nos leva a problematizar os resultados eleitorais, uma vez que comparativamente, 

estes foram muito mais favoráveis ao governo Frondizi do que ao governo JK. Aqui 

propomos um estudo das trajetórias dos presidentes a partir da construção de seus capitais 

políticos. 

 

Frei Betto: uma trajetória política marcada pela Ditadura Militar 

Vinicius Viana Juchem (Doutorando – UNISINOS) 

O objetivo da presente comunicação é contribuir para o conjunto de estudos 

historiográficos sobre a trajetória política de militantes de esquerda na ditadura militar (1964-

1985). Carlos Alberto Libânio Christo, mais conhecido como Frei Betto, tem a sua trajetória 

política marcada pela oposição à ditadura militar, defesa dos direitos humanos e da 

democracia. No final da década de 1960, ele e outros dominicanos foram presos em vista do 

envolvimento com organizações da esquerda armada, principalmente a Aliança Libertadora 

Nacional (ALN), comandada por Carlos Marighella. Anos depois, Frei Betto escreveu um 

livro que abordava o envolvimento dos dominicanos na militância de esquerda e as 

circunstâncias da morte de Carlos Marighella: Batismo de sangue (1982). Após deixar a 

prisão, em 1973, Frei Betto permaneceu no Brasil e se dedicou ao trabalho de conscientização 

política das classes menos abastadas. A comunicação parte do seguinte problema: mesmo 

num período marcado por violações dos direitos humanos e a censura aos meios de 

comunicação, como Frei Betto encontrou formas de continuar a militância de esquerda. Serão 

abordadas questões relativas à História do Tempo Presente e a escrita biográfica no campo 

historiográfico.  
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Alemanha e Brasil: Relações de auxílio financeiro e parcerias na década de 60 

Caroline Rippe de Mello Klein (Doutoranda – UNISINOS)  

Esse trabalho tem o intuito de mostrar partes do recorte de pesquisa feito junto ao 

Arquivo de Relações Exteriores (Auswartiges Amt) em Berlim. O recorte se pauta no ano de 

1967, englobando a documentação que trata sobre a ajuda de capital financeiro que a 

Alemanha fez para com o Brasil, mostrando assim os interesses econômicos e políticos em 

relação ao país durante o período da Guerra Fria e a tentativa de sublevar hegemonicamente o 

país europeu em relação ao trópicos, como parte da disputa de poder de capitais em relação 

aos norte-americanos. A Alemanha na época supracitada é um país que tenta se reestruturar 

economicamente após a II Guerra Mundial, tendo como teoria política norteadora o 

ordoliberalismo nas suas ações e práticas governamentais, o que inclusive afeta os interesses 

nos seus aliados econômicos e politica internacional. Essa documentação engloba desde 

auxílios indiretos como o fornecimento de mão de obra e produtos agrícolas até capital 

financeiro substancial com direcionamento para projetos específicos, demonstrando assim em 

que e para que a Alemanha se projeta ao Brasil. 

 

28 de junho de 2018 (tarde) 

 

Sobre como vencer uma eleição: organização partidária e eleições no Rio Grande do Sul 

na Primeira República 

Carina Martiny (Doutora – UFRGS) 

Esta comunicação tem o objetivo de expor o papel assumido pelas eleições no início 

do período republicano e demonstrar como o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) se 

organizou para garantir vitórias eleitorais. Demonstra que, se as eleições não eram uma 

novidade da República, visto que já faziam parte da vida política imperial, assumiram um 

papel ainda mais central a partir de 1889, tornando-se fator legitimador do novo regime. 

Alinhada com trabalhos mais recentes que buscam analisar os pleitos para além do binômio 

fraudes e violência, comumente presente na historiografia, a comunicação apresenta uma 

análise atenta às diversas fases do processo eleitoral e às articulações que ocorriam no interior 

do PRR, especialmente a partir das ações coordenadas por Júlio de Castilhos, no papel de 

chefe do partido estadual. A partir da análise da correspondência de Castilhos e fazendo uso 
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da metodologia da micro-história, apresenta as etapas que envolviam a organização de uma 

eleição como: escolha dos candidatos, realização de campanha junto aos eleitores (via 

imprensa ou excursões pelo interior do estado), distribuição de circulares, combate às 

oposições e controle sobre os votos. Destaca também a importância que o município assumia 

para a dinâmica política do período, dado que era na esfera municipal que os pleitos ocorriam, 

e a preocupação dos republicanos castilhistas em vencer os pleitos dentro dos marcos legais 

do regime. 

 

Imagem, mobilização e popularidade nas campanhas eleitorais de Alberto Pasqualini 

(1947, 1950 e 1954) 

Douglas Souza Angeli (Doutorando – UFRGS) 

A ampliação do eleitorado, a criação de partidos políticos nacionais e um sistema 

eleitoral competitivo geraram impactos nas relações entre candidatos e eleitores na 

experiência democrática iniciada em 1945. No Rio Grande do Sul, Alberto Pasqualini 

concorreu na chapa majoritária do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) nos três primeiros 

pleitos após o Estado Novo: em 1947 candidatou-se a governador, em 1950 ao Senado e em 

1954 novamente a governador. Nesta comunicação, as fotografias são utilizadas como fontes 

capazes de evidenciar a construção da imagem de Pasqualini como detentor das competências 

necessárias à representação política e como candidato dotado de popularidade. Assim, o 

trabalho apresenta uma análise destas imagens buscando compreender como o candidato e sua 

campanha se dava a ver ao eleitorado e como estas imagens, especialmente por meio de sua 

publicação na imprensa, foram utilizadas nas tentativas de interpelação e mobilização dos 

eleitores - propiciando avançar na compreensão do impacto da emergência do povo no cenário 

eleitoral.  

 

O Partido Libertador e a experiência democrática (1945-1964): Balanço historiográfico 

e novas possibilidades de pesquisa 

Anderson Vargas Torres (Mestre  - UFRGS) 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a produção historiográfica e 

algumas ideias e possibilidades de pesquisa sobre o Partido Libertador (PL) durante a 

experiência democrática brasileira entre 1945 e 1964. Essa agremiação, originada a partir da 
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união das oposições ao Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) ainda nos fins da Primeira 

República - sua fundação data de 1928 - foi, assim como todos os partidos então existentes - 

extinto em 1937 com a ascensão do Estado Novo. Ressurgiu com a democratização de 1945 

sob o comando de uma liderança histórica da primeira fase do partido (1928-1937), Raul 

Pilla. Partido de viés conservador, o PL teve atuação destacada no Rio Grande do Sul entre as 

décadas de 1940 e 1960, consolidando-se como terceira força partidária estadual ao longo 

daquele período e destacando-se, ao lado do Partido Social Democrático (PSD) e da União 

Democrática Nacional (UDN), como oposição ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no Rio 

Grande do Sul. Todavia, sua atuação notável restringia-se ao território gaúcho, tendo pouca 

expressão política em nível nacional. Ainda que a produção acadêmica sobre o PL durante a 

experiência democrática ainda seja escassa, pretende-se, aqui, apresentar e problematizar  o 

que já foi escrito sobre o partido e a sua inserção no sistema partidário estadual e nacional 

daquele período histórico, bem como discutir novas possibilidades de pesquisa sobre o 

mesmo através do uso de recursos metodológicos e teóricos pouco explorados até o presente 

momento. 

 

“Ideias novas para problemas velhos”: a campanha eleitoral de Leonel Brizola no Rio 

Grande do Sul (1958) 

Samuel da Silva Alves (Mestrando – PUCRS) 

Seja por seus discursos ousados e inflamados, posicionamentos por vezes radicais, 

capacidade de mobilizar e liderar multidões ou ainda pelo surpreendente período de meio 

século no qual atuou com destaque no cenário político nacional, Leonel de Moura Brizola é, 

indubitavelmente, um dos mais importantes e intrigantes políticos da história brasileira. 

Durante a experiência democrática (1945-1964), teve atuação política destacada, sendo eleito 

duas vezes deputado estadual pelo Rio Grande do Sul (1947 e 1950), deputado federal pelo 

Rio Grande do Sul (1954), prefeito de Porto Alegre (1955), governador do Rio Grande do Sul 

(1958) e deputado federal pela Guanabara (1963), tornando-se, com isso, uma das principais 

figuras do primeiro partido político de massas da história republicana brasileira, o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). No PTB, após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, Brizola 

protagonizou uma série de disputas internas com outras lideranças, antigas e em ascensão, 

pelo monopólio das redefinições do trabalhismo e pelo legado varguista. No âmbito da pós-



 

 

 31 

graduação em História, diversos são os recentes trabalhos acerca de sua atuação no 

Legislativo e no Executivo. Entretanto, para além disso, outro aspecto da trajetória política de 

Brizola nos instiga à reflexão: as campanhas eleitorais. Com base nisso, esta pesquisa, em 

andamento, se propõe a compreender a candidatura e as estratégias de mobilização 

empregadas na campanha eleitoral de Leonel Brizola em 1958 no contexto da experiência 

democrática e do trabalhismo pós-1954. 

 

Partidos políticos representados: o Correio da Manhã e as eleições gerais de 1958 

Letícia Sabina Wermeier Krilow (Doutoranda – PUCRS) 

O presente trabalho objetiva analisar a forma como o jornal Correio da Manhã 

representou os diferentes partidos nas eleições gerais de 3 de outubro 1958. Tal proposta 

torna-se relevante quando consideramos a significativa ampliação do eleitorado de 1945 a 

1964, aumento que possibilitou a incorporação especialmente de camadas populares urbanas, 

o que implicou em mudanças na forma como os partidos passaram a mobilizar e arregimentar 

o eleitorado. Dessa forma, reconhecendo o forte papel de intervenção da imprensa nos 

assuntos políticos nada mais lícito do que indagar como um dos jornais mais prestigiados e 

reconhecidos entre os pares e pela sociedade representou tais transformações e suas 

consequências para o regime democrático brasileiro, instituído no pós-1945. Diante disso, é 

extremamente útil, analisar a forma como o Correio da Manhã representou os partidos nas 

eleições de 1958, pleito que refletiu importantes mudanças socioeconômicas ocorridas no 

país, evidenciando a ascensão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Assim, ao 

encontrarmos em textos criados para serem compreendidos como a posição institucional deste 

jornal – editoriais – a afirmativa de que “a instabilidade da vida política” é decorrente da 

“falta de caracterização política, de diferenciação ideológica dos partidos nacionais”, mais 

precisamente da “promiscuidade ideológica” em que se encontram os principais partidos do 

país, tais construções discursivas nos oferecem elementos para compreendermos não apenas a 

visão deste jornal sobre os principais partidos políticos do período, mas também sobre o 

sistema partidário e a política então vigente. Questões que nos permitem compreender como o 

CM estava percebendo o regime democrático instituído no pós-1945, sua adequação e/ou 

viabilidade para o Brasil. 
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Um olhar sobre o governo João Goulart através da imprensa passo-fundense: os jornais 

O Nacional e Diário da Manhã 

André de Souza Pereira (Mestrando – UPF)  

O presente trabalho se propõe a fazer uma análise da representação do governo João 

Goulart (1961-1964) na imprensa de Passo Fundo, tendo como fontes os jornais impressos O 

Nacional e Diário da Manhã. A pesquisa busca construir uma narrativa histórica local sobre o 

período delimitado, através da imprensa, utilizando-se dos jornais impressos de maior 

circulação na cidade, os quais possuíam posicionamentos antagônicos entre si.  Num primeiro 

momento, a partir da fundação dos partidos políticos, ainda não existia no jornal O Nacional a 

propagação de posicionamento político-partidário. Já o Diário da Manhã tinha em sua direção 

Túlio Fontoura, sendo um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD). Neste 

sentido, sendo o PSD um partido antigetulista que atacava o trabalhismo, O Nacional adotava 

uma postura contrária daquele que veiculava os ideais do partido. Por conta disso, ainda neste 

período, encontra-se em O Nacional um posicionamento compreendido como pró-trabalhista. 

Com a filiação de Múcio de Castro ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o mesmo irá fazer 

do jornal um forte espaço para veicular notícias sobre esta sigla partidária, sendo um grande 

defensor do trabalhismo durante toda a década de 1950. O jornal terá posições políticas 

pautadas, agora pelo envolvimento de seu diretor com um partido.  No período que 

analisaremos, a postura de O Nacional mudara com relação ao PTB em virtude de Castro se 

desfiliar do partido, liderando na cidade um movimento de dissidentes que fundaria o 

Movimento Trabalhista Renovador (MTR) que se colocaria na oposição do PTB. Túlio 

Fontoura, virá a se desfiliar do PSD, sofrendo acusações de estar ao lado do PTB por conta do 

presidente do partido na cidade ser seu amigo. Será neste contexto que analisaremos como os 

dois principais jornais da cidade irão se posicionar com relação ao governo de João Goulart 

até o golpe civil-militar que o depôs. 

 

ST 04 Cultura Visual e os usos da imagem na América Latina: memórias e 

anacronismos em fontes históricas e artísticas e ST 17 Memórias e Fontes Históricas 

 

26 de junho de 2018 (tarde)  
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Eduardo de Martino, suas pinturas e a Marinha Brasileira 

Barbara Tikami de Lima (Mestranda - UNISINOS) 

Esta comunicação tem o intuito de apresentar o projeto e os resultados parciais da 

pesquisa de mestrado “Mar de imagens. A gênese da relação entre Eduardo de Martino, suas 

pinturas e a Marinha Brasileira” que vem sendo elaborada no Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Tal estudo tem como objeto 

de análise as pinturas e desenhos feitos – entre 1865 e 1874 – por Eduardo de Martino. Um 

artista natural de Nápoles que no ano de 1865 chegou à América do Sul como segundo 

tenente da Marinha de Guerra das Duas Sicílias e em 1867 renunciou a carreira militar para se 

dedicar a carreira pictórica. Na qual obteve êxito profissional já que ele foi nomeado pintor 

oficial do Brasil durante a Guerra do Paraguai e participou das importantes exposições da 

Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro até se mudar para a Inglaterra em 1874. 

Tendo em vista que a Marinha Brasileira foi uma de suas principais comitentes nos voltamos 

para investigar – além da trajetória do artista pela América do Sul – os usos e funções que 

essa força armada fez de suas obras e os motivos que levaram à aquisição das mesmas. Por 

fim também destacamos a importância da análise das imagens para este trabalho, já elas são 

fontes passíveis de diferentes significações em diferentes contextos devido a sua 

temporalidade própria que reverbera sob a ótica da memória. 

 

Representações de Santos Jesuítas do Século XVI em igrejas do Rio Grande do Sul: A 

pintura sacra de Aldo Locatelli como fonte histórica (1952-62) 

Anna Paula Boneberg Nascimento dos Santos (Doutoranda - UNISINOS) 

O tema que abrange este trabalho decorre de um levantamento sobre representações de 

santos jesuítas produzidas por Aldo Locatelli, entre 1952 e 1962, em interiores de igrejas rio-

grandenses. Chegado ao estado no ano de 1948, este artista bergamasco foi amplamente 

reconhecido pelas suas pinturas murais e de cavalete, que tiveram repercussões significativas 

nas cidades por onde passou. Destacam-se, no conjunto de suas obras, painéis e composições 

sacras dispostos em interiores de templos católicos, entre os quais a igreja Santa Teresinha do 

Menino Jesus (Porto Alegre, 1952-57) e a catedral São Luiz Gonzaga (Novo Hamburgo, 

1959-62) são incluídas nesta análise por apresentarem imagens alusivas a São Francisco 

Xavier e a São Luiz Gonzaga, além de símbolos amplamente relacionados à Companhia de 
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Jesus (SJ). Podemos considerar, neste ínterim, que as referidas igrejas são detentoras de 

memórias de personagens que fazem parte do cenário missionário jesuítico do século XVI e é 

possível inferir que há um interesse vigente em perpetuá-las no contexto religioso da segunda 

metade do século XX. Já no ano em que Locatelli chegou ao Brasil, juntamente com outros 

pintores sacros, ocorria uma intensa movimentação na Igreja Católica amplificada por 

mobilizações eclesiais em prol da evangelização missionária. Entre os principais eventos de 

1948, destacam-se a “Terceira Semana Nacional de Ação Católica” e o “V Congresso 

Eucarístico Nacional”, sendo notório que, nos anos que se seguiram a eles, muitas igrejas 

foram decoradas no Rio Grande do Sul, entre elas, as que serão apresentadas nesta 

explanação. Ler imagens e entende-las como fontes, não deixando de considerar que elas são 

tão falíveis quanto quaisquer outras, é um desafio para os historiadores que podem utilizá-las 

como recursos de pesquisa à luz de referenciais teóricos da História Cultural. 

 

Muralismo na Argentina: As influências de David Alfaro Siqueiros e do Renascimento 

Italiano nas pinturas de Antônio Berni e Lino Enea Spilimbergo 

Michele Philomena (Mestranda – UFRGS) 

O artigo discorre sobre as primeiras influências do mexicano David Alfaro Siqueiros 

ao chegar na Argentina, em 1933, com o intuito de difundir os preceitos do Muralismo. 

Siqueiros causou diferentes impressões nos argentinos, contribuindo para o desenvolvimento 

das linguagens de pintores como Antônio Berni e Lino Enea Spilimbergo. Como todos esses 

artistas viajaram para Europa para estudar os grandes mestres, o texto expõe em análises 

iconográficas, alguns artifícios do Renascimento Italiano que foram utilizados por eles para 

estruturar espacialmente a pintura mural moderna. 

 

A ausência da imagem de mulheres ferroviárias no acervo fotográfico do Museu do 

Trem 

Cinara Isolde Koch Lewinski (Mestra – UNISINOS) 

Esta comunicação será dedicada a abordar a ausência da imagem de mulheres 

ferroviárias no acervo fotográfico do Museu do Trem de São Leopoldo e a busca de fontes 

orais, por meio das memórias de quatro mulheres ferroviárias que trabalharam na estrada de 

ferro gaúcha no período da abertura política no Brasil, para comprovar a existência delas na 
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empresa. Esta pesquisa surgiu a partir de uma investigação no acervo da instituição, onde 

constatou-se a pouca representatividade da mulher em documentos e fotos oficiais da RFFSA.  

Com essa comprovação, os relatos dessas mulheres ferroviárias foram apropriados para 

incluí-las na pesquisa histórica e também, elaborou- se uma exposição de curta duração para 

dar visibilidade a mulher através de sua participação na RFFSA. No entanto, o trabalho do 

historiador em instituições museológicas deve ir além da busca de novas fontes e elaborar 

pesquisas para a organização de exposições, por isso, foi feito um estudo com embasamento 

na história cultural para entender melhor a ausência da imagem feminina no acervo 

fotográfico do Museu do Trem de São Leopoldo. Sendo assim, o intuito principal será refletir 

sobre os conteúdos do acervo fotográfico que os museus possuem. 

 

“Recordo-me, logo existo”: considerações iniciais em torno da fotografia, da memória e 

do tempo 

Débora Faccin (Graduanda – UFSM) 

A fotografia é subjetiva. Escolhe o que apreende e o que se olvida, é traço daquilo que 

foi; é corte de continuidade, tanto espacial como temporal; é índice, mas possibilita a quem vê 

um mundo de devaneios. A memória, que envolve uma experiência crucial do tempo, é tanto 

subjetiva como criativa, também constituída de traços, fragmentos que se redefinem e 

atribuem novos sentidos; que esquece e recorda, identifica. Desta forma, este trabalho 

pretende discorrer algumas considerações no que compete à fotografia, à memória e ao tempo. 

Como esses elementos, por vezes, se entrelaçam e, por outras, se desencontram, evocando 

semelhanças e diferenças entre si, mas também se complementando. Para tanto, partimos do 

conceito de fotografia de Roland Barthes para empreender a discussão das competências da 

mesma para com a memória, sua importância na construção e na manutenção de identidades, 

bem como dialogar com a noção de tempo vivido e transcorrido.  

 

Esquecimento e tecnologia: à procura de uma História e Memória da Informática 

brasileira 

Marcelo Vianna (Doutor – UNISINOS) 

Nosso trabalho visa discutir a busca de fontes e lugares de memória para produção 

historiográfica da Informática brasileira. Há uma evidente dificuldade em localizar fontes que 



 

 

 36 

possibilitem, o que pode ter relação com o percurso que o campo da Informática 

experimentou no país: entre os anos 1970 e 1980, estabeleceu-se uma política nacional de 

Informática, que visava obter a autonomia tecnológica a partir de projetos desenvolvidos 

nacionalmente, com tecnologias geradas em universidades e empresas brasileiras. No entanto, 

essa experiência redundou em descontinuidade a partir do governo Collor, o que impactou na 

produção de memórias críticas sobre o papel do Estado, dos técnicos envolvidos e das 

tecnologias geradas, observando que tais iniciativas já sofriam questionamentos da Imprensa e 

parcelas da sociedade nos anos 1980. De certo modo, isso contribuiu para gerar silêncios e 

esquecimentos na sociedade brasileira sobre o tema, aceleradas pelo próprio dinamismo 

tecnológico do campo da Informática. Nossa pesquisa irá discutir algumas fontes e lugares de 

memória, discutir essa dificuldade de localização e de publicidade desses recursos, assim 

como perceber iniciativas que tentam resgatar parcelas dessa memória.    

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

“A Pornochanchada deve ser hedionda”: um estudo do movimento cinematográfico a 

partir da crítica especializada no jornal movimento (1975- 1979) 

Gabbiana Clamer Fonseca Falavigna dos Reis (Mestranda – PUCRS) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o cinema, especificamente as 

pornochanchadas, gênero produzido no Brasil entre 1969 e 1982, a partir das críticas 

especializadas integrantes do Jornal Movimento, entre os anos 1975 a 1979. Neste sentido, 

percebemos os filmes como um produto cultural e um bem simbólico, que caminha ao lado do 

contexto de sua produção (RAMOS, 1983). Utilizamos, portanto, o cinema como fonte e 

objeto, aliando-se as críticas cinematográficas para compreender o tratamento dado pelo 

Jornal e equipe editorial. Notou-se, contudo, que a fala dos críticos circulou questões morais, 

qualidade estética e o tratamento dado ao sexo. Surge neste discurso uma espécie de 

elitização/diferenciação entre uma “cultura erutida”, esta defendida pelos críticos, em 

oposição a uma “cultura popular”, oriunda das parcelas que consumiam o gênero. Para 

compreender a relação entre estes grupos envolvidos fazemos uso dos conceitos de habitus, 

capital cultural e capital simbólico proposto por Bourdieu (1999), o conceito de representação 

de Chartier (1991) e reavaliamos o próprio conceito de cultura usado pela categoria crítica.  
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Em busca de uma estética revolucionária: cineastas cubanos e a Sociedad Cultural 

Nuestro Tiempo 

Alexandre Moroso Guilhão (Mestrando – PUCRS) 

A década de 1950 marca o triunfo da Revolução Cubana, um dos eventos políticos 

mais decisivos do continente. No campo cultural cubano, o meio cinematográfico vive uma 

hegemonia de filmes estadunidenses nas salas de exibição e a produção local é ínfima, quase 

inexistente. Insatisfeitos tanto com o domínio estadunidense no cinema, quanto com a 

realidade política do país, um grupo de jovens cineastas formado por Tomás Gutiérrez Alea, 

Julio Garcia Espinosa e Santiago Alvarez se une a Alfredo Guevara, em 1955, para fundar um 

grupo de cinema dentro da Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, entidade essa vinculada ao 

Partido Socialista e Popular (PSP), ao qual Guevara era filiado. Esse grupo visa criar um novo 

tipo de cinema, mais adequado, segundo sua visão, à realidade latino americana. Para isso irão 

abdicar de técnicas narrativas e estéticas recorrentes no cinema mais comercial estadunidense 

inspirando-se em outras experiências, como a do Neorrealismo Italiano. Seguindo o 

entendimento de que o cinema é uma construção coletiva que surge, apriori, de uma série de 

experiências culturais, nossa proposta de trabalho é a realização de uma análise fílmica aos 

moldes da relação Cinema-História. Nosso objeto de análise será o filme El Megano, único 

realizado pela Sociedad Cultural Nuestro Tiempo e que terá uma grande importância visto que 

posteriormente Espinosa, diretor do filme e Alea acabam fundando uma divisão cultural 

dentro do exército rebelde e filmando dentro da guerrilha. O grupo iniciado nessa ocasião será 

o mesmo responsável, após o triunfo revolucionário, pela instituição de uma política cultural 

para o cinema no novo governo, onde seguirão com o discurso de construção de uma nova 

estética. Analisaremos aqui, portanto, as conceituações estéticas que guiam esses precursores 

em sua primeira produção e como isso possivelmente norteará o que será a Estética de um 

cinema em prol da revolução. 

 

O Pato Donald vem a América nós exaltar? the three caballeros, e sua política ideológica 

para com a América Latina 

Maicon Alexandre Timm de Oliveira (Mestre – UFPEL) 
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As artes estiveram presentes ao longo da vida dos cidadãos, inúmeros podem ser os 

exemplos, entretanto o período entre 1939 e 1945, marcaria a utilização das artes por 

diferentes Estados com o intuito de difundir ideologicamente suas proposições. Os Estados 

Unidos utilizaram toda a estrutura de Hollywood para atingir as mais variadas partes do globo 

terrestre. A América Latina não ficaria de fora dessa intensão dos estadunidenses diferentes 

foram os filmes que surgiram para tentar alinhar a posição da América Latina aos Estados 

Unidos. A importância dessa região não se dava tanto por seu poder bélico, mas sem em 

decorrência de suas riquezas naturais que poderiam abastecer a indústria de guerra norte-

americana, sem esquecer-se da importância dessa aliança para um futuro próximo. Um dos 

grandes exemplos para dessa tentativa de aproximação entre os estadunidenses e os latinos 

americanos viria com o desenho animado The Three Caballeros lançado entre 1944 e 1945. O 

longa-metragem apresenta diferentes episódios nos territórios da América Latina da 

Argentina, passando pelo Brasil trazendo o irreverente Zé Carioca e sua forma de viver e 

chegando ao México onde temos Panchito e sua forma de encarar a vida. O Pato Donald 

constituiu-se como a estrela do filme, ao receber presentes de seus “amigos” latinos 

americanos, tudo visa demonstrar como os latinos teriam seu papel de destaque no contexto 

da época. Uma das grandes intenções era aproximar as Américas. Os Estados Unidos 

souberam utilizar-se dos desenhos animados de uma forma notória para difundir sua visão 

ideológica, em decorrência disso a presente proposta visa; Observar como o desenho The 

Three Caballeros foi utilizado para não só exaltar a América Latina, como referendar a 

importância dos Estados Unidos como principal nação para o contexto da Segunda Guerra 

Mundial. 

 

“Preta é nome de cor, meu nome é zuaa”: escravidão nas Minas Gerais setecentistas a 

partir do filme Joaquim (2017) 

Carolina Orquen (Graduanda – UFSM) 

Rauana Guerra (UFSM) 

O presente trabalho busca analisar as cenas que representam os(as) escravizados(as), 

suas formas de existência, tal qual de resistência no filme Joaquim (2017), uma co-produção 

luso-brasileira, com enfoque nas personagens Preta, interpretada por Isabél Zuaa, e João, 

interpretado por Welkett Bungué. Considera-se aqui, que ao tratarmos de representação 
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utilizamos o historiador francês, Roger Chartier e sua teoria acerca do tema. Desta maneira, 

para o autor, as representações servem para se acercar do passado, vez que o real do tempo 

pretérito é inacessível, tendo-se apenas maneiras de nos aproximarmos dele, sendo estas, 

então, as representações e os seus simbolismos e a partir disto as explicações das mesmas. 

Dito isto, a co-produção, dirigida por Marcelo Gomes, se passa nas Minas Gerais setecentistas 

e intenta apresentar o caminho do alferes Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), 

interpretado por Júlio Machado, até se tornar a figura emblemática que hoje conhecemos 

como Tiradentes. Tendo isso em vista, cabe ressaltar que são múltiplas as representações do 

espaço-tempo, assim como as disputas das mesmas por diferentes grupos sociais na 

competição pelas instâncias de poder. Com base no filme, por exemplo, podemos utilizar o 

diálogo entre o escravizado João e o alferes Joaquim, onde o primeiro negocia sua própria 

venda à sua esposa Maria, também escravizada. Para a proposta, serão utilizados como base 

teórica os estudos de Silvia Hunold Lara (Campos da Violência: escravos e senhores na 

Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808), Marco Antônio Silveira (O Universo do Indistinto) 

e Júnia Ferreira Furtado (Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do 

mito).  

 

Nos rastros do quebra do Xangô: a memória e o etnodesign da coleção perseverança 

Anderson Diego da Silva Almeida (Doutorando – UFRGS) 

Seguir as pistas e construir uma narrativa, que nos possibilite compreender um fato 

histórico, é algo preponderante no ofício dos historiadores. No campo da Arte, a investigação 

histórica tem tido grande importância para a percepção dos fenômenos artísticos e das 

relações que ela estabelece com outras áreas. Este artigo é construído sob a perspectiva 

mencionada, tendo como objetivo juntar os indícios documentais e “costurar” a formação da 

Coleção Perseverança, onde tem seu início num dos episódios mais violentos contra os 

terreiros de matriz africana do Brasil. Na madrugada de 1 para 2 de fevereiro, de 1912, no 

Estado de Alagoas, principalmente na Cidade de Maceió, capital do Estado, as “Casas de 

Xangô” foram invadidas por um grupo de ex-combatentes, que justificava ser o Governador 

em exercício, Euclides Malta, um assíduo frequentador dos terreiros e comandar o Estado a 

mando dos “Lebas”, pais e mães de santo. Na verdade, a intenção para o “Quebra-Quebra” era 

destituir do poder o Governador. Dentro desse contexto, muitos terreiros foram saqueados e 
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entidades religiosas espancadas. Os objetos que não foram queimados em praça pública, 

depois de longos anos em um depósito de uma antiga Sociedade de Comerciários, tornaram-se 

a Coleção, hoje, parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. A partir 

desse ocorrido e de posse de um vasto material imagético, apresentaremos a história da 

Perseverança a partir das memórias imbricadas em seus objetos. Mas, para que está historia 

seja possível, buscaremos ir além ao relatarmos os detalhes e a plasticidade de alguns dos 

mais de 215 artefatos que traduzem o que chamamos de Etnodesign. Conceito que nos 

assegura caminhar entre a História e a Arte a partir da configuração menmônica de um fazer 

presente nas superfícies, nas fendas e incisos que o Quebra de Xangô nos deixou. Temos em 

mãos a possibilidade de compreender o artífice afro-alagoano.  

 

Educação e Quimbanda: diálogos entre Memórias e Práticas de um Terreiro de Rio 

Grande/RS  

Rodrigo Lemos Soares (Mestre – UFPEL) 

 

 Este texto é um recorte do projeto de Tese, que visa discutir os rituais de sangue, na 

Quimbanda, enquanto pedagogias culturais, que incidem na produção de corporeidades. A 

pesquisa está sendo orientada pelo campo dos Estudos Culturais, recorrendo a Etnografia 

Surrealista. O recorte em específico, está alicerçado na ideia de que a memória, enquanto 

processo, não se encerra e educa a cada encontro com os sujeitos. Um movimento possível de 

ser observado está no campo dos entendimentos, ou seja, o mesmo olhar que lancei ao 

escrever, não necessariamente será o seu ao ler e dessa forma a narrativa assume diferentes 

formatos, a cada leitura, ela se amplia, no mínimo, em sentidos, na medida em que cada um(a) 

lançará os seus referenciais, suas memórias, histórias e reticências, para o texto que segue e os 

que estão por vir, são dependentes do seu público, dos seus usos. Nesse sentido, os terreiros 

são espaços compreendidos como patrimônios culturais que possuem, dentre seus propósitos, 

manter memórias, sinalizar a existência de culturas específicas, acolhendo todos(as) 

aqueles(as) que deles queiram fazer parte ou por eles aprender. Expostas estas considerações, 

afirmo que nos terreiros, os ensinos, as pedagogias e metodologias, são da ordem da não 

formalidade, ou como exposto pelos(as) dirigentes dos mesmos, da não escolaridade. Desse 

modo, entendo que a educação não formal está para os terreiros, como o ensino está para 
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educação dos corpos, com auxílio de pedagogias que partem de conhecimentos específicos 

destes locais. A educação, pelo menos nestes espaços, é inerente ao papel de sujeito que se 

assume. Assim, ao tornar-se parte do terreiro os saberes que carregamos são parte dos 

ensinamentos lá debatidos, dessa forma, será inerente a responsabilidade deste(a) na educação 

de todos(as) envolvidos(as), tanto na prática religiosa, quanto nas relações que extrapolam 

estes espaços. 

 

Memória da escola: acervo do Liame (Laboratório de Informação, arquivo e memória 

da educação)  

Gabriela Cordeiro Santos (Graduanda - Universidade Católica de Santos)  

O objeto desse estudo é a caracterização do LIAME (Laboratório de Informação, 

Arquivo e Memória da Educação), uma instituição arquivística e museológica, instituída por 

alunos e professores da Pós-Graduação da Universidade Católica de Santos (Santos – SP). O 

LIAME tem como objetivo preservar a memória das instituições educativas da Baixada 

Santista e conscientizar sobre a importância do patrimônio cultural escolar. Recupera material 

para o estudo do Patrimônio Histórico Educativo da Baixada Santista. O tema escolhido faz 

parte de um projeto de Iniciação Científica. Uma das questões instigantes desta pesquisa é: 

por que não há valorização de acervos e museus escolares nas escolas de Ensino fundamental?  

Busca-se então responder qual a atuação   do LIAME para a conscientização da importância 

da memória da escola. Justifica-se esse estudo pois o acervo do LIAME tem servido para 

diversas dissertações e pesquisas, contribuindo para a historiografia da educação brasileira e 

regional. A metodologia empregada nesta comunicação é a histórico-documental, que através 

do seu acervo, podemos encontrar:  documentos escritos (impressos e manuscritos), 

iconografias, entrevistas e objetos de cultura material escolar. Fundamenta-se esta pesquisa de 

um lado: a) nos estudos de Agustín Escolano Benito (2010), que explicita e chama atenção 

para uma nova leitura dos objetos de cultura material escolar e que, a partir dele, podemos 

entender toda gestão de uma instituição escolar, os atores que nela militaram e suas práticas 

pedagógicas. B) de outro nas conclusões do Manual de Trabalho em Arquivos Escolares 

(2003), que o principal objetivo é preservar a memória das escolas paulistas, onde professores 

e alunos possam trabalhar juntamente, zelando pelo patrimônio cultural educativo, 

salvaguardando a história e memória da escola.  
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28 de junho de 2018 (tarde) 

 

Camisa de força, da contenção à exposição 

Thaís Bender Cardoso (Graduanda – UFRGS) 

Este trabalho é parte de uma monografia de conclusão de curso do bacharelado em 

Museologia realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que busca através de um 

olhar museológico refletir sobre a expografia da exposição de longa duração do Memorial do 

Hospital Psiquiátrico São Pedro, “Hospital Psiquiátrico São Pedro, 125 anos de História”. 

Neste trabalho, no entanto, busca-se refletir sobre a apresentação do artefato mais conhecido 

do grande público ao se tratar de instituições psiquiátricas, a camisa de força. Esta peça é 

parte de um grande acervo preservado pela Instituição e a partir dela percebemos que outros 

contextos de tratamentos médico e social se relacionam, visto como ela é apresentada dentro 

do enredo da exposição, fazendo com que assim os demais tratamentos sejam interligados e 

passíveis de melhor compreensão. Partindo de um objeto de conhecimento público até 

artefatos e métodos limitados anteriormente e ainda em muitos espaços a área médica serem 

trazidos para um linguajar popular e assim passarem a ser melhor compreendidos pelo grande 

público através da preservação, contextualização e exposição desse acervo.  

 

A Carta de Porongos e o processo de constituição de um arquivo da Guerra Civil 

Farroupilha (Coleção Varela - ahrs, c. 1860/1930) 

Camila Silva (Doutoranda – UNISINOS) 

A presente comunicação é parte de uma investigação sobre a trajetória de constituição e 

patrimonialização da Coleção Varela, acervo atualmente custodiado pelo Arquivo Histórico 

do Rio Grande do Sul (AHRS). A pesquisa procura desnaturalizar o processo de acúmulo dos 

documentos que compõem o conjunto, visando compreender quais foram as disputas que 

influenciaram o estabelecimento das fontes para o passado farroupilha. Nesta apresentação 

abordaremos as tensões que marcaram os debates em torno da Carta de Porongos, documento 

que evoca o acordo entre imperiais e farroupilhas que resultou no assassinato dos soldados do 

Corpo de Lanceiros Negros, ocorrido em 14 de novembro de 1844. Num primeiro momento, 

analisaremos as avaliações e discussões de Domingos José de Almeida referentes a polêmica 
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carta. Para tanto, utilizaremos a correspondência recebida e enviada por Almeida durante o 

seu trabalho de reunião e seleção dos registros da Revolução Farroupilha. Em seguida, 

buscaremos compreender qual foi o tratamento dado para este documento na crítica do 

historiador Alfredo Varela, bem como a repercussão desta carta no campo intelectual sul-rio-

grandense nas primeiras décadas do século XX. Tentaremos, deste modo, perceber de que 

forma a Carta de Porongos contribuiu para a inserção deste acontecimento na memória da 

revolta farroupilha.  

 

Um ensaio sobre conceito de memória: O caso dos 150 anos da Revolução Farroupilha 

Luciano Braga Ramos (Doutorando – PUCRS) 

O presente artigo tem por finalidade analisar e debater os usos do conceito de memória 

dentro do contexto das comemorações do Sesquicentenário da Revolução Farroupilha a partir 

de alguns documentos do Fundo do Sesquicentenário da Revolução Farroupilha do Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul (AHRGS). Mais do que aprofundar a análise das referidas 

fontes, pretendemos é notar as formas das apropriações do conceito de memória entre suas 

teorias e suas práticas postas em curso. Para tanto, consideraremos a bibliografia de alguns 

autores conhecidos e que tem relações com o conceito de memória. Assim, analisando o 

conceito percebendo seus usos e abusos, poderemos compreender as intensões que uma elite, 

em uma sociedade tem em recorrer ao passado buscando legitimar seu presente. A pertinência 

do tema para os historiadores é latente, na medida em que a memória oferece ao historiador 

seu conteúdo. Pois é pela memória que um grupo manipula seu passado “desenterrando seus 

mortos” para que estes “arrumem a casa para os vivos”. E é a história que dessacraliza essas 

lembranças fazendo um chamamento contra as pretensões de uma memória, como lembrou 

Michael Pollak (1992), organizadíssima, a serviço do Estado.  

 

Por entre paisagens e gaúchos: Jean-Baptiste Debret e a viagem ao Sul do Brasil 

Luciana da Costa de Oliveira (Doutora – IFRS) 

Jean-Baptiste Debret, importante artista francês que integrou a Missão Artística 

Francesa e chegou ao Brasil no ano de 1816, realizou um importante número de aquarelas 

alusivas a região sul do Brasil. No entanto, mesmo com a materialidade das obras em si, uma 

análise mais acurada das próprias pinturas, do contexto e, principalmente, das temáticas 
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escolhidas pelo artista, revelam importantes pistas para acercar-se da possibilidade do não-

deslocamento do artista para o Sul. Nesse sentido, o presente estudo objetiva analisar a 

maneira com a qual o artista francês elaborou as imagens referentes ao gaúcho e sua paisagem 

e relacioná-las a outros documentos produzidos no período. Assim, intenta-se perceber os 

múltiplos diálogos possibilitados não apenas pelas obras, mas, fundamentalmente, pela 

análise de seus múltiplos desdobramentos. 

 

A identidade em pauta afrouruguaios: llegada, barrios e calles 

Camila B. Ruskowski (Doutoranda – PUCRS) 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a proposta de identidade nacional e 

artística que Pedro Figari articula em suas produções escritas e pictóricas, ao visibilizar os 

afrouruguaios através do candombe. Para tal, a pesquisa focaliza os dispositivos artísticos de 

fixação de identidade e de memória. O recorte temporal da pesquisa abrange a primeira 

metade do século XX, momento em que as questões relacionadas ao nacionalismo estão 

emergentes, tanto no debate político como no artístico. As comemorações do centenário de 

independência do Uruguai fomentam com mais afinco os debates e as viabilizações dos 

dispositivos de uma identidade-memória nacional. No caso Uruguaio a parcela da população 

afrouruguaia é majoritariamente obliterada do debate identitário, ou seja, as seleções 

referentes à construção identitária e aos elementos de fixação dessa identidade, silenciam essa 

parcela que não se insere nos padrões oficiais desejáveis de ancestralidade nacional. De todo 

modo, essa comunidade passa a sair desse espaço soturno para ser o centro de uma série de 

produções de Pedro Figari, a centralidade do negro na obra do pintor, pode ser vista como a 

inclusão dos afrouruguaios dentro da memória nacional.  

 

Construindo memórias e imaginários por meio das telas de Juan Manuel Blanes 

Cyanna Missaglia de Fochesatto (Doutoranda – UNISINOS) 

A presente pesquisa busca analisar as pinturas do artista uruguaio Juan Manuel Blanes 

que contribuam para o entendimento de uma construção da memória nacional e de 

imaginários sociais por meio do uso de suas telas. Entre elas destacam-se o retrato de José 

Artigas, intitulado Artigas en la puerta de la ciudadela, de 1908 e a pintura intitulada de La 
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Revista de Santos, elaborada no ano de 1886. Nesse sentido, entende-se estas pinturas como 

espaços de memória, representação e identidade nacional. Observa-se uma tentativa de criar 

lugares de memórias (NORA) para a sociedade uruguaia através das pinturas de temática 

histórica de Blanes. O artista teria elaborado através de elementos simbólicos que fomentam o 

imaginário nacional, os heróis da nação. Dessa forma, pretende-se compreender a 

representação, a memória e os elementos simbólicos que foram intencionalmente construídos 

nas telas, bem como o discurso que se pode investigar por meio da análise iconográfica. 

 

ST 05 Ciência e narrativas: viagens, produção de saberes e registros científicos no 

espaço latino-americano, séculos XVI-XX  

 

27 de junho de 2018 (tarde)  

 

Regulamentação, caridade ou estratégia política? As preocupações de um brigadeiro 

com a saúde dos colonos e de seus comandados (séc. XVIII) 

 Rogério Machado de Carvalho (Graduando – UNISINOS) 

Esta comunicação contempla resultados parciais de minha vinculação como bolsista 

PRATIC, desde março de 2017, ao projeto Circulação e apropriação de saberes em obras 

manuscritas e impressas de Cirurgia na América Meridional do Setecentos. A partir da 

análise do livro Cirurgia Anatômica - Por perguntas e respostas (Monsieur Le Clere, 1715. 

Trad. João Vigier), que integrava o acervo particular do Brigadeiro José da Silva Paes, 

fundador da cidade de Rio Grande e que se encontra disponível na Biblioteca Riograndense, 

de sua correspondência e da bibliografia de referência,  discutiremos, em especial, as 

motivações que levavam o Brigadeiro a preocupar-se com a saúde e com o tratamento de 

ferimentos e das enfermidades que acometiam os soldados, que, a serviço da Coroa 

portuguesa, atuavam nos conflitos fronteiriços, bem como os primeiros colonizadores que 

chegavam à região. Para conhecer as teorias e práticas médicas e, também, as condições de 

saúde do período, e, assim, fundamentar a análise da obra acima referida, tomamos contato 

com os trabalhos de FIGUEIREDO (2008), CARNEIRO (1994), ANTUNES (1991), 

MIRANDA (2004), ABREU (2007) e FAUSTO, PALMA e CAMPOS (2013). Para a análise 

da correspondência do Brigadeiro, que nos auxilia na reconstituição do contexto no qual ele 
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atuou, recorremos às obras de GOLIN (2015), KUHN (2014), PIAZZA (1988), FORTES 

(1980), POSSAMAI (2010); PIRASSINUNGA (1943), ALVES e TORRES (2016), e, os 

artigos de ARAÚJO (1999) e CRIPPA (2014) para discutir a composição da biblioteca de 

Silva Paes. 

 

“Porque yo debía ordenar las colecciones hechas hasta ahora y agregar diariamente algo 

nuevo”: o colecionismo naturalista de Johann Rengger 

Maico Biehl (Mestrando – UNISINOS) 

A presente comunicação contempla algumas das questões abordadas no projeto de 

mestrado que venho desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação em História da 

Unisinos e que prevê a análise do relato da viagem que Johann Rengger fez ao Paraguai, no 

início do século XIX. Em companhia de seu colega Marcel Longchamp empreendeu, por livre 

iniciativa, uma viagem pelo Paraguai para o estudo da natureza, permanecendo recluso por seis 

anos no país. A obra “Viaje al Paraguay en los años 1818 a 1826” foi publicada 

postumamente em 1835, e é uma das várias publicações resultantes da viagem realizada pelo 

médico e naturalista suíço Johann Rengger. Nesta comunicação, apresento e discuto a prática 

do colecionismo – englobando a coleta, a preparação e a conservação dos artefatos científicos 

– desenvolvida pelo médico e naturalista Johann Rengger, enquanto esteve no Paraguai, e 

alguns dos resultados de suas investigações científicas publicados. 

 

“Respuesta para desengaño del público” - Notas sobre legitimação da produção e a 

discussão acadêmica: um epílogo para a viagem de Hipólito Ruiz López 

Eric Thomas da Silveira Franz (Mestrando – UNISINOS) 

A presente comunicação contempla desdobramentos da pesquisa que venho 

desenvolvendo a partir do projeto de mestrado. Para este trabalho vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em História da Unisinos, parto da utilização da obra do botânico espanhol 

Hipólito Ruiz López - bem como seus diários de viagem - como fonte para a análise de 

possíveis contatos com a sociedade andina em fins do século XVIII e princípios do XIX. Para 

além do contato direto com as populações nativas, me é interessante a forma com que novos 

conhecimentos transladaram-se para o além-mar e como foram recebidos por uma Europa 

científica e comercialmente interessada. Sua produção esteve cercada por polêmicas desde o 
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período expedicionário e recebeu algumas críticas após publicação, as quais, não ficaram sem 

réplica. Assim sendo, nesta comunicação apresento parte do debate acadêmico suscitado 

quando do retorno de Ruiz à Espanha, após 11 anos de expedição, buscando contribuir com o 

debate sobre as estratégias utilizadas para a legitimação do que fora então produzido. 

 

Em defesa da “bela e esquecida raça guarani”: as ideias e projetos do naturalista e 

botânico Moisés Santiago Bertoni (1857-1929) 

Eliane Cristina Deckmann Fleck (Doutora – UNISINOS) 

Nesta comunicação, apresento a trajetória do naturalista e botânico suíço Moisés 

Santiago Bertoni (1857-1929), que, diferentemente dos viajantes e naturalistas clássicos, 

viajou para a América com o objetivo de fundar uma colônia agrícola, primeiramente, na 

Argentina, e, posteriormente, no Paraguai. Além dos contatos com intelectuais e com grandes 

centros internacionais de pesquisa, ele dedicou-se ao estudo da flora, das populações nativas e 

do legado dos jesuítas à botânica e à medicina, bem como à escrita de artigos científicos e de 

obras como La Civilización Guaraní. Em sua luta contra as ideias defendidas pelos 

intelectuais simpatizantes do evolucionismo positivista e do liberalismo novecentista, Bertoni 

parece ter, contudo, se insurgido solitariamente em defesa da superioridade dos indígenas 

guaranis, sobretudo, de sua higiene e medicina, como atestam tanto os seus biógrafos, quanto 

seus críticos. 

 

O funcionamento do padroado na fronteira do Império do Brasil (Cônego João Pedro 

Gay, segunda metade do século XIX) 

Luciano Nunes Viçosa de Souza (Mestrando – UFSM) 

Neste trabalho se pretende apresentar um estudo sobre o catolicismo na fronteira ao 

sul do Império do Brasil (1822-1889), durante a segunda metade do século XIX. Para isso nos 

utilizamos da história social, sua percepção em buscar observar o cotidiano a partir de 

elementos da trajetória do Cônego João Pedro Gay (1815-1891). Para tanto também 

recorremos à micro-história italiana e de seus aportes teórico-metodológicos. Para 

entendermos a situação da igreja católica no Brasil, foi necessário um levantamento 

historiográfico, que nos apresentou elementos de continuidade do período colonial. Com isso 

alguns elementos se apresentaram de forma importante: a reforma tridentina, o padroado, o 
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ultramontanismo, a criação da diocese na província de São Pedro que acarretou em uma 

reorganização eclesiástica no Estado. Utilizamos para isso o inventário do Cônego Gay, os 

jornais A Federação, Jornal do Commercio, A Estrella do Sul. Também usamos os concursos 

eclesiásticos e as colações, apresentando uma diversidade do que era ser padre no Brasil 

oitocentista, os manuscritos produzidos pelo próprio Cônego e as Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia. Concluímos que para a compreensão do período se fez importante 

compreendermos o padroado e o seu funcionamento, muito mais complexo do que a 

historiografia consolidou. Assim como a necessidade de outros estudos que enfoquem 

trajetórias de padres para auxiliar na compreensão, inclusive do próprio Cônego Gay, pela 

atuação diversa que teve na província. 

 

O excepcional e o normal na trajetória de missionários europeus no Brasil do século XIX 

Alexandre Karsburg (Doutor – UNISINOS) 

Quando se trabalha com histórias de vida, devemos adotar certos procedimentos 

metodológicos para evitar interpretações apressadas e imprecisas. Relacionar nossos sujeitos a 

outros semelhantes é imprescindível, pois, assim, mais longe ficaremos do erro da 

generalização, que é acreditar que o particular explicaria o grupo, e do equívoco da 

simplificação, como se o grupo fosse capaz de esclarecer a existência do particular, 

condicionando o indivíduo e não lhe dando margem de liberdade ou criatividade. Por mais 

que sejamos tentados a aceitar a excepcionalidade daqueles que estudamos, não podemos 

afirmar que eles foram os únicos a pensar e a agir desta ou daquela forma. É certo que toda 

trajetória é singular, mas por mais que o protagonismo dos indivíduos seja evidente, uma vida 

só faz sentido se confrontada a outras, preferencialmente de pessoas parecidas no tempo e no 

espaço e colocadas diante dos mesmos horizontes de possibilidades. É a partir destes 

pressupostos que pretendo apresentar, nesta comunicação, uma discussão a respeito da 

presença de missionários europeus no Brasil do século XIX, quando esses, colocando-se a 

serviço da Igreja e dos Evangelhos, entraram em rota de colisão com as autoridades laicas do 

Império. Em meio a estes missionários, havia um eremita italiano leigo que, por uma série de 

fatores, foi alçado à categoria de santo popular, habitando nos altares domésticos de ampla 

região do sul do Brasil até os dias de hoje. Mesmo sendo possível percebê-lo como sujeito 

“excepcional”, veremos que suas características o deixavam próximo do comportamento 
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“normal” da grande maioria dos missionários europeus que andavam pelos sertões latino-

americanos no século XIX. 

 

28 de junho de 2018 (tarde) 

 

“De su natural inclinación”. O discurso do trabalho na construção da identidade dos 

índios: Hernando de Santillán 

Luis Alberto Murguía (Doutorando – UNISINOS) 

A partir da leitura de dois documentos publicados na década de 1550 pelo licenciado e 

ouvidor da Audiência de Lima, Hernando de Santillán, se procura vislumbrar o papel que 

desempenho aquilo que denomino discurso do trabalho na constituição de um discurso sobre 

o índio. O discurso do trabalho da vazão a um conjunto de diversas práticas políticas e de 

governo enunciadas nesse período e que tinham como finalidade aportar soluções aos 

problemas políticos e sociais pelo qual atravessava o vice-reinado de Peru. Procuro destacar o 

papel central que dentro dessa polifonia de práticas e discursos coloniais teve uma 

importância central o discurso sobre o trabalho, como um elemento definidor da natureza do 

índio, procurando estabelecer o índio como sujeito de dominação. 

 

Para provocar los mestruos: enfermidades de mulheres e concepções sobre o corpo 

feminino no Libro de Cirugía (1725) 

Letícia Mallmann de Souza (Graduanda – UNISINOS) 

Esta comunicação contempla os resultados de minha atuação como bolsista FAPERGS 

junto ao projeto As artes de curar em dois manuscritos inéditos do século XVIII. Entre os 

objetivos deste projeto, ao qual me encontro vinculada desde agosto de 2016, estão a 

transcrição e a análise de uma versão manuscrita do Libro de Cirugía (1725), recentemente 

localizado no Convento da Ordem Franciscana da cidade de Catamarca, na Argentina. Nesta 

apresentação, me deterei na análise das terapêuticas indicadas no tratamento de enfermidades 

que acometiam as mulheres e dos conhecimentos sobre o corpo feminino presentes no 

manuscrito, assim como a discussão sobre o estudo do corpo no século XVIII. Para melhor 

compreender as concepções sobre o corpo humano e da mulher, especificamente, bem como 

os conhecimentos de anatomia, as teorias médicas e a prática cirúrgica vigentes no século 
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XVIII, consultei as obras de BERRIOT-SALVADORE (1991), CORBIN, COURTINE e 

VIGARELLO (2012), DEL PRIORE (2010) e MARTINS (2008). Considerando que as 

descrições e orientações terapêuticas constantes no manuscrito deveriam ser acessadas e 

adotadas por missionários que atuavam  junto às populações indígenas concentradas nas 

reduções, me vali dos trabalhos de CHAMORRO (2009), FLECK (2006; 2012; 2014), 

MOTTA (2012), FURLONG (1951) e LEONHARDT (1937), a fim de me familiarizar com 

os registros que irmãos e padres da Companhia de Jesus fizeram tanto das enfermidades 

próprias das mulheres indígenas, quanto dos saberes e tratamentos nativos empregados. Para a 

transcrição foi, também, fundamental, a consulta aos Dicionários de BLUTEAU (1720) e de 

CHERNOVIZ (1890), bem como à versão online do Diccionario de la Lengua Española 

(2014), disponível no site da Real Academia Espanhola. 

 

“En general éstos aventajan a los pueblos pedestres por su forma, estatura, vigor, salud 

y vivacidad”. Indígenas equestres na Historia de los Abipones (1783) do Pe. Martin 

Dobrizhoffer 

Bruno Campos Rodrigues (Mestrando – PUCRS) 

Dada a expulsão da Companhia de Jesus da América espanhola, em 1757, muitos dos 

padres que ali missionaram dedicaram-se a escrever no exílio suas memórias, experiências e 

presenças nas reduções e que configuraram vastas obras que destacam no corpus documental 

da Companhia por sua extensão, riqueza de detalhes e descrições dos povos indígenas 

americanos, fauna, flora e produção de conhecimentos in loco. Tomando a produção e 

circulação de saberes no século XVIII como pano de fundo, entendemos que a Companhia de 

Jesus, neste contexto, ocupou um papel central no debate filosófico e intelectual da época, 

corroborando no desenvolvimento da epistemologia moderna e contestando e experimentando 

os saberes consagrados na Europa nas zonas “periféricas” do globo. A comunicação aqui 

proposta volta os olhos para uma obra de exílio em especial, a Historia de los Abipones 

(1783) do Pe. Martin Dobrizhoffer que missionou na região do Gran Chaco entre os 

Abipones durante mais de uma década. Preocupados em conhecer a respeito da produção de 

conhecimento sobre o corpo, no que tange a esse período de surgimento de novas ciências e 

paradigmas modernos, identificamos a importância das descrições sobre os corpos dos 

indígenas americanos feitos pelos padres jesuítas e, mais particularmente na obra escolhida, 
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intentamos explorar as diferenças narrativas a respeito dos corpos dos indígenas equestres e 

dos indígenas pedestres em suas práticas corporais.  

 

Os tratamentos de cânceres no Libro de Cirugía (1725): discutindo a utilização das 

“medicinas resolutivas” e dos antimônios 

Bernardo Ternus de Abreu (Graduando – UNISINOS) 

Esta comunicação contempla resultados de minha atuação como bolsista no projeto As 

artes de curar em dois manuscritos inéditos do século XVIII, coordenado pela Profª Drª Eliane 

Fleck. Desde o final de 2016, venho transcrevendo e analisando capítulos que compõem o 

manuscrito intitulado Libro de Cirugía (1725), cuja autoria é atribuída ao irmão jesuíta Pedro 

Montenegro. Nesta apresentação, me detenho nas descrições das terapêuticas indicadas no 

tratamento de cânceres, discutindo as evidências de apropriação de saberes próprios da 

Medicina do século XVIII, especificamente, em relação à utilização de “medicinas 

resolutivas” e dos antimônios, compostos químicos citados diversas vezes no primeiro 

capítulo (o Dispensatorio Medicinal) e que não são referidos ao longo do último capítulo do 

Libro (o Libro 2º de los tumores en general). Para fundamentar a discussão, recorri a obras de 

autores que analisam as teorias médicas vigentes no século XVIII (EDLER, 2008; REIS, 

2009) e que reconstituem a história do câncer e de seus tratamentos (MUKHERJEE, 2012; 

TEIXEIRA, 2007; WAGENER, 2009), bem como daqueles que se detêm na produção 

científica jesuítica do Setecentos (FLECK, 2014, 2015; ASÚA, 2010, 2015; FURLONG, 

1962). 

 

José Jolís e a defesa da natureza americana contra os naturalistas europeus 

Alvaro Andrei Tedesco da Silva 

No livro Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco, escrito pelo jesuíta José 

Jolís e publicado em 1789, o autor procura responder diretamente aos cientistas naturalistas 

europeus da época, particularmente Georges-Louis Buffon e Cornelius De Pauw, acerca da 

qualidade e das características da natureza do continente americano e, mais especificamente, 

da região do Chaco, onde Jolís passou ao menos cinco anos (1762-1767) em trabalho de 

catequização, até a expulsão dos membros da Companhia de Jesus de todo o continente. 

Fazendo uso de um discurso que se afirma verdadeiro a partir de suas vivências e 
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experiências, Jolís discorda das ideias de degeneração da natureza americana, bem como das 

populações originária e criolla, partindo do argumento de que os autores de tais teorias nunca 

estiveram no continente. Através da imersão entre as “nações” do Chaco, o missionário pôde 

observar a natureza de um ponto de vista privilegiado, sendo ela, dentro das limitações de 

confiança e de entendimento, “traduzida” pelo jesuíta e “explicada” pelos indígenas de forma 

totalmente diversa às das teorias “científicas” em destaque na Europa da época. 

 

Em busca da Ciudad de Los Césares: “narrativas de encantamento” ao sul da fronteira 

bonaerense 

Micaela Colombo (Graduanda – UNISINOS) 

As terras além fronteira sul-bonaerense, ainda pouco conhecidas no século XVIII, 

foram campo frutífero para a imaginação de viajantes e aventureiros que esperavam encontrar 

na “tierra adentro” cidades ricas em ouro, prata e pedrarias. Assim, criou-se o mito da 

“Ciudad encantada de los Césares”, o qual se origina nos relatos de naufrágios e viagens de 

conquistadores; deste modo, a crônica sobre Francisco César e seu possível encontro com 

populações indígenas sob o jugo do Império Incaico, transformou-se em relato maravilhoso, 

fantasiando realidades. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo deste mito propriamente 

dito e suas relações com a empreitada colonizadora. Com intuito de analisar as fontes do mito 

sobre a Ciudad de los Césares observamos o que foi apontado por ANGELIS (2005, 2007) em 

sua coletânea de textos e outros documentos históricos, assim como os escritos de GIUCCI 

(1992) e PASTOR (1988), todos à luz dos preceitos da História Cultural, na letra de 

BACZKO (1985), CHARTIER (1991) e GRUZINSKI (2003). Como resultado preliminar 

podemos aferir que, apesar de nunca terem sido encontradas cidades cobertas de ouro na 

América, os mitos constituíram-se em instrumentos de fomento ao registro da geografia, flora 

e fauna, assim como das sociedades indígenas presentes à época no território patagônico. 

 

ST 06 - Sociedades Indígenas: narrativas contemporâneas 

 

27 de junho de 2018 (tarde) 
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O segmento indígena na UFFS Erechim: A inserção no Ensino Superior como forma de 

diminuição das desigualdades sociais 

Rovian Schenatto Palavicini (Mestrando – UFRGS) 

Os indígenas, historicamente, sempre foram realocados durante a re-colonização das 

terras sul-americanas. Esse processo colonialista mutilou milhares de nativos do continente 

americano e as marcas desse processo revertem-se na atualidade na forma de preconceito, 

discriminação e, sobretudo, exclusão. A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

emerge num contexto de conscientização histórica, sendo criada em diálogo com movimentos 

sociais e voltada para as classes populares. Ela faz parte também de uma política pública 

denominada Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) que, por sua vez, tem como principal objetivo a ampliação do acesso e da 

permanência no ensino superior público. Partindo do pressuposto de que a UFFS é uma 

instituição Pública e Popular o Grupo PET Práxis Conexões de Saberes da UFFS/Erechim, no 

eixo Pesquisa, desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de traçar o perfil dos estudantes que 

estão chegando à instituição, verificando assim se a universidade está cumprindo com o seu 

papel de inserção das classes populares no Ensino Superior Público. Fundamentando-se no 

recorte do perfil étnico traçado dos ingressantes na instituição nos anos de 2012, 2013 e 2014, 

assim como na exclusão histórica dos grupos ameríndios, busca-se, nesse trabalho, analisar se 

a UFFS – Campus Erechim está inserida nesse contexto de acessibilidade como forma de 

diminuição das desigualdades. Como resultados nota-se o aumento da porcentagem de 

ingressantes indígenas dentre os anos 2012 e 2014 que, em 2012 era de 0,3% do total de 

ingressantes e em 2014 passou a ser 7,2% do total, portanto, pode-se considerar que a UFFS 

está contribuindo gradativamente para o acesso do segmento indígena no ensino superior 

público, cumprindo, dessa forma, com o seu papel social de inserção das classes populares no 

ensino superior público e gratuito como forma de diminuir as desigualdades sociais.  

 

Por um ensino diferente: Referências étnico raciais para o ensino de Filosofia 

Jean Paulo Honorato dos Santos (Graduando – UNISINOS) 

A principal motivação na qual venho por meio desse trabalho fazer esta discussão 

bibliográfica é por um ensino diferente de Filosofia, com um olhar diferente ao eurocêntrico. 

Em um país com tantas cosmosvisões, religiões e culturas como o Brasil, a ciência necessita 
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de uma discussão sobre ética e reconhecimento das populações historicamente prejudicadas 

pelo processo de colonização. Mesmo que ampla bibliografia aponte que a filosofia tenha um 

pressuposto inicio europeu, seu desenvolvimento inclui o contato com as civilizações 

africanas, asiáticas e americanas. Dessa forma, através de pesquisa bibliográfica, pretendo 

investigar as formas de manifestação filosóficas através das epistemologias e peculiaridades 

culturais indígenas e quilombolas, populações muito prejudicadas pelo etnocentrismo 

europeu. Segundo o filósofo argentino Enrique Dussel (2005, p.7), o mito da modernidade se 

baseia em vários pilares, dentre eles a idéia de que a superioridade obriga a desenvolver os 

mais primitivos, bárbaros, rudes, como exigência moral, logo o conhecimento “formador” 

seria de origem européia. Então não acredito que possa haver um ensino neutro da filosofia, 

trabalhando somente conceitos, sem cor ou povo envolvido, pois a Europa moderna, desde 

1 92, usa a conquista da América Latina como trampolim para tirar uma “vantagem 

comparativa” determinante com relação a suas antigas culturas antagônicas (turco-

muçulmana, africana e nativo americanas). Sua superioridade será, em grande medida, fruto 

da acumulação de riqueza, conhecimentos e experiências acumuladas desde a conquista da 

América Latina. Portanto, uma forma de vivenciar um processo de educação para a 

diversidade é o reconhecimento das referências, ciências, filosofias, das dividas históricas e da 

identidade de cada povo e ambiente.  A relação de ensino deve prever e incluir o 

conhecimento e também trazer aspectos destas realidades para junto do processo de 

aprendizagem da filosofia. A filosofia, deste modo carece de revisão quanto ao 

reconhecimento de culturas prejudicadas pelo contato com europeus, que tem muito agregar à 

ciência com suas peculiaridades culturais originais, que podem ressignificar a filosofia com 

sua ética e cosmo visão indígena ou quilombola.  

 

Reflexões acerca da responsabilidade social, política e educacionais junto à comunidades 

nativo americanas 

Maira Damasceno (Mestranda – UNISINOS) 

As concepções antropológicas e históricas, assim como as questões metodológicas em 

pesquisas com povos indígenas, têm sofrido constantes transformações através dos tempos e 

suas diversas formas de olhar e tratar o “outro”.O importante, contemporaneamente, para o 

trabalho com esse público, é escapar de compreensões preservacionistas, desenvolvimentistas, 
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evolucionistas e idealistas típicas dos modelos eurocêntricos já há muito tempo aplicados nas 

Américas para legitimar a exaltação de uns grupos em prejuízo de outros. Muitas concepções 

teóricas e metodológicas ainda utilizadas por pesquisadores não respeitam a autonomia dos 

sujeitos e trazem consigo pré concepções acadêmicas hierarquizantes. Nesse sentido, a 

ciência, da maneira eurocêntrica que está organizada, em nada tem favorecido as 

comunidades nativas. Desse modo pretende-se refletir sobre a responsabilidade social, política 

e educacional da pesquisa junto às comunidades nativo americanas, pois é necessário 

encontrar enfoques próprios aos sujeitos e a pesquisa desde o sul, isto é, não desconsiderando 

o histórico opressor e espoliador, além dos padrões de colonialidade presentes até hoje nas 

instituições, inclusive científicas, e estruturas que acabam por diferenciar a população em 

categorias raciais, étnicas, sociais ou “racionais”, sendo os povos originários, no caso 

específico do continente americano, os mais afetados por esse processo colonialista europeu, 

iniciado em 1492 e que, até hoje, desqualifica suas cosmologias como ciência, porém as 

investiga de forma exógena e exótica sem considerar sua responsabilidade como legitimador 

de tais diferenciações. Os cientistas de hoje, detentores da legitimação para falar de algo, 

devem refletir seu papel social, político e educacional para com os sujeitos envolvidos em 

suas pesquisas. Teoricamente avançou-se muito na pesquisa e conhecimento de outros 

saberes, fazeres e culturas, porém, pouco se avançou na questão prática do reconhecimento 

desses saberes e das autorias desses fazeres.  

 

A Educação Escolar Indígena no Brasil: Algumas reflexões em diálogo com a 

(des)colonialidade 

Marina da Rocha (Mestra) 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre algumas questões referentes à educação 

escolar indígena diferenciada no Brasil. A reflexão surge a partir da dissertação de mestrado 

em Educação, cujo título é: “Escolas Indígenas  iferenciadas no Brasil, interculturalidade e 

(des)colonialidade: um estudo a partir de teses e dissertações”, defendida em março de 2018 

na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. No presente estudo, serão destacados os aspectos 

em que se estabeleceu diálogo entre a educação escolar indígena diferenciada no Brasil (a 

partir da análise de teses e dissertações) e o conceito de (des)colonialidade, ainda pouco 

pesquisado no país, porém bastante emergente nos demais países da América Latina. O 
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conceito de (des)colonialidade emerge a partir do colonialismo, que se caracteriza pela 

dominação histórica e geográfica dos países colonizadores em relação aos países colonizados 

(STRECK; ADAMS, 2014), localizados ao sul do continente americano. A colonialidade, 

parte intrínseca da (des)colonialidade, é mais profunda e se caracteriza pelas relações de 

dependência e subalternidade estabelecidas durante o período colonial (STRECK; ADAMS, 

2014). Nesse contexto, os estudos referentes a (des)colonidade surgem na América Latina a 

partir dos anos de 1990 e parte de autores(as) que fazem críticas às visões eurocêntricas da 

modernidade. (MOTA NETO, 2015). É neste contexto, que se estabelece a relação de 

educação escolar indígena diferenciada com o termo (des)colonialidade. Ou seja, o pensar 

(des)colonial pressupõe abranger outras formas de pensar, que não são englobadas e 

incorporadas na modernidade, a qual exclui saberes que não caracteriza como “racionais”. 

Portanto, é de extrema relevância que se estabeleça diálogos entre os saberes dos povos 

originários, em uma instituição que tem sua origem na modernidade, a escola. Porém que 

possui características descoloniais, já que os saberes ancestrais dos povos indígenas são 

essenciais para a construção das escolas indígenas diferenciadas no Brasil.   

 

Relatos de Experiências e vivências: realidades da educação indígena diferenciada na 

comunidade Kanhgág por Fi Ga em São Leopoldo/RS 

Josme Fortes Konhko (Graduando – UNISINOS) 

Nos vinte e quatro anos de retorno e retomada (1994-2018) da área na cidade de São 

Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul no Brasil, muitas pesquisas vêm sendo realizadas em 

torno da escolarização Kanhgág envolvendo temas e inúmeras observações sobre a forma 

Kanhgág de dar aula ou a ida de estudantes indígenas para escolas fora da comunidade, 

porém, nenhuma dessas resolveu o verdadeiro problema escolar Kanhgág que é a falta da 

estrutura física da escola dentro da comunidade. É importante que o apoio governamental 

ultrapasse a escrita de Leis e priorize a construção de estruturas físicas adequadas para o 

desenvolvimento da educação diferenciada que os povos indígenas têm direito conforme 

diversas Leis, como a LDB (1996), Constituição Federal (1988) e OIT 169(1989). Desde o 

ano de 2017, quando o antigo prédio da escola foi interditado e demolido por problemas 

estruturais, a escola de 1º à 5º anos funciona em dois turnos no Centro Popular da comunidade 

Por Fi Ga, que foi reformado para acomodar as duas turmas. A falta de um prédio adequado 
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para as aulas de todas as séries e utilização de um espaço que deveria ser para o uso de todo o 

público, acarreta diversos problemas quanto a não ocupação desse espaço para outras 

atividades dos moradores e impossibilidades de ampliação da educação diferenciada na 

medida que não há estrutura para o amplo desenvolvimento das atividades, além de que, com 

a falta de continuidade dos estudos bilíngues, as crianças Kanhgág que saem de sua escola 

passam por muitas dificuldades pela falta de conhecimento e adaptação da escola fóg que não 

sabe os receber, nem compreendem o bilinguismo e os direitos indígenas. Assim, através das 

vivências como Kanhgág e professor bilíngue na comunidade Por Fi Ga de São Leopoldo, das 

experiências como estudante de pedagogia em uma Universidade fóg formadora de 

professores fóg e junto das lutas em busca  de uma escola Kanhgág com educação 

diferenciada, concluo que somente com uma estrutura própria, adequada às diversas fases 

Kanhgág, com espaços de socialização que valorizem os saberes, professores indígenas e 

principalmente, com possibilidades de conclusão dos estudos dentro da comunidade é que a 

educação escolar Kanhgág poderá ser diferenciada, assim como especificam as Leis. 

 

28 de junho de 2018 (tarde) 

 

A teoria da Restituição em Francisco Suárez: uma análise de sua influência no 

pensamento político da guerra guaranítica 

Schaiane Pâmela Bonissoni (Graduanda – UNISINOS) 

 A pesquisa em questão objetiva apresentar a relação entre o pensamento escolástico tardio e 

os direitos indígenas, através da temática da Restituição, amplamente abordada pela  Segunda 

Escolástica Ibero-americana (século XVI). Para tanto, utiliza se como fonte primária a obra 

“ efensio  idei Catholicae Et Apostolicae: Adversus Anglicanae Sectae Errores”, escrita por 

Francisco Suárez (1613). Aplicando como fundamentações teórico-metodológicas as 

reflexões de Aristóteles (1991), Michel de Certeau (1982) e Tomás de Aquino (2005) 

procurar-se-á entender de que forma os escritos de Suárez, oriundos do século XVI, 

influenciaram debates e reinvindicações indígenas ocorridas na guerra guaranítica, no século 

XVIII. 
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O índio na historiografia argentina: o caso do cacique Manuel Calelian 

Douglas da Silva Farias (Graduando – UNISINOS) 

Na esteira da renovação disciplinar por que passou a História, a historiografia argentina 

alargou o seu campo de estudo se ocupando de problemáticas antes pouco exploradas. Assim, 

nos últimos anos, a temática indígena passou a ocupar os seus programas de investigação 

histórica. Porém, essa retomada dos índios pela história suscita uma série de questões que 

põem em evidência a permanência de formas tradicionais de se escrever história.  Exemplo 

disso é a conversão de personagens indígenas do passado em heróis ou símbolos de 

resistência no presente.  Dessa forma, temos como objetivo analisar o discurso historiográfico 

que embasa as mobilizações que atualmente, em Luján, procuram heroicizar e tornar um 

símbolo de resistência o cacique Manuel Calelian que foi, segundo a historiografia oficial, um 

dos “selvagens” que assolou a “fronteira bonaerense” no século XVIII. A metodologia 

empregada foi o exame do jornal El Civismo, veículo pelo qual se publicizou as discussões 

em torno desse movimento, com o apoio teórico de autores como MANDRINI (2007), 

MINELI (2001), MONTEIRO (2012), TRINCHERO (2014) e WEBER (2007). Concluímos 

que essa renovação disciplinar ainda possui traços de uma prática tradicional de “construir 

heróis 

 

A profecia de Felicitas: Tempo e memória nas missões do Uruguai (1750-1757) 

Max Roberto Pereira Ribeiro (Doutor – História)  

Esta apresentação tem por finalidade fazer alguns apontamentos sobre uma possível 

concepção de tempo elaborada por uma pequena parcela de indígenas das missões do Uruguai 

no século XVIII. Naquele contexto, especialmente na metade daquele século, houve inúmeros 

conflitos entre indígenas guaranis e militares ibéricos que faziam a demarcação de novas 

fronteiras coloniais estabelecidas entre Portugal e Espanha, fato que contou com forte 

resistência indígena. Aqueles acontecimentos se deram em decorrência do Tratado de Madrid, 

que exigia a evacuação de sete povoações indígenas que deveriam ser entregues aos 

portugueses. O tratado foi entendido pelos guaranis como uma grande catástrofe, visto que 

teriam que deixar para trás suas comunidades. Durante o período de demarcação, o jesuíta 

Bernardo Nusdorffer foi encarregado de organizar o translado dos indígenas à parte colonial 

espanhola. Em meio à guerra e ao grande número de indígenas mortos, Nusdorffer se utilizou 
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de uma profecia feita por uma velha guarani, em 1733, para interpretar aqueles 

acontecimentos. Seu nome era Felicitas, a quem Nusdorffer havia conhecido pessoalmente; 

mulher que teria feito um terrível prognóstico sobre o futuro das reduções. Através de 

algumas noções do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, ou seja, do catálogo de indícios, 

a apresentação busca expor um modelo interpretativo para a noção de tempo que teria 

permitido a Felicitas elaborar um esquema de projeção de futuro capaz de oportunizar a 

previsão de acontecimentos. 

 

Entender o passado para explicar o presente: A colonialidade como fator constitutivo da 

discriminação em face dos povos indígenas na América Latina 

Alex Sandro da Silveira Filho (Mestrando – UNISINOS) 

Bianka Adamatti (Mestranda – UNISINOS) 

O objetivo desta pesquisa é demonstrar, por meio da categoria da colonialidade, que a 

discriminação dos povos indígenas data da conquista da América, haja vista a formação da 

categoria de raça nesse período como elemento de inferiorização de todos os sujeitos que não 

se enquadrassem no padrão dominante de poder imposto pelos colonizadores europeus. Para 

tanto, a pesquisa em tela buscará analisar de que maneira a lógica da colonialidade se impôs, 

em meio a esse contexto de conquista e colonização da América, sobretudo mediante a 

manipulação da ideia de raça, não se extinguindo com os processos de independência das 

colônias espanholas e portuguesa na América.  A fim de atingir este desiderato, este estudo 

fará uma digressão histórica desde a transição da Idade Média para Modernidade, com o 

estabelecimento dos estatutos de pureza de sangue, na Península Ibérica, passando pela 

instituição dos Tribunais Inquisitoriais, primeiramente na metrópole e posteriormente nas 

colônias latino-americanas. Trata-se da busca pela origem do tratamento dos povos indígenas 

na atualidade, entendendo as origens da discriminação dessa minoria, que foi apoiada pelos 

aparatos legais da época, pois a legislação vigente no país europeu, também deveria ser 

observada nas colônias da América Latina. Para tanto, a investigação será de cunho 

bibliográfico, com o levantamento de dados históricos, com a finalidade de demonstrar as 

primeiras medidas discriminatórias legalizadas, bem como de livros e artigos correspondentes 

ao marco teórico conhecido como “pensamento descolonial”, conhecido pela obra do grupo 

de pesquisa Modernidade/Colonialidade, formado na década de 1990. Os resultados parciais 
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da pesquisa apontam que os processos de inferiorização e discriminação dos povos indígenas 

iniciados na conquista da América permanecem até os nossos dias, por meio da lógica da 

colonialidade. 

Boletins internos do SPI: uma análise sobre as descrições dos Postos Indígenas no Rio 

Grande do Sul (1965-1966) 

Andressa de Rodrigues Flores (Mestranda – UNISINOS) 

A presente comunicação abrange alguns aspectos que contemplam o primeiro capítulo 

da dissertação de mestrado, que venho desenvolvendo no Programa de Pós-graduação em 

História na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (PPGH/Unisinos). A temática da 

dissertação, se refere às práticas de violência exercida por agentes do Serviço de Proteção ao 

Índio sobre os indígenas no Rio Grande do Sul, sendo que uma das fontes analisadas são os 

Boletins Internos. Sendo assim, este trabalho, tem como objetivo apresentar a análise das 

narrativas que compõe os BI do SPI, especificamente no que trata dos Postos Indígenas do 

RS. Os Boletins eram produzidos pelo próprio órgão, no intuito de divulgar as ações e 

decisões dentro da estrutura deste serviço e eram distribuídos apenas nas Inspetorias. 

Considerando que o SPI esteve com a emissão destes BI suspensas por um período, 

utilizaremos para análise, apenas os BI que circularam nos anos de 1965 e 1966, que abarcam 

o total de quinze volumes. Dessa forma, nos dispomos, nesta comunicação, a apresentar

alguns dados levantados no estágio atual da dissertação, assim como algumas possibilidades 

de pesquisa que esta fonte pode proporcionar. 

Andar Kanhgág: etnografia histórica de motivações da retomada dos territórios de São 

Leopoldo 

Gabriel Chaves Amorin (Graduado em História) 

Este trabalho faz parte dos resultados da pesquisa realizada para o Trabalho de 

Conclusão do Curso de História e pretende investigar possíveis motivações que levaram à 

migração de grupos kanhgág das aldeias grandes para novas wares e emãs, em especial para 

este estudo o grupo que constitui a aldeia de São Leopoldo, Por Fi Ga. A etnografia fornece 

bases metodológicas (HERITAGE in GIDDENS e TURNER, 1999) para a sistematização da 

vivência e dos relatos coletados junto aos Kanhgág de São Leopoldo, que também contribuem 



 

 

 61 

epistemologicamente elaborando as justificativas e premissas para as hipóteses deste trabalho, 

fornecendo diretamente as significações subjetivas para das motivações que culminaram nesta 

retomada do território do Vale dos Sinos. Ó estudo conta com o auxilio de documentos 

históricos como Boletins do SPI, Processos administrativos da FUNAI, excertos dos Diários 

da Câmara dos Deputados e jornais da época que se relacionam com as entrevistas. Como 

hipótese principal elabora-se o argumento de que as migrações dos Kanhgág são 

possibilitadas pela Constituição de 1988 e estimuladas pelos os conflitos gerados pelo grande 

aldeamento, brigas por liderança e pela gestão dos recursos naturais e culturais. No tocante a 

redução dos territórios originários, evidencia-se o agrupamento de vários indígenas em 

Nonoai, como estratégia para colonização, além de privação de circulação e ocupação da 

terra, não garantiu nenhuma hegemonia étnica nem coesa forma de organização, pois facções 

e grupos buscam destaque de suas idéias e decisões nessa estrutura tradicional, ou seja, a idéia 

do cacicado representar politicamente apenas uma parte da comunidade perante instituições 

tutelares, tornando hegemônicas decisões tomadas por uma minoria. A concentração dos 

kanhgág em um campo trouxe ampliação dos conflitos e também as alianças entre as 

lideranças e indivíduos, se por um lado a disputa pelo poder do cacicado gera a saída de 

grupos dessas áreas, por outro consolida relações entre os líderes destas comunidades, 

fortalecendo a hegemonia de decisões, tornando novas e pequenas áres possibilidade de 

autogestão ou reestruturação de outras formas tradicionais governo. 

 

ST 07 Escravidão nas Américas: agências, estruturas e processos 

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito da vila de Taquari (RS): 

Escravidão, trabalho e devoção (século XIX) 

Giane Caroline Flores (Mestra – UNISINOS) 

Paulo Roberto Staudt Moreira (Doutor – UNISINOS) 

Segundo Vicente Zeferino  ias Lopes em suas “Nótulas sobre a história eclesiástica 

do Rio Grande do Sul – 1737-1891” (1891: p. 182), em 1855 “o Vigário da  reguesia de 

Taquari Antônio João de Carvalho reuniu as pessoas de cor e organizou uma irmandade 
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conjunta de Nossa senhora do Rosário e São Benedito, e oferecendo um Compromisso foi 

aprovado por Provisão do Vigário Capitular Padre Juliano de Faria Lobato de 20 de novembro 

de 1858, e confirmado pela Lei Provincial nº 5 5 de 07.05.1863”. Segundo o capítulo 1º do 

Compromisso daquela irmandade, que versava sobre a “Entrada dos Irmãos”, nela seria 

admitida “toda qualidade de pessoa de um e outro sexo, quer forra, quer cativa”. Justamente 

naqueles anos, em 1863 e 1864, duas tentativas insurrecionais de escravos foram descobertas 

naquela vila, sendo que na segunda delas os cativos tinham a intenção de “saquear a 

povoação, roubar as mulheres e fugirem para o Estado Oriental”. Capela curada em 1764, 

freguesia pertencente a Rio Pardo (1809) e depois a Triunfo (1831), Taquari tornou-se vila em 

1849, sendo território marcado por numérica população escravizada. Em 1858, por exemplo, 

sua população total era de 6.334 habitantes, destes 1.646 eram escravizados (26%) e 160 

forros (2,5%). Localizada a 100 quilômetros da capital, aquela vila tinha uma economia 

baseada numa tradicional produção agropecuária, além do funcionamento de produtivas 

pedreiras e serrarias. Nosso foco nessa apresentação é pensar a presença escravizada em 

Taquari, usando principalmente os registros eclesiásticos.  

 

Devoção, agência e estrutura, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

dos pretos de Cachoeira, Séc. XIX 

Henrique Melati Pacheco (Graduando – UNISINOS) 

Camile Chies Baldasso (Graduanda – UNISINOS) 

Luana Batista Amaral (Graduanda – UNISINOS) 

Neste trabalho apresentamos uma análise sobre a administração e a vida social na 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos de Cachoeira (do sul – 

RS) no século XIX. Essa associação foi uma comunidade afro-católica, vinculada a igreja 

cristã, composta majoritariamente por comunidades negras, africanas e de descendentes de 

africanos. Buscamos compreender as tendências organizacionais da irmandade, investigar as 

redes de sociabilidade dos seus associados e refletir sobre os contextos históricos estruturais 

do local em que eles atuaram. Para isso contamos com o auxílio das análises quantitativas 

(bancos de dados, tabelas e gráficos) e qualitativas (busca onomástica e leitura da bibliografia 

especializada). Utilizamos fontes de duas instituições: o Arquivo da Cúria Metropolitana de 

Cachoeira do Sul e o Museu Municipal de Cachoeira do Sul. No Arquivo da Cúria 
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Metropolitana de Cachoeira do Sul encontramos os livros 1º, 2º e 3º de batismos de escravos 

de Cachoeira, que abrangem o período de 1799 até 1859; e os livros 3º e 4º de casamentos de 

Cachoeira, que abrangem de 1823 a 1881. Do Museu Municipal de Cachoeira do Sul 

utilizamo-nos do Livro 2º de receita e despesa e do Livro de registros para a entrada de irmãos 

na Irmandade de N. Sra. do Rosário dos Pretos da Cachoeira (1812-1846). Tal tratamento 

documental possibilitou-nos encontrar fragmentos das tendências organizacionais desta 

irmandade e, igualmente da dedicação às atividades religiosas e ao trabalho social dos seus 

associados. Compreendemos com este trabalho que, uma das contribuições mais importantes 

desta comunidade afro-católica foi a possibilidade de ela ser usada como um instrumento 

político e social, ou seja, uma arma poderosa contra a discriminação racial e um importante 

veículo de prestígio e ascensão social dos seus irmãos. 

 

"A água sempre descobre um meio": as formas de união da população africana e 

afrodescendente na Paróqui Madre de Deus de Porto Alegre (1772-1822) 

Denize Terezinha Leal Freitas (Doutora – SEDUC/RS) 

O presente trabalho tem por objetivo busca abordar a importância das formas 

alternativas de união que a população africana e afrodescendente protagonizou na Paróquia 

Madre de Deus de Porto Alegre (1772-1822). Trata-se de identificar e analisar a participação 

de relacionamentos fora do casamento na construção da formação desta sociedade. A partir 

dos aportes teóricos História Social, das Famílias e das populações conjuntamente com o 

suporte metodológico da Demografia Histórica e micro-história pretendemos questionar o 

poder e o alcance da política tridentina nesta localidade. De modo geral, podemos verificar 

que estes grupos formados pelos africanos e seus descentes tiveram papel fundamental na 

resistência e providência de práticas de uniões próprias e diferentes dos modelos impostos 

pela Igreja Católica. 

 

"O carvão da calunia, quando não queima, tisna": O lugar da honra em um caso de 

redução à escravidão, Jaguarão (1858) 

Matheus Batalha Bom (Doutorando – UNISINOS) 

Em 1858, na cidade de Jaguarão, o juiz municipal João Francisco Gonçalves, 

inocentou Antônio Nogueira de Oliveira pela acusação de crime contra a liberdade. O réu era 
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acusado de escravizar duas negras uruguaias, que, em sentença, foram declaradas livres. Após 

a decisão, recorreu ao juiz de direito da comarca, tentando restabelecer sua propriedade, mas, 

sobretudo, sua honra. Com isso, pretende-se debater acerca do lugar da honra em situações 

que os senhores foram acusados de reduzir negros livres à escravidão. Trabalha-se com a 

hipótese que junto à busca pela manutenção da posse, existia uma preocupação senhorial com 

sua reputação na sociedade. Os senhores envolvidos ou não nos crimes de escravização ilegal, 

não desejavam que seus nomes fossem vistos de forma pejorativa. No que diz respeito aos 

negros livres, pode-se inferir que quando escravizados, acabavam sendo vítimas de uma 

organização altamente complexa de escravização ilegal. Por falha dessa organização e/ou luta 

das próprias pessoas negras, suas histórias terminavam nas malhas da justiça, que ora saíam 

beneficiados, ora não. Dessa forma, o caso que será exposto demonstra como a luta por 

liberdade dependia de uma série de fatores, tendo, inclusive, de confrontar-se com a honra 

senhorial. Portanto, pretende-se trazer, para debate, a questão da honra em circunstâncias de 

escravizações ilegais. 

 

Escravos, libertos e mobilidade social na América portuguesa dos séculos XVIII e XIX: 

Uma revisão Historiográfica 

Luigi Bertoldo Squio (Graduando – UFSM) 

Os trabalhos de Maria Elizabeth Lucas e Luis Parés nos mostram libertos que 

exerciam ofícios (barbeiros e mestres de música) na América portuguesa dos séculos XVIII e 

XIX. Da análise destes sujeitos e dos conhecimentos envolvidos em tais profissões, podemos 

compreender as possiblidades que a prática e a aprendizagem de um conjunto de 

conhecimentos específicos trazem aos/as escravos/as e libertos/as deste contexto, pensando 

também nos trabalhos de Carlos Lima e Roberto Guedes. Trazendo tal perspectiva para um 

âmbito mais local e considerando os trabalhos produzidos sobre a escravidão e a liberdade no 

Rio Grande do Sul, como os de Luciano Gomes, Maria Elizabeth Lucas, Helen Osório, Paulo 

Moreira, esta comunicação visa trazer um balanço historiográfico sobre mobilidade social e 

resistência escrava através dos ofícios-saberes específicos no Rio Grande do Sul dos séculos 

XVIII e XIX. Considerando a pesquisa de Maria Elizabeth, de Denize Freitas, de Ana 

Schantz, podemos pensar que tais ofícios-saberes facilitem o estabelecimento de redes 

clientelares, de favor e de mando, dos indivíduos que possuem tais saberes. Além disso, 
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permitem o estabelecimento de núcleos familiares que, como mostra Ana Schantz, eram 

muito importantes para estas pessoas, tendo em vista que a prática de um ofício específico 

facilita o acúmulo de um relativo pecúlio. Também é necessário considerar os ofícios próprios 

das mulheres libertas, uma vez que, como mostra Ana Schantz, foram elas que predominaram 

na aquisição de alforria em Porto Alegre e Viamão entre os séculos XVIII e XIX. Acredita-se 

que este balanço historiográfico pode trazer possibilidades de pesquisa e hipóteses acerca de 

como o conhecimento e a prática de um ofício-saber específico pode alargar os horizontes de 

mobilidade social de um/a liberto/a ou escravo/a na região central do Rio Grande do Sul entre 

os séculos XVIII e XIX, visando uma futura pesquisa com este recorte espaço-temporal. 

 

Ciclo de vida, propriedade e escravidão em meio a trigais e rebanhos: Porto Alegre e 

Viamão, décadas finais do século XVIII 

Luciano Costa Gomes (Doutorando – UFRGS) 

Neste trabalho, analisaremos o ciclo de vida de produtores rurais em uma comunidade 

caracterizada por ampla presença de pequenas e médias escravarias, quais sejam, as freguesias 

de Viamão e Porto Alegre, localidades espacialmente contíguas. Ambas foram formadas a 

partir da ocupação inicial de grandes pecuaristas, que receberam sesmarias ou ocuparam terras 

devolutas a partir da década de 1720. Aproximadamente 50 anos depois, foram distribuídas 

datas de terras a dezenas de casais açorianos na década de 1770. Na década seguinte, a 

maioria dos produtores locais vivia da agricultura e possuía cativos. A hipótese de nossa 

pesquisa é a de que se desenvolveu no Rio Grande de São Pedro, em algumas regiões, um 

sistema agrícola formado por pequenos e médios produtores amplamente amparado pelo 

aporte de mão-de-obra escrava, algo semelhante ao sistema produtivo do sul de Minas Gerais. 

Particularmente neste artigo, avaliaremos a composição da mão de obra nas unidades 

domésticas conforme o ciclo de vida dos chefes de domicílio, o que se torna possível pela 

informação da idade dos mesmos nos róis de confessados de Porto Alegre e no de Viamão do 

ano de 1781. O argumento defendido é o de que a conformação da estrutura de mão-de-obra 

escravista da região esteve vinculada a própria lógica de funcionamento da economia 

camponesa, na qual o nível de riqueza familiar está particularmente dependente da trajetória 

familiar, a sua dinâmica biológica e às diferentes formas de acesso a recursos materiais e 

sociais. 
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27 de junho de 2018 (tarde) 

 

Experiências femininas de liberdade: mulheres, trabalho e maternidade (Cachoeira/RS, 

Século XIX) 

Marina Camilo Haack (Mestranda – UNISINOS) 

O objetivo desta comunicação será analisar as experiências de liberdade de mulheres 

escravizadas em Cachoeira do Sul no século XIX, especialmente na segunda metade. Para 

tanto, serão utilizadas cartas de liberdade, processos criminais, entre outros documentos da 

justiça. Estas fontes evidenciam, especialmente, um tema ainda incipiente nos estudos da 

escravidão, como é o da maternidade escrava. Assim, além de focar as experiências de 

cativeiro e liberdade, é possível perceber as dificuldades e lutas de mulheres com seus filhos. 

Esta apresentação está vinculada ao projeto de mestrado que busca analisar e pensar as 

vivências de mulheres libertas e escravizadas e os diversos aspectos que permeavam estas 

experiências, como por exemplo: família, trabalho, maternidade e agências. Ainda são 

preliminares os resultados desta pesquisa, contudo, pretendemos trazer algumas questões para 

o debate: Como as experiências de liberdade (ou a sua busca) podem ser percebida em 

Cachoeira do Sul e quais paralelos com o contexto escravista nacional podem ser traçados? 

Quais problemas em comum eram enfrentados por estas mulheres? Quais ofícios permitiam 

uma maior mobilidade e como poderiam influenciar na busca pela liberdade? 

 

Do problema ao caminho metodológico: Mulheres, Gênero e Raça 

Bruna Leticia de Oliveira dos Santos (Mestranda – UNISINOS) 

A presente comunicação busca expor a problemática de pesquisa que dá corpo ao 

projeto Gênero, raça e trabalho: experiência de escravidão para mulheres negras (Rio Pardo, 

2° metade do século XIX). Ao mesmo tempo em que abre espaço para a discussão sobre o 

caminho metodológico a ser construído para entender como se estabeleceu a relação entre 

gênero e raça durante a escravidão, no recorte espaço-temporal descrito, através de uma 

perspectiva que parta das mulheres escravizadas. Os estudos sobre gênero, tem desempenhado 

um importante papel, não só no que diz respeito as pesquisas do campo historiográfico, ao 

propor a teorização da relação entre homens e mulheres. Porém, os sujeitos que são 
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construídos e constroem essas relações não pertencem as mesmas categorias, ou lugares 

sociais, dessa forma é necessário trabalhar a partir da intersecção perpassando nesse ponto por 

um dos eixos centrais e estruturantes na sociedade brasileira, a raça, que durante a escravidão 

determinou a priore a condição de trabalho, categorizando o grupo de mulheres negras 

escravizadas, assim como quem estava fora desse grupo.  O presente trabalho parte desses 

apontamentos para entender a experiência desse grupo de mulheres, com a preocupação de 

não incorrer no erro de condiciona-las à própria categoria já pré-estabelecida. Por isso busca 

compor a malha do tecido social para compreender seus comportamentos. O momento atual 

da pesquisa é o de levantamento e análise quantitativa e qualitativa de fontes judiciais, que 

podem compor uma base documental para compreender as relações de gênero atreladas a 

raça, e de estabelecimento/ definição do percurso metodológico que melhor se adeque ao 

objetivo de escrever a trajetória de mulheres escravizadas. 

 

Assistência, estratégias e relações de vizinhança: uma análise sobre mulheres forras 

criadeiras de expostos em Porto Alegre (séculos XVIII-XIX) 

Jonathan Fachini da Silva (Doutorando – UNISINOS) 

A exposição de crianças foi um fenômeno amplamente difundido no universo católico 

ocidental dos séculos XVIII e XIX. No extremo sul da América Portuguesa, conforme 

determinava a legislação lusitana, a Câmara tomou medidas como forma de assistência a à 

essas crianças expostas. Dessa forma, financiou o sustento e vestuário dessas crianças 

enjeitadas tornando as mulheres, amas de leite e de criação, protagonistas dessas práticas. 

Visto que esse financiamento gerou um mercado assistencial, procuramos apontar como 

famílias egressas da escravidão africana se inseriram nesse mercado na freguesia Madre de 

Deus de Porto Alegre. Mais do que mapear o papel dessas famílias forras na criação dos 

enjeitados nosso intuito é perceber as relações sociais e as estratégias repercutidas nas ações 

dessas amas que tinham nos salários recebidos pela Câmara uma forma de manutenção de 

seus lares. Nossa abordagem está amparada pelo viés da História social e os métodos da 

micro-história italiana através do cruzamento nominativo de fontes, assim sendo, o nome é o 

fio condutor de nossa análise.  
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Mulheres negras no Rio da Prata: a experiência das forras proprietárias da Colônia do 

Sacramento setecentista pelo viés do compadrio 

Bárbara Gonçalves Hesseln (Graduanda – UFRGS) 

O presente trabalho é extensão de minha monografia de conclusão do curso História, 

intitulada “Mulheres Negras no Rio da Prata: a experiência das forras proprietárias da Colônia 

do Sacramento setecentista pelos registros de batismo.”, defendido em janeiro de 2018. Surge 

da transcrição dos registros de batismo da Colônia do Sacramento, para os anos de 1732 a 

1777 e da organização de suas informações em planilhas separadas pelas categorias: nome do 

batizado; descrição etária; data de batismo e registro; mães, pais e suas origens, ou grupos de 

procedência; proprietários, padrinhos, madrinhas e observações concernentes e demais 

observações sobre a cerimônia.  A partir do levantamento acima citado, foi possível observar 

a presença de 28 mulheres negras inseridas em um universo de 104 mulheres, associadas a 

categoria de proprietárias de escravos e a condição de “ex-escravas de”, “pretas”, ou “pardas 

forras”. Acrescenta-se ao grupo mais três mulheres identificadas pelo vínculo do compadrio, 

contabilizando 31 mulheres negras forras proprietárias. Elas estariam nas cerimônias de seus 

cativos junto de suas mães, ou outras negras adultas escravizadas, em vias de serem 

devidamente introduzidos à cidadania católica colonial, formalizando associações e 

estratégias de vida intrincadas. Utilizando técnicas da microanálise, visando construir e 

explorar o potencial das fontes, o problema de pesquisa cotejado permanece: que realidade 

sobre a escravização da Colônia de Sacramento setecentista a aquisição de pessoas 

escravizadas, por estas mulheres pretas e pardas livres permite demostrar? Para este 

momento, direcionarei a análise às conexões estabelecidas pelo vínculo do compadrio. A 

partir dos laços de parentesco espiritual, ampliarei a consistência da investigação original, no 

intuito de demonstrar o processo de mobilidade social destas mulheres, bem como os 

significados dessas associações.Compreender a enigmática agência histórica das mulheres 

negras libertas, no período colonial, contribui para o desvelo da dimensão da escravização e 

seu trauma histórico irresoluto. 

 

O tráfico africano através da batismal (RS, 1820-1850) 

Marcelo Santos Matheus (Doutor – IFRS) 
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Há um bom tempo a historiografia vem demonstrando o quanto a mão de obra escrava 

foi essencial para a economia (seja na pequena agricultura, seja na produção de charque, nos 

meios urbanos ou mesmo na pecuária) sul-rio-grandense ao longo do século XIX. Mesmo que 

a reprodução natural tenha sido significativa no oitocentos, a produção e reprodução da 

escravidão na província de São Pedro do Rio Grande do Sul esteve atrelada, em grande 

medida, ao tráfico atlântico de africanos escravizados – ao menos até 1850, notadamente a 

maior migração forçada de seres humanos da história. Com efeito, já é razoavelmente 

conhecido o número de africanos que aportaram no Rio Grande do Sul entre o final do século 

XVIII e primeira metade do século XIX, contudo, pouco sabemos para onde, para quais 

localidades, esses africanos foram encaminhados após o desembarque no Brasil meridional. 

Nesse sentido, essa pesquisa se propõe a investigar quantos escravos africanos foram levados 

às pias batismais de diferentes capelas da província. Afinal, os batismos servem para 

responder tal questão? Ao mesmo tempo, também iremos apreciar outros aspectos, como o 

percentual de africanos (frente aos nascidos no Brasil) batizados, o sexo dos mesmos, de que 

macrorregiões do continente africano migraram, etc. Aqui, nessa comunicação, iremos nos 

focar em quatro capelas da região – por nós denominada – Porto-charqueadora (Pelotas, Povo 

Novo, Rio Grande e São José do Norte), entre 1820 e 1850. De antemão, é possível afirmar 

que o percentual de crioulos batizados era muito superior ao de africanos, mesmo em 

localidades onde o número de africanos era superior. Da mesma forma, entre os africanos, 

havia um predomínio de homens e de batizandos de nações da África Central (Congo, 

Benguela, Cabinda, etc.), embora o percentual de minas/nagôs não seja desprezível. 

 

Aniceto “Angelo da Fonseca” e as possíveis estratégias para “conquista” da liberdade e 

da vida como liberto 

Wagner de Azevedo Pedroso (Doutorando – UFRGS) 

Essa apresentação pretende apresentar as possíveis estratégias utilizadas por Aniceto 

“Angelo da  onseca” para  conquistar  sua liberdade (18 8) e se houve alterações nessas 

estratégias cotidianas na sua vida como liberto na Freguesia de Nossa Senhora da Aldeia dos 

Anjos (XIX). Pretendo refletir, inicialmente, sobre a importância da atividade de campeiro, 

que Aniceto desempenhava na fazenda de seu senhor (José Angelo da Fonseca), e sugerir 

como essa atividade o colocava, provavelmente, em posição mais vantajosa junto aos outros 
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escravizados de seu senhor, e que possivelmente seu ofício como campeiro contribuiu para 

conquista de sua alforria. Junto a seu ofício, darei destaque a questão da participação de 

Aniceto como padrinho na Freguesia da Aldeia dos Anjos, tanto quanto era escravizado, como 

após sua alforria. Nesta localidade, entre os anos de 1832 e 1860, Aniceto foi a pessoa que 

mais apareceu como padrinho de escravizados - 20 apadrinhamentos de crianças escravizadas 

de diferentes senhores da Aldeia dos Anjos. Considerando as questões acima destacadas e a 

partir do cruzamento dos fragmentos da vida de Aniceto “Angelo da  onseca”, analisarei suas 

estratégias na "conquista" de sua liberdade, levando em consideração a estrutura familiar e de 

compadrio "construída" por Aniceto, e refletirei sobre se esta era uma possibilidade comum 

aos cativos da Aldeia dos Anjos, ou casos isolados frente a maioria dos casos de escravizados 

desta localidade. 

 

ST 08 Mundos do Trabalho no Brasil e América Latina: Historiografia e Novas 

Possibilidades  

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

O movimento operário de Rio Grande (RS) e as trabalhadoras (1893-1930) 

Caroline Duarte Matoso (Mestranda – UFPEL) 

Assim como Harris (2007) ressalta, precisamos parar de nos perguntar do porquê as 

mulheres não se organizam para começarmos a nos perguntar como as mulheres pensam a 

organização e como os sindicatos podem ser excludentes. O município de Rio Grande (RS) 

foi palco de um intenso movimento operário, sendo conhecida como a cidade vermelha. A 

industrialização iniciada na segunda metade do século XIX contou com um expressivo 

número de instalações de empresas têxteis e alimentícios, setores que historicamente 

empregaram trabalhadoras em maior quantidade. Porém, mesmo com o número crescente de 

sujeitos femininos que adentravam os portões fabris, percebemos que as mulheres 

enfrentavam uma série de dificuldades de ingressar e permanecer nas organizações de sua 

classe.  Esse trabalho visa analisar a participação feminina no movimento operário de Rio 

Grande (RS) a partir do estudo da Sociedade União Operária, explorando através do acervo 

documental (cadernos do setor da tesouraria) o número de sindicalização feminina durante os 
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anos de 1893 a 1930, recorte temporal que reside no período que Mattos (2013) ressalta sendo 

importante à formação do operariado brasileiro: Primeira República. Além disso, pretendo 

explorar as possíveis demandas referentes ao trabalho feminino levantadas pelo movimento 

operário rio-grandino através dos jornais A luta, O tempo e o jornal Echo Operário.  

 

Trabalho a domicílio das costureiras de calçados em Novo Hamburgo (1969-1979) 

Micaele Irene Scheer (Doutoranda – UFRGS) 

O período da Ditadura Civil-Militar foi de expressivo aumento da produção de calçados na 

região do Vale do Rio dos Sinos. Objetivando tornar-se ainda mais competitivos no mercado 

internacional, os empresários ampliaram a subcontratação de ateliês e de empregados a 

domicílio. Dessa forma, evitavam os encargos legais e administrativos relacionados as 

contratações e demissões, permitindo realizar a dispensa de trabalhadores e de ateliês sem 

maiores empecilhos. A precarização e a flexibilização afetaram principalmente as mulheres, 

que costumeiramente já realizavam em seus lares as tarefas de costura e outros trabalhos 

manuais, como enfiado, preparação, trançado e refilado. Assim, a ênfase da exposição será o 

trabalho a domicílio e suas particularidades, os vestígios que viabilizam essa abordagem 

foram encontrados nos processos trabalhistas instaurados na Junta de Conciliação e 

Julgamento de Novo Hamburgo. Busca-se compreender a perspectiva econômica intrínseca a 

flexibilização do trabalho, mas também problematizar as relações de gênero nos mundos do 

trabalho, compreendendo quais foram os motivos que permitiram esse fenômeno ocorrer; 

como essa modalidade de trabalho impactava a vida das trabalhadoras e refletir sobre as 

experiências de luta no cotidiano e na Justiça do Trabalho. A possibilidade de trabalhar em 

casa poderia ser interpretado como vantajoso por alguns, mas os períodos de intenso trabalho 

para o cumprimento dos prazos e a busca por uma remuneração mais alta, visto que a 

trabalhadora recebia com base na quantidade de peças produzidas, fazia com que a jornada de 

trabalho fosse expandida, ocupando os dias, mas também as noites e os finais de semana, por 

vezes com o auxílio dos filhos menores e marido; assim, deve-se compreender na analise o 

trabalho doméstico dessas trabalhadoras. Por fim, o contrato informal dificultava a luta por 

direitos, e a instabilidade no número de vagas fazia do emprego algo incerto para essas 

costureiras. 
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O estudo de uma categoria laboral em período distintos: o caso da categoria padeiral 

porto-alegrense (1913-1934) 

Dionathan Dias Kirst (Mestrando – UNISINOS) 

O presente trabalho é um resultado preliminar do meu trabalho de Mestrado, onde viso 

estudar as ações da categoria padeiral porto-alegrense. A intenção é mostrar as ações dos 

trabalhadores, Estado e patrões em duas conjunturas diferente, a da Primeira República e do 

Governo Provisório de Getúlio Vargas. Para alcançar tal objetivo, uso o caso da categoria dos 

padeiros, trabalhadores que se mostraram muito ativos na luta e na reivindicação pela 

implantação/execução de direitos conquistados. Na apresentação desejo demonstrar os 

resultados preliminares alcançados na pesquisa até o momento, e refletir sobre como podemos 

relacionar os dois períodos históricos e as diferentes atuações dos agentes que nele estão 

inseridos. 

 

De qual maneira a trajetória profissional do juiz Mozart Victor Russomano pode 

colaborar com a história da Justiça do Trabalho brasileira? 

Camila Martins Braga (Doutoranda – UNISINOS) 

Ao longo do regime do governo ditatorial de Getúlio Vargas, a população brasileira 

vivenciou consideráveis mudanças sociais, culturais e econômicas. Dentro desta conjuntura, 

visando dirimir os conflitos trabalhistas, em 1941 foi instalada a Justiça do Trabalho (JT) em 

todo Brasil. Simultaneamente, no meio da década de 1940, o jovem pelotense Mozart Victor 

Russomano tornou-se o primeiro juiz do Trabalho da comarca de Pelotas/RS. O jurista que 

permaneceu neste cargo por 14 anos, tornou-se referência no campo jurídico devido sua 

relevante contribuição intelectual acerca das relações trabalhistas no Brasil, chegando ao 

cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (1969-1984). A história da atuação do 

juiz Russomano se entrelaça com a história da JT brasileira, pois ambas deram seus 

“primeiros passos” na década de 19 0. Buscando exceder os limites impostos pela biografia 

tradicional, este trabalho busca compreender de que forma a trajetória profissional do juiz 

Russomano colabora para a história social do trabalho. A coleção de documentos sobre jurista 

salvaguardada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e os processos trabalhistas em que o 

juiz atuou na comarca de Pelotas entre os anos de 1945 e 1950 dão sustentação para esta 

análise. 
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Os trabalhadores e a Justiça do Trabalho: considerações sobre as relações de trabalho 

entre patrões e empregados da Companhia Swift no Brasil e na Argentina na década de 

1940 

Janaina Schaun Sbabo (Doutoranda – PUCRS) 

Esta comunicação visa apresentar algumas considerações sobre a pesquisa de 

doutorado intitulada Na carne e no osso: as leis trabalhistas e os conflitos entre 

trabalhadores e patrões da Companhia Swift do Brasil e da Argentina na década de 1940, 

cujo objetivo é analisar as relações de trabalho entre patrões e empregados da Companhia 

Swift no Brasil e na Argentina na década de 1940, utilizando como fontes os processos 

trabalhistas movimentados na Justiça do Trabalho de ambos os países. Destacando que se 

trata do momento em que ocorreu a criação de inúmeras leis sociais e trabalhistas, que 

marcaram uma visível ruptura com o passado de ambos os países, no que se refere à analogia 

Estado e Relações de Trabalho. Porém, antes deste período, no Brasil e na Argentina, já havia 

leis trabalhistas em âmbito judiciário para resolver questões desta natureza. Ou seja, a 

pesquisa se insere em um período em que o papel da justiça e sua influência diante dos 

conflitos entre empregados e patrões estavam sendo estabelecidos, o que possibilita verificar 

que as demandas judiciais aumentaram significativamente a partir da década de 1940. A 

pesquisa conta com a utilização das metodologias quantitativa e qualitativa, tendo por 

ferramenta principal a Análise de Conteúdo. Em decorrência do estudo dos processos 

trabalhistas, espera-se demonstrar que as relações de trabalho na Companhia Swift no Brasil e 

na Argentina na década de 1940 foram caracterizadas por conflitos intermediados pela Justiça 

do Trabalho. Fazendo com que o acesso ao Direito do Trabalho contribuísse na formação da 

“consciência legal” dos trabalhadores. 

 

ST 09 História da Educação, Culturas Escolares e Políticas Educacionais: Dialogando 

sobre Brasil e América Latina  

 

26 de junho de 2018 (tarde) 
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Estudos Sociais: práticas pedagógicas no primeiro ciclo de alfabetização 

Jaqueline da Silva Peters (Graduanda – UNISINOS) 

José Edimar de Souza (Doutor – UCS) 

O objetivo deste trabalho analisa como os professores dos anos iniciais contribuem, 

através de suas práticas pedagógicas, para construir o conceito tempo/espaço pela criança, no 

campo dos Estudos Sociais, ou seja, História e Geografia. A pesquisa foi realizada em uma 

escola de periferia, no município de Novo Hamburgo/RS e constituindo-se como um estudo 

de caso. Para compor análise, a pesquisa se valeu da entrevistada de três professoras, sendo 

uma do 1º, uma do 2º e uma do 3º ano do Ensino Fundamental, além da técnica da observação 

de uma aula de cada professora. Para enriquecer a pesquisa, foram consultados os Planos de 

Estudos e o Projeto Político Pedagógico da escola. A empiria foi analisada a partir da 

perspectiva teórica da pedagogia crítica e da história cultural. Destaca-se nos resultados que 

as professoras empregam o conceito de tempo/espaço em suas práticas pedagógicas, mas que, 

muitas vezes, por falta de uma formação específica na área, elas não identificam, no seu 

planejamento, o modo como estão contribuindo para construção destas concepções.   

 

RPG Como Ferramenta Lúdica no Ensino da História do Brasil Colonial 

Alan Lucena de Lima (Graduado – UNICID) 

Bruna Gross (Graduada – PUCRS) 

Este trabalho tem por finalidade analisar o uso do RPG (Role Playing Game) como 

ferramenta lúdica no ensino de História. O RPG é um jogo que surgiu com o intuito de 

colocar o jogador no papel de um personagem e interpretá-lo dentro de um ambiente 

imaginário mediado por uma pessoa que prepara a aventura e todos os elementos dentro dela, 

possibilitando a esse mediador a profunda imersão em um determinado período histórico com 

a intenção de complementar as aulas regulares do ensino de História, podendo também serem 

introduzidos elementos de outras áreas do saber incentivando a interdisciplinaridade. A 

vantagem do RPG como ferramenta da gamificação consiste na construção coletiva de 

narrativas, iniciando na criação dos personagens e se estendendo às posteriores aventuras, 

planejadas e mediadas pelo educador, trazendo um ambiente fantasioso e seguro para as 

experimentações, mas são os próprios educandos os protagonistas dessa história e vão 

interagindo com essa aventura elaborada previamente, cabendo ao educador realizar essa 
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mediação e a improvisação entre os elementos da aventura e as ações dos personagens 

descritas pelos jogadores. Partindo também de estudos decoloniais, é possível analisar a 

História a partir do ponto de vista dos povos oprimidos, com personagens criados dentro 

desse contexto e as aventuras elaboradas para contemplar esse ensino, construindo assim esse 

paralelo entre o período explorado e a conjuntura atual, como produto do processo histórico. 

Além disso, o RPG trabalha a cooperatividade, onde a ajuda mútua é essencial para o bom 

andamento das aventuras, contrariando a lógica capitalista neoliberal que estimula o 

individualismo através da meritocracia e o darwinismo social. 

 

Ensino de História a partir do Movimento Estudantil secundarista no Brasil 

Giovane Dutra Zuanazzi (Graduando – UFRGS) 

O presente tem como objetivo sistematizar a experiência de um “roteiro de oficina” 

organizado para contar a história do Movimento Estudantil Secundarista (MES) brasileiro a 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como do Ensino 

de Jovens e Adultos (EJA). O “esqueleto” apresentado a seguir foi utilizado em sala de aula, 

com pequenas alterações, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, no ano 

de 2015, quando o autor ocupava a diretoria de Movimentos Sociais da União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas (UBES). Articulada com três objetivos: 1) demonstrar importância 

da participação estudantil ao longo da história; 2) criar identificação dos estudantes com a 

história do movimento estudantil; 3) conceituar e incentivar a organização como ferramenta 

de transformação. A oficina iniciava discutindo a situação atual do país, a partir dos dados de 

evasão escolar da cidade em questão; avançando para os debates sobre as causas da evasão 

(diferenciadas como “internas” e “externas” à escola) para então partir para a história do 

MES, discutindo as possibilidades de – a partir da organização – incidir nos rumos da 

educação e da História.  Neste ponto, questões particulares da organização do MES e dos 

movimentos sociais em geral são discutidas, bem como questões da História de nosso país – 

sempre em uma perspectiva internacional, seja ao discorrer sobre eventos como a campanha 

“O Petróleo é nosso”, seja na manifestação estudantil contra a visita de Eisenhower e em 

solidariedade à revolução cubana ou em eventos mais recentes, tais como as privatizações dos 

anos 1990 ou os leilões de petróleo realizados ainda em 2015. Em síntese, esta oficina 

propicia debates diversos sobre a história de nosso país e da organização estudantil, bem 
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como trabalhando com questões pertinentes ao ensino de história – não apenas sobre o 

conteúdo em si, mas pelas reflexões acerca da “não imutabilidade histórica”, da crítica à 

teleologia e da participação democrática. 

 

Interesse, currículo e poder: a retirada da filosofia nas escolas na ditadura militar e em 

2018 

Michele Alves Monteiro (Graduada – PUCRS) 

Dimitrius Gonçalves Machado (Graduado – IPA) 

Vivemos em tempos não só de crise política e institucional, mas de uma sociedade 

baseada em um projeto de vigilância e controle, de modo que a disciplina é o instrumento pelo 

qual valida e efetiva tal poder. Um exemplo disso, verificado ao longo da história recente, é a 

retirada, em 1971, em pleno regime militar, e, repetindo-se tal feito em 2018, da filosofia das 

grades curriculares do ensino médio. Ação essa que denota o uso das políticas educacionais, 

em momentos de repressão estatal, como forma de tecnologias culturais em favor das 

intenções vigentes. O ensino médio tende a ter um caráter de formação para o mercado de 

trabalho, porém, não para todos. A filosofia, desde sua origem, tem em si uma função de 

questionamento. Entretanto, num contexto do neoliberalismo, a regulação da formação 

específica para o mercado de trabalho não se dispõe ao questionamento filosófico. Assim, o 

objetivo deste texto é analisar, discutir e compreender as possíveis relações da retirada da 

filosofia como conteúdo específico do ensino médio no período contemporâneo e no período 

da ditadura militar de forma a limitar a criticidade. Para tanto, parte-se de uma análise 

histórica e comparativa entre as legislações sobre a educação nos períodos referidos, 

utilizando-se como fundamentação teórica os estudos foucaultianos e pós-coloniais. Desta 

forma, entender a legislação que regula o ensino como um instrumento disciplinador utilizado 

pelo poder estatal como meio de, em nome dos anseios do neoliberalismo e repressão 

instaurada, controlar o senso crítico e questionador dos estudantes. 

 

Ciências Humanas e a pesquisa com fontes na escola 

Diego Garcia Braga (Mestre – Estado do Rio Grande do Sul) 

Este trabalho busca descrever um projeto aplicado em uma escola pública estadual de 

ensino médio, em Alegrete/RS, e discutir as possibilidades de pesquisa na área das Ciências 
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Humanas na escola. O referido projeto, aplicado entre 2016 e 2017 e retomado em 2018, visa 

desenvolver nos alunos a capacidade de compreensão histórica, filosófica e sociológica, 

partindo do manuseio de fontes primárias, associando-as adequadamente com teoria e método. 

Visa também o seu despertar crítico e criativo, isto é, de os educandos serem produtores de 

conhecimento, autores de um trabalho de pesquisa. A isso se insere a autonomia intelectual, 

ao invés da formação de um aluno passivo e sem capacidade de interpretação, tendente a 

elaborar “pesquisas-cópia” de livros ou internet. Ademais, se pretende inserir esta descrição a 

um debate que abranja a pesquisa e o uso de fontes no âmbito escolar, por vezes tão distante 

do acadêmico, apresentando um diagnóstico da experiência.  

 

Estudos Culturais em Educação: processos implicados pela diversidade de Gênero 

perante as ações Pedagógicas e Curriculares 

Shirlei Alexandra Fetter (Mestra – FACCAT) 

Fernanda Santos Moura 

Raquel Karpinski Lemes  

Este estudo tem por objetivo enfatizar, no campo educacional, a instituição escolar 

como espaço privilegiado de operacionalização da pedagogia e do currículo. Voltar-se em 

atenção para espaços educativos que estão funcionando como produtores de cultura, 

conhecimentos e saberes, assim se justifica essa temática. É tomada como metodologia a 

discussão teórica sobre as representações de diversidades de gênero como um dos artefatos 

que estão inseridos em instâncias culturais e como tal funciona como mecanismo de 

representação, ao mesmo tempo em que opera como constituidora de identidades culturais. 

Enquanto resultados, busca-se agregar conhecimentos aos profissionais da educação, uma vez 

que a questão cultural sobre as questões de diversidade de gênero é o maior desafio para a 

humanidade. Essa cultura excludente vem apresentando problemas para toda a sociedade, nos 

mais diversos aspectos da vida. Neste sentido, busca-se com esse estudo agregar enquanto 

atividades pedagógicas o reconhecimento ao outro, incluindo no vocabulário a palavra 

respeito. Assim, manifesta-se a preocupação com as práticas fundamentadas em questões de 

gênero, de raça, de religiões estereotipadas. Contudo, busca-se no desenvolvimento dos 

estudos e a legitimação (através dos usos da memória, por exemplo) da diversidade de gênero. 

Fica cada vez mais evidente que não é possível entender as estruturas sociais sem considerá-
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las como estruturas de diversidades. Tal reconhecimento implica em reconhecer a 

multiplicidade cultural, lugar onde se moldam as personalidades singulares, forma-se a 

percepção geram-se os sentimentos de familiaridade. 

 

A reforma da Educação e a Identidade Nacional na Polônia do século XVIII: reflexões a 

partir da obra “Considerações de Jean-Jacques Rousseau 

Fabiana Regina da Silva (Mestra – UFSM) 

A proposta a ser desenvolvida neste texto está ligada à temática de pesquisa que 

estamos trabalhando na tese de doutorado em andamento. Buscamos pensar a Reforma da 

Educação e a consciência nacional e identidade nacional na Polônia do século XVIII, 

emergindo reflexões a partir da Obra “Considerações sobre o Governo da Polônia e sua 

Reforma Projetada de Jean-Jacques Rousseau”. A Polônia desde o final do século XVIII até 

a I Guerra Mundial, no ano de 1918, esteve sob a ocupação estrangeira da Prússia, Àustria e 

Rússia. Pouco tempo antes da partilha, lideranças polonesas buscavam algumas saídas para 

fortalecer os domínios e garantir a independência, dentre elas, o estabelecimento de contato 

com Jean-Jacques Rousseau, que em uma posição intelectual bastante reconhecida a partir de 

obras como O Contrato Social e Emílio, aceita escrever a obra aqui tratada, tomando uma 

atitude política reafirmada pela segunda vez ao tornar-se oposição ao partido dos 

“philosophes” enciclopedistas, alguns deles defendendo e embasando a atuação de Catarina II 

da Rússia e Frederico II da Prússia. Neste contexto, questionamos quais as relações 

estabelecidas por Rousseau sobre a Reforma da Educação e a consciência nacional e 

identidade nacional nas suas considerações sobre a necessária reforma e a independência, 

obstante que, a obra propõe-se a colocar em prática, através da análise do contexto da Polônia, 

algumas proposições teóricas desenvolvidas em obras anteriores, em que a Educação é tratada 

como um dos principais pilares para a formação de cidadãos capazes de atuar politicamente e, 

neste caso, para a consciência nacional. 

 

Pontes para a polonidade: dimensões educativas em memórias de descendentes de 

poloneses em Porto Alegre (1932-2017) 

Jaqueline Peres Dewes (Graduada – UFRGS) 
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O estudo relatado inscreve-se no campo da História da Educação em suas interfaces 

com a memória oral. Averiguou-se a coexistência de representações discursivas sobre 

polonidade em suas dimensões educativas, presentes nos relatos de quatro membros da 

Sociedade Polônia, instituição mutualista étnica da comunidade polonesa de Porto Alegre. A 

estratégia metodológica consistiu em análise do conteúdo discursivo enunciado nas 

entrevistas. Emergiram das falas dos entrevistados, como categorias temáticas, ascendência, 

Sociedade Polônia e fronteiras da etnicidade polonesa. Na ótica da ascendência, a polonidade 

é expressão da ancestralidade, dedica-se à educação étnica intragrupo e relaciona-se à 

concepção primordialista de etnicidade. Pela perspectiva da Sociedade Polônia, polonidade é 

expressão política do grupo étnico, institucionaliza-se a educação étnica extragrupo se 

aproximando da concepção mobilizacionista de etnicidade. Sob o prisma das fronteiras da 

etnicidade polonesa, a polonidade ganha tom de cultura étnica passível de problematização, 

protagonizada pela educação étnica intergrupos e apoia-se em concepção interacionista de 

etnicidade. Evidencia-se oscilação entre diferentes discursos de polonidade dentro da 

comunidade étnica e desgaste de sentidos nas reflexões dos sujeitos narradores a respeito das 

contradições entre discursos. Propõe-se o estudo da etnicidade como teoria fundante da 

Educação e, portanto, essencial à formação docente para discussão de uma educação 

interétnica que viabilize ações educacionais afirmativas da diferença. 

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

Cultura escolar e castigos físicos no ensino de primeiras letras em Rio Grande/RS (1848-

1856) 

Gabriela Portela Moreira (Graduada – Centro Histórico Cultural Santa Casa) 

O presente trabalho busca investigar práticas de castigos físicos no ensino de primeiras 

letras em Rio Grande/RS, dentre os anos de 1848 e 1856, bem como analisar a forma com que 

a sociedade (pais, tutores, professores e demais autoridades) entendia as punições aplicadas 

em alunos e como esses agentes lidavam em casos de violência excessiva. Para tal pesquisa, 

utilizaram-se fontes primárias constantes nos respectivos fundos documentais: Instrução 

Pública, Câmaras Municipais, Legislação e Requerimentos, custodiados pelo Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS) e processos de responsabilidade da comarca de Rio 
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Grande, custodiados pelo Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). 

Concentramo-nos na 2ª Cadeira de primeiras letras da cidade de Rio Grande, onde foi possível 

evidenciar casos de punição física em que os professores Francisco de Paula Soares e Joaquim 

Pedro de Alcantara excederam-se na aplicação dos castigos. Inicialmente, percebe-se que a 

utilização de castigos, corresponde a uma "cultura escolar" vigente na sociedade, que visa a 

disciplinar a criança, em termos morais ou físicos. Em segunda instância, quando tais atos são 

levados a autoridades jurídicas, pode-se perceber intenso debate sobre tais medidas 

educativas: correção ou agressão? 

 

A Escola de Engenharia do Mackenzie College: um espaço de formação de engenheiros e 

de influência norte-americana no Brasil (1896-1916) 

Monia Franciele Wazlawoski (Doutoranda – PUCRS) 

Busca-se, nesta comunicação, analisar a formação e a institucionalização da Escola de 

Engenharia do Mackenzie College, fundada em 1896, em São Paulo. Iniciativa de 

missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela foi vinculada à Universidade do 

Estado de Nova York e não se equiparou às instituições oficiais brasileiras. Adotando o 

modelo de ensino norte-americano, ofereceu cursos internacionalizados, pois seus professores 

eram, em maioria, oriundos da América do Norte e da Europa, a bibliografia adotada era 

estrangeira, e alunos eram enviados ao exterior para se especializarem. Os documentos 

oficiais da Escola permitem conhecer seus currículos, requisitos para ingresso, critérios de 

avaliação e quadro de professores. Também a síntese dos relatórios anuais e notas publicados 

no jornal O Estado de São Paulo colaboram para a análise. Como recurso metodológico 

estabeleceu-se uma comparação entre o Mackenzie e a Escola Politécnica de São Paulo, pois 

os dois estabelecimentos situam-se na mesma conjuntura.  Esta é uma parte da pesquisa que 

desenvolvo para minha tese de Doutorado, onde procuro compreender os papeis 

desempenhados pelo Mackenzie College durante o início da República, tanto em relação ao 

desenvolvimento do ensino de Engenharia quanto como espaço de divulgação da cultura e dos 

valores norte-americanos, já que se fala de um contexto de expansão capitalista e de 

estratégias dos Estados Unidos para exercer influência econômica sobre os países latino-

americanos. Através da prosopografia, trabalho com os diplomados em Engenharia Civil entre 

1900-1916, pois estes indivíduos ocupariam – segundo a hipótese de trabalho – cargos 
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importantes nas agências estatais, na iniciativa privada e nos espaços de formação de 

engenheiros. A ideia é rever as atribuições tradicionalmente vinculadas ao Mackenzie pela 

bibliografia institucional, que a caracteriza como uma instituição inovadora em relação ao seu 

modelo de ensino e como formadora da mentalidade do empresariado paulista. 

 

Preparo ao lar: a disciplina de Economia Doméstica no Ginásio do Colégio Farroupilha 

(Porto Alegre/ 1942- 1961) 

Carolina Severo (Graduanda – PUCRS) 

O presente estudo aborda a disciplina de Economia Doméstica no Ginásio do Colégio 

Farroupilha, instituição privada de Porto Alegre/RS, entre o período de 1942 – ano marcado 

pela Reforma Capanema, que a torna obrigatória às alunas da terceira e quarta série do curso 

ginasial – e 1961, quando foi implantada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

acarretando na sua exclusão do currículo escolar do Colégio Farroupilha. Por meio da análise 

bibliográfica e de fontes escritas localizadas no Memorial da Escola, a pesquisa visa 

contextualizar a disciplina na época em que estava inserida no currículo escolar; mapear quem 

foram as professoras; identificar o programa da disciplina, as atividades e a bibliografia 

adotada; analisar o conteúdo transmitido em sala de aula; investigar quais eram os seus 

objetivos e apontar de que forma determinava o papel das mulheres na sociedade. Partindo de 

autores como Chervel (1990), Bourdieu (2017) e Chartier (1995), a relevância da pesquisa 

baseia-se na capacidade que o tema envolve de investigar o papel que era imposto às mulheres 

através da disciplina de economia doméstica, o que compreende um mecanismo de dominação 

masculina capaz de moldar um padrão feminino específico, desejado pelo Estado. Dessa 

forma, por meio da História Cultural, o estudo alcança não só a História da Educação, como a 

História das Mulheres. Assim, nota-se que a disciplina, durante um regime ditatorial, foi 

inserida nas escolas com o objetivo de manter a imposição de um ideal de mulher – esposa, 

mãe e dona de casa –, sendo este naturalizado nas salas de aula. Tal fenômeno pode ser 

identificado como uma violência simbólica. 

 

O Ensino Superior nas páginas da Revista Vozes (1974-1978) 

Darciel Pasinato (Doutorando – UNISINOS) 
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Esse trabalho pretende analisar o Ensino Superior nas páginas da Revista Vozes, 

através de artigos publicados entre 1974 e 1978. Justifica-se a escolha desse período de 

análise (1974-1978), pelo fato da Revista Vozes criticar o Regime Militar, na década de 1970 

através das políticas educacionais adotadas no ensino superior brasileiro. A pesquisa é de 

natureza documental. Utilizo como fonte os artigos da Revista Vozes. O artigo além da 

introdução e das considerações finais, se divide em três seções. Na primeira seção, estudo a 

criação da Revista Vozes. Na segunda seção, debato a importância da Universidade no Brasil. 

Na terceira e última seção, discuto a expansão e a crise do ensino superior brasileiro. 

 

Artinha de leitura e Terra Gaúcha: A arte de ler e a cultura sul-rio-grandense no 

projeto pedagógico de João Simões Lopes Neto 

Aline Carvalho Porto (Doutoranda PUCRS) 

João Simões Lopes Neto é conhecido e reconhecido como um grande escritor 

regionalista. Contudo, ainda são poucas as pesquisas o tratam como um intelectual refletindo 

acerca da nação brasileira no final do século XIX e início do XX. O autor viu na Educação um 

importante caminho para o progresso e a civilidade da sociedade brasileira, dessa forma, 

elaborou um projeto pedagógico para crianças em séries iniciais, criando assim dois “livros 

didáticos”: a Artinha de Leitura, para aprender a ler, escrever e contar e Terra Gaúcha: 

Histórias da Infância, um livro de leitura. Portanto, essa pesquisa visa analisar esses dois 

“livros didáticos”, bem como, o que projetava João Simões Lopes Neto com eles, tendo em 

vista a perspectiva nacionalista do autor que a partir de sua região, o Rio Grande do Sul, 

visava contemplar o Brasil, ou seja, acreditava que cada região brasileira e suas peculiaridades 

formavam o grande arcabouço da cultura nacional. Neste sentido, o autor via nas crianças o 

futuro da nação e, se bem instruídas seriam cidadãos nacionalistas, orgulhosos de sua terra e 

de sua cultura. Assim sendo, a educação se mostrava como uma via fundamental para 

alcançar tais objetivos, a partir dessa máxima, o autor criticava métodos mais tradicionais de 

ensino como decorar datas e nomes ou estudar a História europeia, exaltava a importância da 

educação física, a importância de estudar a História do Rio Grande do Sul e do Brasil,  entre 

outras coisas.  
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INDÍCIOS DE ADESÃO À POLÍTICA DE NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO: O 

Ginásio Teuto-Brasileiro Farroupilha e as fotografias das festividades da Semana da 

Pátria (1937-1945) 

Milene Moraes de Figueiredo (Doutoranda – PUCRS) 

Lucas Costa Grimaldi (UFRGS) 

Em 1938 foi instituída a política de nacionalização do ensino, que proibiu que 

estrangeiros dirigissem ou lecionassem nas escolas, tornou obrigatório o uso do idioma 

nacional e o destaque a História do Brasil e implantou um calendário cívico que deveria ser 

seguido rigorosamente.  Visando obter sucesso das políticas homogeneizadoras, o governo 

investiu na propaganda de massa e intensa fiscalização das escolas. Nesse contexto, ganharam 

importância os desfiles relacionados à Semana da Pátria e as comemorações relativas à 

independência do Brasil, com o intuito de mobilizar as escolas através da participação dos 

jovens. As festas cívicas obtiveram um papel de destaque dentro da cultura escolar, auxiliando 

a incutir valores nacionalistas nas mentes infantis e servindo de tema para a preparação das 

aulas e atividades do cotidiano escolar. O presente estudo busca compreender a importância 

dos registros das festividades da Semana da Pátria para o Ginásio Teuto-Brasileiro 

Farroupilha de Porto Alegre/RS no período do Estado Novo. Portanto, considera-se pertinente 

analisar a participação da escola nas festividades da Semana da Pátria. Buscamos os seguintes 

questionamentos: Quais os caminhos percorridos por essas fotografias? Quem as produziu? 

Quais as representações visuais presentes nessa documentação iconográfica? O que essas 

fotografias representavam para o governo e para escola no contexto autoritário da época? A 

escola utilizou as fotografias de forma política como indícios adesão ao regime?  O corpus 

documental compreende doze fotografias, sendo oito delas, fontes iconográficas originais 

salvaguardadas no Memorial do Colégio Farroupilha e quatro fotos digitalizadas que 

compõem o acervo pessoal da família Walther. A análise insere-se no campo da História 

Cultural do político e História da Educação.  As fotografias tiveram um papel importante no 

período ajudando a divulgar e legitimar o poder do Estado, além de impor representações 

sociais. Porém, as escolas étnicas também podiam utilizar-se das fotografias para comprovar 

adesão ao Estado Novo.  
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Escrita marginal: a grafia e a memória no internato feminino IENH 

Dafne Regina de Oliveira Dias (Graduada – UNISINOS) 

O estudo intitulado “Escrita marginal: a grafia e a memória no internato feminino” é 

um recorte do projeto denominado: “Instituições escolares na região metropolitana de Porto 

Alegre e Vale dos Sinos: acervos, memória e cultura escolar – séc. XIX e XX –”.  az parte do 

subprojeto “Escrever para lembrar: a cultura escrita como objeto de análise”. Na pesquisa 

desenvolvida tem-se o objetivo de analisar as práticas de escritas íntimas encontradas em 

diferentes suportes, para tal utiliza-se a Análise documental arquivística, metodologia que 

“possibilita a realização crítica histórica sob o ângulo da dimensão material – as formas que 

assumem – e sob a dimensão abstrata – sua expressão simbólica” (TUPY  SAMARA, 2007, 

pág. 118). Os objetos e documentos estudados pertencem ao Acervo de memória escolar do 

Instituto Evangélico de Novo Hamburgo (IENH). Até o momento foram selecionados um 

álbum de poesias e as portas de um armário, suportes denominados de escritas marginais e 

que chamaram atenção por se tratar de escritas que revelam questões amorosas, de saudade e 

amizade, aspectos identificados como parte de uma cultura escolar produzida no internato 

religioso em questão. Ao analisar um armário e um álbum de poesia, foi possível identificar 

previamente como interlocutores se correspondem de maneira diferentes a partir do contexto 

de comunicação; essas escolhas discursivas de conteúdo são explicadas através do contrato de 

comunicação estabelecido por Charaudeau. Segundo Mignot (2003) olhar esses documentos 

da perspectiva da História da Educação “Significa iluminar a escrita ordinária, refletindo 

sobre a importância  ...  da escola na vida de cada um e de todos.” (p. 01), uma reflexão que 

perpassa o discurso escrito e nos faz refletir, para além dele, no suporte dos recados deixados 

entre as garotas. 

 

Por uma História Comparada do Ensino Comercial Latino – Americano: aproximações 

e possibilidades de pesquisa 

Eduardo Cristiano Hass da Silva (Doutorando – UNISINOS) 

O presente trabalho discute a possibilidade de entender o ensino comercial em uma 

perspectiva da pesquisa comparada em história da educação latino-americana. Dessa forma, 

procura-se identificar como esta modalidade de ensino se desenvolveu em diferentes países da 

América Latina, em especial Brasil e Uruguai. Atenta-se para a análise dos diferentes decretos 
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voltados para esta modalidade ensino, bem como para a revisão de estudos já produzidos e 

para o levantamento de eventos contábeis de cunho latino-americanos. O referencial teórico 

está ligado à História da Educação (STEPHANOU; BASTOS, 2005) em uma perspectiva da 

História Cultural (BURKE, 2005). A metodologia empregada sustenta-se na pesquisa 

comparada (SCHRIEWER, 2018) e, em especial, na História da Educação Comparada 

(SAVIANI, 1996). Os resultados são parciais, mostrando mais as possibilidades de pesquisa 

do que apresentando conclusões definitivas. 

 

ST 10 Discutindo Gênero: Representações Socioculturais na América Latina  

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

“O Diabo da sua criada tinha Parido”: o papel dos denunciantes e testemunhos nos 

processos-crime de infanticídio (RS, 1909-1928)  

Deise Siqueira Potter (Mestranda – UFSM) 

Esse trabalho é um recorte da pesquisa em andamento, por ora, o objetivo dessa 

comunicação é analisar o papel dos denunciantes e testemunhas nos crimes de infanticídio 

(RS, 1909-1928). Para isso, utilizaremos quinze processos-crimes e o Código Penal de 1890. 

Dessa maneira, buscamos compreender como a sociedade local interagia com as práticas de 

justiça. Os resultados revelam que os patrões foram os principais denunciantes dessa prática. 

 

“Espelho, espelho meu”: o Star System, o estereótipo de beleza feminina nas páginas do 

Jornal das Moças e a sociedade brasileira dos anos 1950 

Elocir Guedes Soares 

Neste resumo, debatemos sobre o discurso de beleza propagado pelo cinema norte-

americano dos anos 1950. Para tanto, nos dedicamos em trabalhar especificamente o Star 

System, modelo de produção cinematográfica, cuja principal característica foi a centralização 

do discurso, conforme Edgar Morin (1989), nas stars. Como o Star System foi responsável 

pela criação de uma “série” de stars, cada qual, com elementos singulares, selecionamos duas 

que devido a representatividade e impacto cultural, serviram de inspiração à “produção” das 

demais stars. São elas: Marilyn Monroe (1926-1962); e Audrey Hepburn (1929-1993). 
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Compreendemos que Marylin representou um discurso de beleza erótico, “sexual” e 

transgressor, que remetia a juventude e suas “aventuras”  enquanto Audre  simboliza a 

elegância, a discrição e o romance, portanto, uma beleza “sóbria”. Nosso objetivo é perceber 

como o Jornal das Moças sendo um veículo de informação e entretenimento feminino, 

apresentou tais stars, em especial, os pares de Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Assim, 

cabe perguntar. Qual discurso de beleza feminina o Jornal das Moças reforçou ao trazer 

Marilyn e Audrey nas suas edições de 1950? Como apresentou estas atrizes ao público 

feminino, seu principal leitor? Quais seriam as atrizes, que no discurso do Jornal das Moças, 

se aproximavam dos perfis centrais apresentados? O Star System quando citado pelo Jornal 

das Moças passava por certo filtro de censura, no intuito de “adaptá-lo” a ideia de moral e 

beleza então difundida. Dessa forma, o jornal pareceu trabalhar com os estereótipos do Star 

System, a sua maneira, filtrando, criticando e enaltecendo, conforme certos propósitos morais 

caros à postura de feminilidade dos anos 1950. 

 

O gênero da loucura no Manicômio Judiciário Maurício Cardoso  

Joice Anne Alves Carvalho – (Doutoranda – PUCRS) 

O início do século XX no Brasil foi marcado por uma série de projetos para a 

construção da Nação Brasileira, neste contexto, os discursos eugênicos e higiênicos 

convergiam para a caracterização do indivíduo ideal que deveria compor esse organismo 

social. A representação da mulher, por estas narrativas, foi pautada pela feminilidade, 

pertencimento ao espaço privado do lar, tendo como principal objetivo a maternidade e a 

educação de seus filhos. Neste sentido, além do padrão físico rigorosamente instituído pelo 

viés eugênico, também buscava-se estabelecer os padrões morais a serem seguidos.  O 

presente trabalho compõe a pesquisa realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em 

História da PUCRS, na qual tem-se como objeto de estudo para o desenvolvimento de tese de 

doutorado o Manicômio Judiciário Maurício Cardoso. Desta maneira, propõe-se discutir, 

dentro do recorte temporal de 1920-1940, as representações sociais que vinculavam as 

mulheres a crimes passionais levando-as à internação na instituição. No período analisado, as 

mulheres representavam 10% dos internos no Manicômio Judiciário, o que nos leva a 

desenvolver esta análise não é seu caráter quantitativo, mas, a importância dos conceitos 

presentes nos laudos médicos para inferirem a inimputabilidade a estas mulheres, bem como, 
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a maneira como seus crimes eram caracterizados em detrimentos dos cometidos pelos internos 

homens. Portanto, pretende-se evidenciar não apenas a construção do caráter do inimputável a 

partir dos deslocamentos do conceito de loucura, mas também, as normalizações pelas quais 

as mulheres, principalmente pobres, sofriam no período.  

 

A ausência feminina na Santa Casa de Misericórdia: algumas hipóteses (Porto Alegre, 

final do XIX) 

Priscila Almaleh (Mestra) 

A presente comunicação busca trazer algumas hipóteses para pensar o porquê das 

mulheres frequentarem menos a Santa Casa de Misericórdia em relação aos homens. Após 

uma extração dos Livros de Matrícula Geral dos Enfermos para um banco de dados, com o 

total de 29.918 enfermos que frequentaram a instituição nos anos de 1889-1900, trago 

algumas hipóteses, feitas a partir de uma análise de gênero, para pensar os baixos números 

encontrados. A Santa Casa, no período estudado, era o único serviço de recolhimento e 

assistência existente na cidade de Porto Alegre para as mulheres populares, todavia, aspectos 

sócio-culturais faziam com que as mulheres procurassem outros meios de amenizar seus 

males.  

 

27 de junho de 2018 

 

“Mulher mais que uma bandeira, um gênero em luta”: um debate sobre a organização 

dos grupos feministas no Brasil a partir do Grupo Germinal  

Dienefer Madruga Vianna (Graduanda – UFSM) 

A construção de uma história das mulheres é desafiadora, pois estas são invisibilizadas 

nas fontes e da história dita “tradicional”, ainda assim encontramos trabalhos que trazem a 

questão feminista para o centro da discussão e demonstram o quanto é complexa formação 

desse movimento no Brasil. Compreendemos também o protagonismo dessas mulheres na 

história do país, colocando-se enquanto sujeitas em uma esfera que socialmente não é 

designada ao seu gênero, o lugar público e o espaço político, principalmente quando falamos 

do contexto da Ditadura Civil-Militar no Brasil, que passa a ser um marco para história dos 

movimentos feministas. Desse contexto que surge o “Grupo Germinal”, nosso objeto de 
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estudo, da necessidade de auto-organização dessas mulheres já inseridas na vida pública e na 

disputa política, seja pelo movimento estudantil, partidário ou sindical. A pesquisa tem como 

objetivo inserir-se no debate historiográfico sobre os movimentos feministas no Brasil a partir 

da análise do “ Grupo Germinal” (1979) e do estudo da sua formação e organização, assim 

como suas influências teóricas e suas ações na cidade em Santa Maria/RS, demonstrando que 

as organizações no interior do país cumprem importante papel. A metodologia está dividida 

em um levantamento bibliográfico sobre as produções em relação a participação das mulheres 

nos movimentos sociais e sobre os movimentos de mulheres e movimentos feministas; e a 

análise dos periódicos “A Razão” encontrados no Arquivo Municipal de Santa Maria, como 

também pesquisas em acervos particulares de integrantes do grupo. Ademais será utilizada a 

pesquisa oral, pretendendo entrevistar integrantes do grupo e sujeitos contemporâneos do 

período de atuação das mesmas. Mesmo estando em fase inicial, é notável que apesar de 

existirem produções sobre o assunto, ainda é insuficiente comparada a importância, existência 

e resistência desses sujeitos na sociedade, principalmente quando fazemos o recorte para as 

cidades do interior do país.   

 

As possíveis relações entre o feminismo negro norte-americano e a obra de Lélia 

Gonzalez 

Renata Coutinho Ferreira (Graduada - UFRGS) 

A pesquisa pretende tecer a compreensão de teorias feministas afrodiaspóricas, 

baseando-se nos estudos pós-coloniais e decoloniais. “Historicizando” a partir da intelectual 

Lélia Gonzalez e a partir de sua teoria amefricanizar as teóricas norte-americanas Patricia 

Hill-Collins, Audre Lorde e Kimberlé Crenshaw. O objetivo é perceber possíveis relações, 

redes e constelações entre/do feminismo negro norte-americano com a intelectual brasileira 

Lélia Gonzalez. Para isto, trechos de alguns trabalhos de Lélia Gonzalez foram utilizados, a 

fim de perceber como alguns conceitos da teoria feminista afrodiaspórica agem no contexto 

brasileiro em paralelo com o norte-americano, e vice-versa. Para este fim, foi necessário um 

aprofundamento nos Estudos Culturais, e na própria História Cultural. Analisando o quanto a 

escrita epistemológica de autoras feministas negras têm transformado o campo da História 

Cultural. As próprias experiências enquanto mulheres negras - na América Latina e na 

realidade brasileira e nos Estados Unidos - nos apresenta muito sobre a interseccionalidade 
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presente em suas epistemologias. Se a História Cultural quebrou barreiras, as teorias 

feministas afrodiaspóricas e amefricanas rompem com toda uma lógica hegemônica branca, 

cis-hétero-normativa, racista, machista, classista e colonialista. Pretendo observar de forma 

um pouco sucinta como se dão essas quebras a partir de novas epistemes florescendo em 

diversos espaços e em períodos diferentes. Perscrutando sobre os conceitos de Pós-Colonial e 

Decolonial, que permitem uma maior e melhor abrangência e compreensão teóricas. Visando 

proporcionar um debate amplo, entre, e através de teorias feministas amefricanas, a fim de 

pensar num movimento para descolonizar teorias feministas e da própria história.  

 

A Pombagira e a questão libertária da mulher 

Stéfani Martins Fernandes (Mestranda – MEHL-UFN) 

O presente estudo é parte da pesquisa realizada para o trabalho final de graduação do 

Curso de História da Universidade Franciscana, em Santa Maria. A mesma tinha como 

objetivo estabelecer as relações entre as definições construídas sobre a Pombagira e questões 

relativas á mulher e o feminismo. A Pombagira já foi descrita na bibliografia umbandista – e 

mesmo em trabalhos acadêmicos – como a “esposa” de Exú, ou sua “versão” feminina. É uma 

Orixá tão complexa quanto as formas de ver, praticar e estudar a Umbanda. A Pombagira 

carrega, segundo autores que estudam a Umbanda, como Prandi (1996/2001), Lagos (2007), 

Barros e Bairrão (2015), os estereótipos do pecado – remetendo a Eva, na Bíblia – da maldade 

e da sedução. A Pombagira representa o feminino junto com outras Orixás, como Oxum, 

Iemanjá, Iansã, etc.  Por possuir, fisicamente, a representação de uma mulher, carrega consigo 

os preconceitos e pré-julgamentos que concernem ao caso. Associada a ajuda e 

aconselhamentos – especialmente nas demandas amorosas – ela é ligada a sensualidade e a 

sexualidade. Por esse fato, Lagos (2007) ela é ligada a maldade. A sexualidade liberta a 

mulher, o que é considerado algo a ser combatido. Para tanto, utiliza-se a condenação moral, 

de acordo com a sociedade vigente – nesse caso, a patriarcal. Essas características “perigosas” 

da mulher reunidas na Pombagira, conforme Barros e Bairrão (2015), dão a ela um caráter 

subversivo frente aos valores tradicionais.  A maioria das imagens da Pombagira, tanto das 

lojas umbandistas quanto da internet, possuem cabelos compridos, soltos ou presos e 

expostos. Perrot (2008) traz a associação entre o cabelo e a sedução das mulheres.  A partir da 

obra de Saraceni (2017), a Pombagira ganha status de Orixá. Ela dá um exemplo de 
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empoderamento contra a negação da autonomia e repressão. Ela é a soma de todas as 

mulheres em seus mais variados aspectos. 

 

As mulheres abolicionistas de Porto Alegre (séc. XIX): reflexões teórico-metodológicas 

acerca de um protofeminismo 

Tuane Ludwig Dihl (Doutoranda – UNISINOS) 

O movimento abolicionista abriu o campo do espaço público brasileiro para uma 

intensa mobilização de diferentes grupos sociais, entre eles as mulheres. A partir da 

reivindicação da liberdade dos escravos (gradual ou imediata), elas puderam mostrar uma face 

diferente daquelas usais, demarcadas pelas representações limitadas pelo casamento e pela 

maternidade. Fosse organizando sociedades, eventos, teatros, quermesses, escrevendo para a 

imprensa ou proferindo discursos, as mulheres marcaram presença e protagonismo nas 

campanhas pelo fim da escravidão das diferentes regiões do Império. Nesta comunicação, 

pretende-se apresentar algumas reflexões acerca do projeto de tese da autora/comunicadora 

que justamente tem por objetivo analisar especificamente as agências das mulheres porto-

alegrenses na organização/participação do abolicionismo de sua cidade. A partir da 

apresentação das fontes já levantadas – livro de ouro do abolicionismo, habilitações de 

casamento, imprensa, inventários post mortem – e do tratamento metodológico que vem 

sendo aplicado a elas – prosopografia – se problematizar tal temática. Argumenta-se que esse 

grupo local de mulheres – assim, como os de outras províncias – demonstraram um ativismo 

político que pode ser caracterizado como um protofeminismo. Isto é, o envolvimento 

feminino no movimento abolicionista parece ter-se configurado num momento de preparação 

para o que mais tarde, no século XX, resultou na primeira das três ondas do movimento 

feminista, cuja luta foi pelo direito de voto e à vida pública. O estágio da pesquisa realizada 

até o momento demonstra que esse coletivo feminino era composto de mulheres de famílias 

pertencentes as classes médias e altas urbanas, com acesso a cultura letrada e, portanto, 

socialmente brancas. A discussão de tais formulações fazem-se muito necessárias no âmbito 

historiográfico, uma vez que nos estudos sobre o abolicionismo prevalecem a invisibilidade e 

a redução da participação feminina ao caráter benemérito.  
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“Lobby do Batom”: a imprensa brasileira e o olhar sobre o movimento das mulheres na 

Assembleia Nacional Constituinte e o movimento feminista no Maranhão de 1980 

Valdenia Guimarães e Silva Menegon (Doutoranda – UNISINOS) 

O presente trabalho temo como objetivo analisar a participação feminina no processo 

constituinte de 1987 no Brasil e o modo como a imprensa tratou o movimento, denominando-

o lobby do batom, bem como resgatar a história do processo de articulação das mulheres no 

Maranhão na década de 1980. Nas eleições de 1986, os 23 Estados, o Distrito Federal e os 

dois territórios que compunham a Federação elegeram 536 constituintes, sendo 487 para a 

Câmara dos Deputados e 49 para o Senado Federal. Esse pleito é considerado histórico, haja 

vista a eleição de 26 mulheres para compor a Constituinte, sendo todas para a Câmara dos 

Deputados e nenhuma para o Senado Federal. Na bancada Feminina não havia nenhuma 

deputada eleita pelo Maranhão. A atuação parlamentar de cada deputada variou desde os 

encaminhamentos de projetos voltados à garantia de direitos das mulheres, de negros, até a 

participação em comissões de saúde, família, direitos humanos e política fundiária. Com rara 

participação nos setores de finanças, organização do Estado e partidos políticos. O chamado 

lobby do batom se constituiu sob a coordenação do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher – CNDM, como uma estratégia política do Movimento Feminista e foi engendrado 

por deputadas, ativistas do movimento de mulheres e feministas, e foi assim denominado pela 

imprensa brasileira da época, a princípio, para se referir, de maneira pejorativa às demandas 

femininas apresentadas durante a elaboração da atual Constituição brasileira. No Maranhão, 

cabe ao Grupo de Mulheres da Ilha, a iniciativa em 1980, da discussão sobre os direitos das 

mulheres e a condição feminina, tendo certa preocupação da imprensa ao destacar a 

articulação das mulheres maranhenses para a criação de delegacias especializadas de 

atendimento às mulheres em situação de violência. 

 

28 de junho de 2018 

 

“Venenosas” ou “Luluzinhas”: blocos de carnaval como expressão de mulheres rebeldes  

Beatriz Floôr Quadrado (Mestra – UFPEL) 

Este trabalho tem como temática blocos de carnaval à fantasia compostos apenas por 

mulheres, mais especificamente, o bloco “As Luluzinhas” criado em 1981 e o bloco “As 
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Venenosas” em 2010, ambos com atuação ainda presente no pré- carnaval da cidade de Arroio 

Grande (RS). O objetivo da pesquisa, em andamento, é entender a relevância destas criações 

para o grupo de mulheres que constituem os blocos, revelar suas diferenças e semelhanças. 

Busca-se não reduzir o trabalho na questão do carnaval e do feminino, mas levar em questão 

as particularidades de raça, classe, e até mesmo as representações que envolvem a diversidade 

dentro de cada bloco, como nomenclaturas, imagens e significados. A pesquisa vem sendo 

construída por meio da História Oral, do estudo das imagens e pesquisa em acervos de jornais 

e bibliografias. Já foi possível perceber que estes blocos específicos de mulheres criam dentro 

de seus grupos uma espécie de solidariedade, uma maneira de compartilhar seus desejos e 

sentimentos. Então, são com as fantasias, desfiles, músicas que elas subvertem os papéis de 

poder imposto pelo patriarcado e colocam os seus desejos em festa. 

 

Coligay – uma subversão da ordem de gênero e sexualidade vigente nos estádios (1977-

1979) 

Camila Barbosa (Graduanda – UFRGS) 

Esta pesquisa analisa a Coligay, torcida organizada homossexual do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, que surge durante a ditadura civil-militar. Considerando o contexto 

repressivo aos homossexuais, aliado à atuação dos estádios enquanto espaços de reprodução 

da masculinidade hegemônica, busca-se perceber as relações que possibilitaram a 

permanência desta torcida até 1983. Pretende-se compreender a identificação destes sujeitos 

enquanto grupo e seu entendimento por dirigentes e torcedores do clube, pelos rivais e pela 

sociedade em geral. Está sendo realizada coleta de reportagens em publicações da época: Zero 

Hora; Lampião da Esquina; Placar. Pretende-se utilizar também entrevistas concedidas por 

Volmar Santos, idealizador da Coligay. Em função de tempo disponível para pesquisa, optou-

se pelo recorte 1977-1979, primeiros anos de sua existência, período-chave para sua 

consolidação. Analisando as fontes já encontradas, tem sido possível inferir alguns dados. 

Identificamos discursos conflitantes quanto a identidade da torcida. Em uma reportagem, 

Volmar diz identificar-se com o movimento de resistência homossexual, logo após assinala 

que a Coligay ocupa os estádios somente para torcer pelo Grêmio. Constatamos também uma 

mudança no discurso dos dirigentes e da torcida gremista que, inicialmente, discordava da 

existência da Coligay mas por conta do surgimento da torcida ser concomitante à esperada 
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ascensão do time, passam a tê-la como amuleto, a torcida “pé-quente” que passa a ser tolerada 

pelos gremistas. Outro fato identificado é que, na ZH, a maioria das citações à Coligay foram 

feitas pelo humorista Carlos Nobre, referindo-se frequentemente aos membros com termos 

como “frescos”, “bichas”, “bonecas” em suas piadas, servindo como representação da 

homofobia que é, até a atualidade, direcionada à Coligay. Com a continuidade da pesquisa, 

espera-se levantar novos dados, aprofundando a análise dos já existentes, visando contribuir 

para maior visibilidade desta torcida que, ainda que inconscientemente, impôs uma forma de 

resistência subvertendo a ordem de gênero e sexualidade vigente no espaço futebolístico. 

 

Discursos higienistas de gênero às mães e às parteiras  

Eduarda Borges da Silva (Doutoranda – UFRGS) 

O presente artigo tem por objetivo abordar a construção dos discursos higienistas de 

gênero aplicados às mães e às parteiras, ao mesmo tempo em que tentavam cooptá-las à 

prática saneadora. Inicialmente será discutido o movimento higienista e seu interesse em 

disciplinar o corpo das mães, por ver nelas propagadoras em potencial dessa política 

sanitarista. Depois se tratará da perseguição às parteiras, seja na forma dos treinamentos que 

incluíam visitas surpresas para averiguar se as parteiras não haviam retornado as suas antigas 

práticas ou utilizando o poder das parteiras para conquistar a comunidade e levá-la ao 

hospital.  As fontes utilizadas são: entrevistas de história oral realizadas com as parteiras 

Teresa Machado e Eulália Sória e com um médico que também foi vigilante sanitário, 

Rômulo Panatieri, em Pelotas e Piratini (RS) entre 2013 e 2015, e o “Manual elementar de 

Obstetrícia” de 1973
 
e o “Guia de orientação e supervisão de parteiras empíricas” de 1969. 

Em suma, a ideologia sanitarista estipulava que a mãe deveria ser higiênica e cívica, tendo por 

função social cuidar dos futuros trabalhadores da nação. Já as parteiras eram percebidas 

enquanto líderes comunitárias que tanto podiam atender a saúde da população no modelo 

sanitarista quanto podiam incentivar a ida ao hospital.  

 

Por Themyscira e por todas nós: a importância da Mulher Maravilha no conflito entre 

feminismo e feminino na década de 1970 

Marília Guaragni de Almeida (Mestranda – UPF) 
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A presente comunicação tem o objetivo de pontuar a importância da Super-Heroína 

Mulher Maravilha, personagem fictícia da editora e produtora DC Comics, sendo um fator 

importante no conflito entre feminismo e feminino na década de 1970. Por intermédio da 

personagem, amparado ainda por algumas revistas, ou magazines, como a publicação 

estrangeira, Ms. Magazine, e as brasileiras, O Cruzeiro, e Eu Sei Tudo, para assim, 

compreender a trajetória do movimento feminista no período. Também, busca-se 

problematizar as influencias que tanto a personagem, como as revistas encontraram ao longo 

da história em meio ao conflito do feminismo para com o feminino. Ainda cabe destacar a 

importância ou não, da Mulher Maravilha dentro do Movimento Feminista com a forte 

influência das revistas na criação do ideal de empoderamento na década de 1970, ou como a 

história fala, a Segunda Onda Feminista. Para fazer esta análise, a comunicação utiliza-se de 

fontes que se encontram online, os próprios quadrinhos, e ainda, as revistas Ms. Magazine, O 

Cruzeiro, e Eu Sei Tudo como referências para recortes cronológicos estabelecidos no período 

aqui retratado. Estas fontes são encontradas em acervos de universidades, e em plataformas 

online das próprias revistas. Apoiado na Super-Heroína e em sua trajetória, sendo considerada 

possivelmente a primeira super-heroína de destaque, aliado as revistas de cunho feministas e 

femininas. A presente comunicação busca analisar tanto a personagem como as revistas foram 

importantes no advento dos ideais feministas no auxílio da valorização e na pesquisa da 

história das mulheres. 

 

Cidadania feminina nas páginas da Revista da Semana (1931-1934) 

Nielly da Silva Pastelletto (Graduanda – Universidade La Salle) 

O objetivo desta pesquisa é analisar a construção da cidadania feminina no Brasil nos 

primeiros anos da década de 1930 no contexto da reformulação do código eleitoral que 

possibilitou a formação da Assembleia Constituinte de 1933, primeiro processo eleitoral que 

contou com a participação das brasileiras. Para esta análise utilizaremos como fonte 

documental a Revista da Semana, periódico feminino editado na cidade do Rio de Janeiro que 

conta com uma variada gama de matérias sobre o pleito, como entrevistas com as candidatas, 

charges sobre o processo eleitoral e voto feminino, e conselhos para educação política das 

mulheres. O material da Revista da Semana encontra-se disponibilizado em sua integralidade 

no site da Biblioteca Nacional. O referencial teórico trabalhado conta com textos que versam 
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sobre história das mulheres, cidadania e leituras que permitam uma contextualização do 

recorte temporal proposto. A metodologia adotada para a análise desse material é a análise de 

conteúdo, com o intuito de identificar os temas destacados pela Revista da Semana no que diz 

respeito ao sufrágio feminino, e analisar o tratamento concedido a este assunto e sua relação 

com a noção de uma cidadania feminina no Brasil. Os resultados parciais destacam o 

descrédito relativo ao êxito das candidatas na eleição; a internacionalização do movimento 

feminista para a legitimação de suas demandas; a grande rede de informações internacionais 

contemplada na revista, e o viés de enaltecimento das conquistas femininas pela Revista da 

Semana, que retrata esse fenômeno como um passo não apenas para a independência das 

mulheres, mas também para a construção de um novo Brasil.  

 

ST 11 Historiografia: atores, ideias, projetos 

 

26 de junho de 2018 (tarde)  

 

“Escrevo a tua curiosa erudição uma boa parte do novo mundo”: a prática 

historiográfica e o discurso narrativo de Pedro Lozano 

Gabriele Rodrigues de Moura (Doutoranda – UNISINOS) 

Pedro Lozano, entre as décadas de 1720 e 1750, escreveu cerca de 36 documentos, 

entre Cartas Ânuas, cartas e livros autorais ou traduções, listados por Guillermo Furlong 

(1930; 1959) em dois estudos biográficos feitos em relação ao jesuíta. Nesse contexto de uma 

grande produção literária, sobretudo, quando observamos a extensão dos seus textos, podemos 

observar algumas mudanças na narrativa, no pensamento e no aprimoramento de alguns 

argumentos com relação os fatos que estava relatando. Lozano foi um homem imbuído pelo 

pensamento da Companhia de Jesus, e buscou ser um difusor dessa mentalidade através dos 

seus relatos. Quanto a função de historiógrafo, o jesuíta, pensou e refletiu como poderia 

oficializar e legar a história oficial da Província Jesuítica do Paraguay, de maneira que, esta, 

finalmente, apresentasse uma relação estreita entre todas as governações civis que a 

integravam e a qual ela fazia parte. O presente trabalho tem como objetivo analisar a prática 

de escrita da história, enfatizando como estas transpareciam nos livros de Pedro Lozano. Da 

mesma maneira, pretendemos exemplificar algumas questões referentes ao discurso narrativo 
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e alguns temas relacionados ao intertexto e ao intratexto, presentes nos livros deste jesuíta. 

Para tanto, percebemos a relevância trazermos a questão do arquitexto jesuítico, presente nas 

obras de Pedro Lozano, como a estrutura que guiava os seus livros, do mesmo modo que se 

fazia presente nas obras impressas da Ordem de Santo Ignacio. Para os procedimentos 

teóricos-metodológicos, utilizamos os livros de Gerard Genette (1987; 1995; 2010), Roger 

Chartier (1990; 1991; 1998; 2002; 2007; 2009; 2012), Julia Kristeva (2005), Antoine 

Compagnon (1996), Michel de Certeau (2008; 2010) e Tiphaine Samoyault (2008). 

 

O antilopizmo nas páginas do Album de la Guerra del Paraguay e alguns apontamentos 

sobre a escrita da História das Mulheres paraguais no conflito 

Vivian Zamboni (Mestranda – UNISINOS) 

Este trabalho pretende trazer algumas reflexões iniciais sobre o Album de la Guerra 

del Paraguay, uma das fontes a ser utilizada na elaboração da dissertação de mestrado - 

Antilopizmo, Lopizmo e a escrita da história das mulheres paraguaias na Guerra entre a 

Tríplice Aliança e o Paraguai - iniciada no PPGH da UNISINOS este ano. A maior guerra que 

já ocorreu em solo latino-americano caracteriza-se pela continuidade das disputas para além 

do campo de batalha. Os enfrentamentos historiográficos entre antilopiztas e lopiztas, que 

disputaram a história oficial do conflito ou ainda a memória imediata da Guerra (1870- 1911), 

envolveram os sujeitos históricos femininos de forma decisiva, inclusive para a própria 

conformação da história das mulheres na contenda. A escrita histórica do período as 

incorporou às construções narrativas que constituíram lugares de verdade histórica no pós-

guerra, como figuras femininas apropriadas a disputa historiográfica. Entendemos o Album 

como um desses lugares. Partimos da hipótese que no decorrer da escrita da história das 

mulheres paraguaias no conflito ocorreu a naturalização de conceitos tais como destinadas e 

residentas em decorrência do fazer historiográfico das duas vertentes. Aprofundarmos a 

compreensão sobre as versões antilopizta e lopizta sobre a Guerra entre a Tríplice Aliança e o 

Paraguai é, ainda que um pretexto para compreendermos a escrita da história das mulheres 

paraguaias no conflito, também um tabu historiográfico que ainda precisa ser tratado com 

certo fôlego pelas (os) historiadoras (es). Iniciaremos pelo antilopizmo presente nas páginas 

do Album. A escrita de uma História das Mulheres que não esteja às margens da História 

também deve ser uma preocupação constante das (os) historiadoras (es) da Guerra entre a 
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Tríplice Aliança e o Paraguai. Portanto, consideramos importante esta contribuição para o 

debate que busca desnudar a escrita da história como o espaço de poder. 

 

Atualizando Von Martius: José Oiticica e a experiência historiográfica da Primeira 

República  

Vicente da Silveira Detoni (Mestrando – UFRGS)  

Em 1910, a Revista Americana publicou uma réplica à premiada dissertação Como se 

deve escrever a história do Brasil, do germânico Karl Von Martius. De nome e natureza 

idêntica, este texto, pouco conhecido entre nós, de autoria de José Rodrigues Leite e Oiticica 

(1882-1957), propunha uma nova maneira de se escrever a história do Brasil. A contraposição 

a Martius não se constitui somente na recusa da lei de forças diagonais do encontro das três 

raças (português, índio e negro) como elemento articulador da narrativa, tampouco apenas na 

ideologia republicana e pan-americanista (de vertente monroísta) que permearia seu texto. Ao 

mobiliziar noções fundamentais de obras fundadoras da física termodinâmica, e, a partir delas, 

prescrever que a história do Brasil deveria ser escrita como a amálgama de energias 

(cósmicas, sociais, vitais), José Oiticica está também intencionando alterar não só os 

conteúdos tramados pelas narrativas historiográficas nacionais elaboradas pela geração de 

historiadores do Império, mas, sobretudo, produzir deslocamentos nas estruturas 

epistemológicas e discursivas que as sustentam – e responder a demandas e expectativas desta 

conjuntura historiográfica por uma história sintética. Imbuída destas considerações iniciais, a 

pesquisa toma este texto de José Oiticica como um ponto de vista privilegiado (por suas 

singularidades) para se observar as disputas produzidas na virada do século XIX para o XX no 

Brasil, organizadas por uma oposição entre a tradição romântica e o “bando de novas ideias”, 

acerca da melhor maneira de se escrever a história. Acreditamos que a resposta dada por 

Oiticica a Martius é, justamente, a proposição de outros fundamentos sobre os quais assentar a 

historiografia. O objetivo desta pesquisa é analisar estas noções que erigem o plano de 

Oiticica de escrita da história, e, assim, evidenciar os contornos específicos da pluralidade de 

regimes historiográficos que emergiram na virada do século XIX para o XX no Brasil. 

 

Acontecimento Histórico: Constructo da Narrativa de Historiador  

João Vitor dos Santos (Graduando – UNISINOS) 
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O presente artigo se propõe à refletir acerca do conceito de acontecimento histórico, 

concebendo uma outra perspectiva para momentos que são apreendidos pelo exercício 

historiográfico. Para tanto, parte de perspectivas da narratologia, compreendendo assim que o 

produto da historiografia é fruto de uma ação narrativa empreendida pelo historiador, que vai 

muito além de organizar fatos e datas em ordem cronológica ou por temáticas. Esse 

historiador é compreendido como agente que se anuncia como narrador que, em relação com 

outras tantas vozes, articula sentidos a partir de dado acontecimento que é elevado ao status 

de histórico. Assim, esse texto parte de uma recomposição teórica acerca de conceitos-chave 

para essa proposta, discute com outros autores as concepções sobre fato e acontecimento 

histórico e, num movimento experimental analítico, traz um exemplo de como a ação do 

historiador pode conferir a um acontecimento do passado a perspectiva de histórico através de 

seu agenciamento narrativo. 

 

Guillermo Furlong SJ e a constituição de um campo historiográfico: Catolicismo 

Integral, História Eclesiástica e as comemorações do sesquicentenário da Revolução de 

Maio argentina (1960) 

Mariana Schossler (Doutoranda – UNISINOS) 

O presente trabalho visa problematizar a atuação de Guillermo Furlong SJ (1889-

1974) enquanto historiador durante a primeira metade do século XX e até o ano de 1960, 

quando ocorreram as comemorações do sesquicentenário da Revolução de Maio. Furlong 

tornou-se sacerdote no contexto das diretivas do Concílio Vaticano I e da Encíclica Rerum 

Novarum (1891). Neste contexto, surge na Argentina um movimento denominado 

Catolicismo Integral, que tinha como principal característica a intenção de levar a fé a todos 

os âmbitos da vida do indivíduo, como em sua atuação profissional e política, não apenas na 

vida privada. No bojo destas propostas, Guillermo Furlong pratica uma escrita historiográfica 

que tem foco na exemplaridade dos indivíduos que estuda, em sua maioria missionários 

jesuítas do período colonial, ressaltando suas características de bons católicos e difusores de 

sua fé. Para além de sua atuação como sacerdote, e juntamente com outros pesquisadores 

católicos, Furlong fundou, ainda, a Junta de Historia Eclesiástica Argentina, que tinha como 

escopo a defesa da História Eclesiástica como campo de conhecimento. Considerando este 

contexto, o objetivo desta proposta é procurar compreender de que forma movimentos como o 
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Catolicismo Integral e a defesa da História Eclesiástica se refletirão nas produções de Furlong 

sobre o sesquicentenário da Revolução de Maio, momento importante para a pátria argentina 

e no qual o foco de seus trabalhos se desloca da Companhia de Jesus para a história nacional. 

Tal perspectiva auxilia na compreensão das relações do historiador com seus contextos de 

formação e atuação, bem como das escolhas de temáticas e abordagens para os problemas que 

se apresentam em determinados períodos e que contribuem para a elaboração de diferentes 

narrativas sobre o passado nacional. 

 

Artur Rabuske S.J. escritas e traduções de uma historiografia jesuítica  

Renan Willam Kleinkauf (Mestrando – UNISINOS) 

A presente pesquisa tem como objetivo traçar a trajetória de vida do P. Arthur 

Rabuske S. J.. Durante o tempo em que atuou junto ao meio acadêmico, Rabuske produziu e 

traduziu diversos textos de outros historiadores e cronistas jesuítas. A sua vasta produção 

textual nos permite lançar um olhar atento aos seus trabalhos, especialmente à sua dedicação à 

historiografia da imigração alemã jesuítica. Para compreendermos o trabalho desenvolvido 

por este historiador jesuíta, propõem-se trabalhar a partir de dois diferentes olhares, sempre 

com base no conceito de trajetória elaborado por Pierre Bourdieu. Lança-se um primeiro olhar 

sobre Rabuske enquanto historiador-pesquisador, o qual, ao longo de sua vida acadêmica, se 

dedicou a pesquisa empírica e a produção de livros e textos que ajudam a compreender de 

forma mais clara a história da Companhia de Jesus, especialmente no Estado do Rio Grande 

do Sul. Um segundo olhar, busca enfocá-lo como historiador, com ênfase na atuação dos 

padres e irmãos da Companhia de Jesus de cultura germânica atuantes, primeiro na Vice-

Província Germânica do Brasil sul, e depois na Província do Brasil Meridonal. Assim, 

propomos traçar a trajetória de vida do P. Arthur Rabuske S. J., como também analisá-lo 

enquanto pesquisador e membro da Companhia de Jesus, ressaltando a sua importante 

contribuição para o mundo acadêmico e para a historiografia.  

 

28 de junho de 2018 (tarde) 

 

A Obra de Borges e o Impacto sobre os Estudos da Migração Açoriana  

Cibele Caroline da Rosa (Mestranda – UNISINOS) 
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Desde as primeiras produções acerca dos processos históricos envolvendo a migração 

açoriana até os dias atuais, muito se tem discutido e revisto. Durante muito tempo, prevaleceu 

uma abordagem de cunho estruturalista e nacionalista, fruto de intenções que pretendiam 

enaltecer a história do Rio Grande do Sul em relação à brasileira, em um antagonismo em 

relação à região platina. Partindo do pressuposto de que a História ao mesmo tempo em que é 

uma disciplina é uma prática de escrita (CERTEAU, 2013), pretende-se discutir os estudos de 

João Borges Fortes a repeito da migração de gentes das Ilhas para o Continente do Rio 

Grande de São Pedro durante o século XVIII. Com base na vertente historiográfica 

nacionalista, os estudos do general Borges Fortes colocaram os migrantes açorianos como 

peça fundamental na estruturação do Rio Grande do Sul e do gaúcho brasileiro. Pretende-se 

discutir e analisar a obra do referido autor a partir de suas publicações, bem como avaliar a 

que público interessava e a que grupo de intelectuais o mesmo pertencia. Frente a isso, busca-

se compreender o impacto da escrita de Borges Fortes tanto no meio acadêmico e nas 

produções científicas sobre o processo de migração de açorianos para o Continente de Rio 

Grande de São Pedro durante o século XVIII, bem como para a sociedade sul-riograndense 

em geral desde o período de suas publicações até os dias atuais.  

 

A escrita da história pelos imigrantes japoneses: a memória historiografada ou 

historiografia da memória? 

Tomoko Kimura Gaudioso (Doutorando – UFSM) 

Este ano a imigração japonesa para o Brasil completa 110 anos. Desde chegada dos 

primeiros imigrantes ao Brasil, em 1908, os japoneses se preocuparam em registrar suas 

trajetórias em forma de diários, poemas haicai e outras publicações diversas como boletins e 

jornais, escritas basicamente em língua japonesa.  Algumas publicações que registram as 

atividades desses imigrantes são livros comemorativos, contendo variadas informações, 

sobretudo a trajetória sofrida e o posterior sucesso da comunidade japonesa. Por outro lado, 

existem igualmente publicações escritas por imigrantes que atuaram de forma significativa na 

construção de identidade nipônica no Brasil e deixaram registro de suas atividades em forma 

de história da comunidade em que viveram e interagiram. Este trabalho tem como objetivo 

localizar algumas destas obras escritos por líderes da comunidade japonesa no Brasil 

apresentando seu conteúdo e identificar as informações com relevância histórica, além de 
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livros comemorativos. Como resultado parcial, foi encontrada a publicação do livro 

“Anotações de Memória de Ro uro Ka ama”,  que, como um dos primeiros imigrantes a 

desembarcar do navio Kasato-maru em 1908,  o livro descreve desde o seu desembarque, 

diferenças culturais constatadas e os problemas financeiras e instalação de imigrantes em 

terras brasileiras. Como fonte de pesquisa, esse livro de memórias tem sido valioso, tendo 

sido usado como fonte de informações em variadas pesquisas nas universidades japonesas. 

 

O conceito de escrevivência como conceito de análise da história da população negra 

Matheus Menezes Marçal (Graduando – UFRGS) 

O trabalho que apresentarei terá como objetivo discutir o conceito de escrevivência 

(EVARISTO, 2007), cunhado por Conceição Evaristo, como uma ferramenta metodológica da 

diáspora africana que pode, quando utilizada nos estudos historiográficos, potencializar e 

apreender as experiências, conhecimentos e disputadas protagonizadas pelas populações 

negras na diáspora. Partindo, inicialmente, das discussões sobre intelectuais negros/as (hooks, 

1995; GOMES, 2009), buscarei analisar como as produções de intelectuais negros na 

historiografia tem tensionado e transformado concepções coloniais dicotômicas que 

hierarquizam os conhecimentos, tais como escrita/oralidade, produção intelectual/cultura 

popular/ e, principalmente, a dicotomia indivíduo/coletividade. A construção dessas 

dicotômias acompanha, como pontuam diversos teóricos, a construção da colonialidade do 

poder/saber. Tendo como pontos chave a escrevivência e as ferramentas do processo colonial, 

buscarei analisar de que forma as intelectuais negras Fernanda Oliveira da Silva (SILVA, 

2018), em sua tese As Lutas Políticas dos Clubes Negros: Culturas negras, racialização e 

cidadania na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição, e Cláudia Pons Cardoso 

(CARDOSO, 2012) , em sua tese Outras falas: feminismos na perspectiva de mulheres 

negras brasileiras, utilizam-se de conhecimentos produzidos na diáspora africana e sustentam 

a possibilidade de compreender a escrevivência como um conceito historiográfico que integra 

as múltiplas experiências e cosmovisões que constituem as vivências e potencialidades da 

população negra e que, consequentemente, subvertem a colonialidade do saber/poder, 

apontando para uma escrita negra-brasileira da história. 
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Os sentidos de “campo” na historiografia: um estudo a partir de uma composição 

teórica decolonial, pós-colonial e com estudos feministas  

Renata Telha Ferreira de Oliveira (Mestranda – UFRJ) 

Inspirada por autores e autoras de matrizes teóricas Pós-Estruturais, dos Estudos 

Feministas, Decoloniais e Pós-Coloniais, faço compartilhar minha pesquisa, em que busco 

considerar os mecanismos da colonialidade do poder que vão acionar categorias 

classificatórias (QUIJANO, 2005; GROSFOGUEL, 2008; LUGONES,2014), ao que Mignolo 

(2008) vai denominar diferença colonial. Ou seja, mecanismos que tornaram (e ainda tornam) 

possíveis a invenção do Outro, em um movimento que caracteriza a 

modernidade/colonialidade e põe em funcionamento a produção de hierarquizações como 

esforço para cristalizar o lugar da alteridade como falta ou como excesso. Como problema de 

pesquisa, busco discutir como os discursos que circulam nos livros didáticos de história 

destinados ao segundo segmento do Ensino  undamental inventam o “campo”, produzindo 

relações binárias, dicotômicas e hierarquizada entre categorias como campo/cidade, 

campo/rural. A opção pelo uso das aspas associadas a “campo” justifica-se pela finalidade de 

colocar o termo em suspeição e, assim, desnaturalizá-lo de modo a designá-lo como signo de 

disputa política, fazendo ecoar Judith Butler (1998). Para este texto, trago como proposta 

refletir sobre o modo pelo qual os discursos que reverberam na historiografia, principalmente, 

nas décadas de 1950 e 1960, produzem como efeito a fixação contingente de sentidos de 

“campo”, por exemplo, como Outro do progresso econômico brasileiro. Como aporte teórico, 

baseio-me na obra de Arturo Escobar (2007, 2014) para pensar sobre os efeitos do discurso do 

desenvolvimento e a problemática da geopolítica do conhecimento na produção 

historiográfica sobre a temática em questão. Ao mesmo tempo, busco refletir sobre a 

permanência do funcionamento da colonialidade do poder no que tange às ferramentas de 

pesquisa histórica, quando se considera as multiplicidades de temporalidades e ontologias que 

não encontram espaços do vir a ser, mesmo quando abolimos as lógicas de atraso e progresso, 

tornando necessário, então, pensar a própria condição da pesquisa histórica.  

 

ST 12 Fronteiras em movimento: dinâmicas sociais e econômicas na formação da 

América meridional (sécs. XVII-XIX) 
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28 de junho de 2018 (tarde) 

 

Las Paces de Cauatí: o primeiro tratado entre índios e espanhóis na fronteira 

bonaerense (século XVII) 

Juliana Aparecida Camilo da Silva (Mestra – UNISINOS) 

Em meados do século XVIII havia amplas porções do Império Hispânico nas 

Américas que eram controladas por índios não submetidos a Coroa. Estes locais ficaram 

conhecidos como “fronteiras”, e se constituíram em fonte de preocupação dos administradores 

bourbônicos. Estes últimos inquietavam - se tanto com os indígenas independentes, quanto 

com ataques de países estrangeiros nestas regiões. Em tais circunstâncias, o Império buscava 

expandir seus territórios, bem como controlar os nativos com diferentes políticas, tais como: 

missões, tratados e a militarização. A região da pampa bonaerense era uma dessas fronteiras, 

até 1740  as relações que eram relativamente pacíficas entre os dois mundos, espanhol e 

indígena, mudaram radicalmente. Nestas circunstâncias foi firmado o primeiro acordo entre 

criollos e nativos, que ficou conhecido como as “Paces de Casuatí”, entre os anos de 17 1-

1742.  Esta comunicação tem por objetivo analisar este tratado. Dessa forma, buscaremos 

apontar a sua conjuntura, bem como as suas possíveis vantagens e desvantagens tanto para as 

populações indígenas, como para os hispano-criollos. 

 

A Expansão da Fronteira Agrária: São José do Taquari, uma freguesia "açoriana", 

1765-1784 

Sandra Michele Roth Eckardt (Pós-graduanda – UFSM) 

A partir das pesquisas desenvolvidas em projeto de mestrado propõe-se apresentar o contexto 

de formação da freguesia de São José do Taquari, em meio às disputas territoriais entre as 

Coroas espanhola e portuguesa nos limites meridionais da América. A freguesia de Taquari 

foi criada em 1765, a oeste dos limites portugueses, a partir do assentamento de casais 

açorianos migrados à América. O projeto migratório compunha a política portuguesa de 

povoar e cultivar terras em processo de expansão e demarcação territorial frente ao império 

espanhol, porém foi adiado durante quase vinte anos devido à intensificação das investidas 

militares espanholas e o desenrolar da guerra guaranítica, após o acordado do Tratado de 

Madri de 1750. A partir dos Registros de concessão de datas de terras que se deram aos 
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casais das ilhas de Taquari, 1770, é possível verificar um perfil matrimonial da população 

beneficiada com a mercê das concessões de terras no Continente de São Pedro. Cruzando as 

informações contidas nessa documentação com os Registros de casamentos de Taquari, 1767-

1796, contata-se a importância que as uniões matrimoniais com nubentes de origem e/ou 

descendentes das populações migradas, representaram no mercado matrimonial e na 

legitimação ao acesso as datas de terras. Essas uniões matrimoniais compuseram o repertório 

de estratégias possíveis e disponíveis à população excluída do sistema de sesmarias, que 

monopolizou a maior parcela de terras do Continente, no acesso a terra via concessão de 

datas. A partir da Relação de Moradores de Taquari, realizada em 1784, constata-se que os 

beneficiados com as concessões de datas e seus descendentes, proprietários e agregados, 

constituíram uma população de pequenos produtores de economia mista que se inseriram no 

mercado colonial através do cultivo de lavouras e da pequena criação de animais.  

 

Senhores e possuidores: um olhar sobre os conflitos judiciais de terra em Santo Antônio 

da Patrulha 

Vanessa Ames Schommer (Graduanda – UFRGS) 

O presente trabalho se propõe estudar os sujeitos envolvidos em conflitos judiciais de 

terra em Santo Antônio da Patrulha, durante o período colonial. Para a realização de nossa 

pesquisa, selecionamos os processos adstritos dentro das então vilas de Santo Antônio da 

Patrulha (1809), sendo estas 13 ações judiciais – 42% do total no Continente do Rio Grande 

de São Pedro - que buscam resolver conflitos de terra. Esses litígios se concentraram entre 

1804-1818. Procuramos, a partir desses processos, identificar seus motivadores (disputa de 

divisas, disputa pela posse, contratos de aluguel e invasões para recuperar animais), e 

localizar socialmente seus autores e réus. Para isso, buscamos seus inventários post mortem e, 

a partir deles, concluímos que esses sujeitos foram mobilizados pela justiça durante a 

juventude, e que ao final da vida possuíram um patrimônio que os caracteriza como pequenos 

e médios produtores.  

 

Metáforas e imprensa: a construção de diferenças no Rio da Prata (1821-1828) 

Murilo Dias Winter (Doutorando – UFRJ) 
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O objetivo deste trabalho é analisar como as metáforas foram utilizadas como 

ferramenta retórica nos jornais da província Cisplatina. Durante o período de ocupação 

brasileira na província Cisplatina a imprensa periódica desenvolveu papel fundamental nas 

disputas políticas. Os grupos favoráveis ao Império do Brasil e aqueles que defendiam a 

emancipação da região travavam através da pena importantes debates. A cidade de 

Montevidéu foi palco de intensa circulação de papéis impressos e de acaloradas discussões.  

Nestes jornais, um dos principais apelos retóricos era a utilização de metáforas. Mobilizadas 

com frequência em períodos de rápida transformação semântica, as metáforas tinham a função 

exaltar pontos específicos do discurso dos redatores de jornais a tornar aquilo desconhecido 

mais próximo e familiar para os leitores. Entre as principais analogias empregadas por essa 

estratégia estavam a escravidão e a geografia.  Argumentava-se que a escravidão era também 

a forma que o Brasil dominaria a província Cisplatina, tornando seus habitantes propriedade 

do império e a servidão uma prática comum. Já a geografia servia para demonstrar as 

diferenças entre o Rio da Prata e o Rio de Janeiro, exaltando a incompatibilidade de o Brasil 

manter suas posses platinas.  Elementos de um discurso em transformação que forneceu 

importantes argumentos para a disputa que superou as páginas dos jornais e alcançou os 

campos de batalha.  

 

Entre Soldados e Civis: Aspectos da militarização na fronteira Sul do Império (Santa 

Catarina, c. 1822-1831) 

Ânderson Marcelo Schmitt (Doutorando – UFSC) 

Durante os primeiros anos do Império, o Brasil foi marcado por conflitos internos e 

externos, que caracterizaram o processo conflituoso de criação do Estado autônomo. A 

secular organização civil da maior parte das Forças Armadas portuguesas – baseada nas 

milícias e ordenanças – relegou ao Brasil autônomo uma força descentralizada e pouco 

hierarquizada, não obstante as tentativas de dar uma mínima coesão aos corpos existentes no 

Império. Neste contexto, as tensões criadas pela independência levaram a deliberações acerca 

do exército, a fim de garantir a segurança nas porções meridionais da fronteira imperial. 

Foram levantadas questões como a função específica da 1ª e da 2ª linha, relações de cor nas 

fileiras, a participação de soldados estrangeiros nos conflitos externos, entre muitas outras. 
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Para realizar esta análise, se faz uso de documentos oficiais contemporâneos ao período, 

encontrados principalmente no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. 

 

"E quem duvidas que em pagos distantes já nascestes gaúcho?": A influência germânica 

no acampamento da canção nativa de Campo Bom/RS 

Vitória Duarte Wingert (Mestranda – FEEVALE) 

Jander Fernandes Martins 

Este trabalho se realizou a partir de uma pesquisa no arquivo particular do jornalista 

Jair José Wingert, na cidade de Campo Bom. A partir de fotografias, tiradas por ele, em 

coberturas jornalísticas realizadas para os periódicos O Fato do Vale e A gazeta, sobre o 

Acampamento da Canção Nativa de Campo Bom/RS/Brasil, de 1984 a 1992. Foram também 

selecionadas algumas, dentre várias, canções defendidas neste mesmo acampamento, para 

analisarmos a presença de elementos da cultura germânica dentro do nativismo. As canções 

também pertencem ao acervo já citado. O objetivo desta pesquisa histórica é refletir sobre as 

temáticas sócio históricas cantadas no Acampamento da Canção Nativa, como também 

analisar, a partir de uma perspectiva interdisciplinar questões relativas a identidade, 

representação e memória coletiva, bem como a da permanência de elementos e figurações 

musicais que remetem tanto a cultura gaúcha quanto a germânica que são experimentados 

pelos músicos e audiências. 

 

ST 14 E/Imigrações e Colonizações na América Latina 

  

28 de junho de 2018 (tarde) 

 

A formação de praças em Rio Pardo através do método colonial Português 

Lucas Lopes Cunha (Mestrando – UFSM) 

O artigo pretende trabalhar a formação de duas praças na cidade de Rio Pardo, no Rio 

Grande do Sul, através do urbanismo colonial português. Por ter sido colonizada inicialmente 

por portugueses e brasileiros atuantes no exército dos Dragões, o núcleo urbano de Rio Pardo 

se origina com a construção da fortaleza Jesus, Maria, José para defender o território 

português das tentativas de ataques espanhola e indígenas. A ocupação do mesmo espaço 
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pelos familiares desses militares e a posterior chegada de algumas famílias açorianas 

consolidou o desenho português na escolha dos espaços públicos da cidade. A abertura e 

nomenclatura das ruas estava de acordo com o que exigia as Ordenações Reais, além da 

construção dos prédios institucionais, que ao redor do sítio da praça eram construídos. O 

crescimento demográfico da freguesia impulsionou sua expansão e novos espaços foram 

escolhidos para edificar praças, igrejas e casas comerciais, permanecendo o hábito português 

e preservando a semelhança com freguesias e vilas do restante da colônia.  

 

Sacco e Vanzetti nas páginas de dois jornais ítalo-brasileiros 

Eduardo da Silva Soares (Doutorando – UFSM) 

Essa proposta discute as publicações a respeito da condição de dois imigrantes 

italianos nos Estados Unidos da América. Os dois, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 

foram presos e condenados a morte. Eram internacionalmente reconhecidos como anarquistas. 

Mesmo com essa última característica, o Il Moscone e o Il Pasquino Coloniale, publicaram 

textos e imagens a seu favor, pedindo liberdade e condenando a justiça daquele país. Nesse 

sentido, pensa-se na relação da italianidade e o discurso referente a campanha de defesa de 

Sacco e Vanzetti. Assim, procura-se perceber os impactos do famoso caso entre os imigrantes 

leitores dos jornais supracitados. 

 

Práticas de cura entre imigrantes italianos, resquícios culturais presentes na atualidade 

Karina Bortolanza (UNISINOS) 

As práticas de cura eram vistas apenas como superstição, neste estudo será olhado por 

outro âmbito, o de uma   percepção diferente de cura. Esta pesquisa busca aprofundar os 

estudos na área das práticas de cura e ressaltar a importância das mulheres neste meio.  

 

A romanização no Vale Vêneto/RS 

Jorge Vinicius Quevedo da Cruz (Mestrando – UFSM) 

Nesse trabalho discutimos o papel das congregações religiosas em Vale Vêneto, 

comunidade da Quarta Colônia de Imigração Italiana, localizada na região central do estado 

do Rio Grande do Sul. No final do século XIX a Igreja Católica no Brasil buscou um novo 

direcionamento da instituição, afastando-se do padroado régio e alinhando-se com as 
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diretrizes da Cúria Romana, processo chamado de Romanização ou Restauração Católica. 

Assim, o clero brasileiro via com bons olhos a entrada de imigrantes no Sul do país, tendo em 

vista que esses imigrantes eram em sua maioria católicos e fiéis ao seu líder máximo, o Papa. 

Em Vale Vêneto, o projeto de Romanização começou com a chegada da Pia Sociedade das 

Missões (irmãos e padres palotinos) em 1886, e posteriormente com as Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria em 1892. Nesse sentido, questionamos qual o projeto dessas congregações, 

pois os imigrantes não desejavam apenas auxílio espiritual, mas também sacerdotes 

comprometidos com aquele núcleo colonial. 

 

A construção de uma memória e identidade a partir da festa: as comemorações do 

centenário da imigração italiana (Silveira Martins, 1975-1993) 

Juliana Manfio (Doutoranda – UNISINOS) 

A festa é um momento oportuno de construção de memória e da expressão de uma 

identidade de um determinado grupo. Por isso, este artigo tem como interesse abordar o ato de 

festejar como elemento construtor de memória e difusor de identidade durante as 

comemorações do Centenário da Imigração Italiana na Colônia Silveira Martins, no período 

de 1975 a 1993. A metodologia empregada visa analisar uma diversidade de fontes que 

auxiliam a compreender a construção da memória e da identidade de um povo. O aporte 

teórico baseia-se em Candau (2012) Jancsó; Kantor (2001) e Albuquerque (2011) que 

entendem a festa como uma manifestação cheia de simbolismo, capaz de construir novas 

identidades. A ideia é contribuir para os estudos de imigração italiana no Rio Grande do Sul, 

abordando o viés da festa – percebendo possibilidades interpretativas, técnicas de 

investigação e análise de diferentes tipos de fontes históricas. 

 

ST 15 Perspectivas e práticas em Arqueologia  

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

A ação Jesuíta entre os Carijó e a desestruturação de sua sociedade no contexto alvo do 

Alto do Vale do Rio dos Sinos 

Jefferson Aldemir Nunes (Graduando – UNISINOS) 
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A presente pesquisa está inserida no projeto “A ocupação Guarani do Vale do Rio dos 

Sinos”, e tem como objetivo a compreensão do modo de vida Guarani, especialmente no Alto 

Vale do Sinos, a partir da atividade missionária desenvolvida pelos jesuítas no final do século 

XVI e início do XVII. A metodologia do trabalho envolveu a leitura de bibliografia do tema, e 

a analogia direta entre os índios Carijó, com os quais os inacianos tiveram contato, e os 

Guarani que deixaram traços materiais de suas aldeias no Alto Sinos. As principais fontes 

bibliográficas utilizadas foram as cartas jesuíticas e análise destas, presentes nos trabalhos de 

Serafim Leite, Beatriz Franzen, Jaisson Lino e Ruy Ruben Ruschel. Os resultados apontam 

para a importância da ação dos inacianos no conhecimento das culturas indígenas do Sul do 

Brasil, e o impacto que essa presença europeia teve para a desestruturação do modo de vida 

tradicional Carijó. Isso permitirá refletir de forma mais completa sobre os meios de 

desorganização e destruição dos assentamentos Guarani no contexto do Alto Vale dos Sinos. 

A presença Guarani no Vale, datada de pelo menos 1500 d. C., teve término relativamente 

rápido após o início da presença europeia na área, conforme a análise dos sítios arqueológicos 

aponta, o que deverá ser mais bem trabalhado pela sequência da pesquisa. 

 

Petroglifos no centro do Rio Grande do Sul: Estudo do Sitío Dona Josefa, Vera Cruz 

Marina Amanda Barth (Mestra – UNISINOS) 

O objetivo do trabalho é apresentar as características de cinco blocos rochosos com 

impressões rupestres do sítio arqueológico Dona Josefa no município de Vera Cruz, RS 

localizado no vale do Rio Pardo e estabelecer uma analise comparativa entre a técnica e estilo 

dos sítios arqueológicos: RS-MJ-15: Gruta de Canhemborá, RS-MJ-102: Gruta Lajeado dos 

Dourados; RS-MJ-53, A, B e C: Abrigos da linha Sétima RS-MJ-105: Pequeno bloco e RS-

SM-7: Abrigo Pedra Grande, localizados no vale do rios Jacuí e Ibicuí-Mirim estudados por 

Pedro Ignácio Schmitz e Jose Proenza Brochado com pesquisa publicada em 1982.  O sítio 

Dona Josefa foi localizado pela equipe do Museu Mauá na propriedade de Friedhold Seibert 

em 1967 e desde então foi visitado por pesquisadores que registraram os resultados em artigos 

de jornais, revistas e obras cientificas. Para compor a base de análise comparativa 

utilizaremos as publicações existentes do sítio em estudo.   
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Os diários de campo de um arqueólogo: Pedro Augusto Mentz Ribeiro por ele mesmo 

Iloir da Rosa Escoval (Graduada) 

Pedro Augusto Mentz Ribeiro foi um eminente arqueólogo gaúcho que faleceu 

precocemente em 2006, mas que, no entanto deixou como legado inúmeras pesquisas, 

publicações diversas, mais de quatro mil e quinhentas fotografias em diapositivos, formação 

de vários alunos e uma vasta gama de conhecimentos registrados em Diários de Campo. Todo 

esse material, além de livros, revistas, periódicos, mapas, teses e dissertações entre outros, foi 

doado pela família para a Universidade Feevale, que criou o Acervo Pedro Mentz Ribeiro. Os 

diários de campo são resultado de quase quatro décadas de trabalho ininterrupto de Mentz 

Ribeiro na área de Arqueologia. Ali estão registrados os detalhes de cada pesquisa 

arqueológica, as análises de sítios arqueológicos, fossem eles na área rural ou urbana, as 

escavações, os artefatos encontrados, o destino do material encontrado, as dificuldades, as 

ferramentas, o tempo de cada escavação, a cooperação dos moradores, as parcerias e 

incentivos para as pesquisas, as publicações decorrentes, a equipe envolvida. Enfim, ter 

acesso a esse material tão rico e único possibilitará um rico debate sobre técnicas utilizadas no 

decorrer do tempo, das novas tecnologias, da situação dos sítios na época das escavações e 

atualmente, dos resultados da educação patrimonial promovida sobre determinados sítios, os 

impactos das pesquisas e escavações arqueológicas na comunidade em que o mesmo estava 

inserido. O que se pretende também é estabelecer parcerias acadêmico-científicas para que 

haja uma divulgação dessa coleção de diários que se reveste de importante valor patrimonial, 

pois muitos dos artefatos salvaguardados em outras instituições poderão se valer destas 

informações.  

 

A Estância Missioneira de Yapeu: A Pesquisa de Campo 

Jairo Henrique Rogge (Doutor – UNISINOS) 

A grande estância missioneira do Yapeyu foi criada em 1731, tendo como objetivo o 

fornecimento de gado não somente para a redução que lhe emprestou o nome, localizada na 

margem direita do rio Uruguai, mas como reserva para outras reduções. Essa estância cobria 

uma vasta área que compreendia, em maior parte, o sudoeste do Rio Grande do Sul e parte do 

noroeste uruguaio. O controle dessa estância era feito através de cerca de 15 a 20 postos de 

manejo dos animais, sendo que cada posto era formado por uma série de benfeitorias, além de 
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currais, potreiros, taipas entre outras construções. O projeto de pesquisa Estâncias Jesuíticas: 

A Grande Estância de Yapeyu, desenvolvido pelo Instituto Anchietano de Pesquisas, busca 

em um primeiro momento, realizar o levantamento daqueles postos na região compreendida 

pelo atual município de Uruguaiana, RS, através de atividades de campo. Dois desses postos 

já foram localizados e um deles (Estância Santiago/Posto do Aferidor) estudado de forma 

mais aprofundada. Nessa comunicação, serão apresentadas as primeiras informações sobre a 

pesquisa de campo relacionada àquele projeto e, de forma mais pontual, o levantamento 

recentemente realizado (janeiro de 2018) no posto denominado Estância da Queimada. 

 

A Estância Missioneira de Yapeyu: As sucessivas instalações 

Pedro Ignácio Schimitz (Doutor – UNISINOS) 

A grande estância missioneira de Yapeyu, que era delimitada a oeste pelo rio Uruguai, 

a leste pelo arroio Ibirapuitá, ao norte pelo rio Ibicui e ao sul por parte do rio Negro, foi das 

primeiras e mais importantes estâncias no fornecimento de gado para as reduções. Ela nasceu 

com a captura de animais da Vacaria do Mar e algum gado comprado nas estâncias de 

Corrientes, gado que, nas primeiras décadas, era mantido solto, mas controlado por pequenos 

assentamentos de índios, tanto guaranis como charruas, dentro de espaços demarcados e 

defendidos. Estes postos de controle tinham pouca efetividade porque o gado precisava ser 

caçado na Vacaria do Mar, e pouca estabilidade porque estavam dentro ou na proximidade de 

território charrua, índio que assaltava e levava  gado. Este, além de abastecer o povoado de 

Yapeyu, também era vendido e transportado para outras reduções, especialmente as do lado 

argentino, onde se foi criando uma bem- estruturada rota de gado com capelas e pousadas de 

apoio aos viajantes.  Em 1731, a estância, além de continuar respondendo pelo abastecimento 

de seu povoado, foi declarada, oficialmente, reserva de carne para qualquer das outras 

reduções que sofresse necessidade. A partir de então, além de juntar e concentrar gado vindo 

da Vacaria do Mar, ela se dedicou à criação de gado num definido sistema de manejo, do qual 

resultaram estruturas construídas, objeto do presente trabalho. 

 

A cerâmica e os cestos dos antigos Xokleng 

Márcio de Mattos Rodrigues (Graduando – UNISINOS) 
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O presente trabalho é parte do projeto “Arqueologia do Planalto de Santa Catarina”, 

destinado a recuperar a história dos índios Xokleng, da família linguística Macro-Jê, 

conhecidos na historiografia como Botocudos.. O estudo de sua língua indica que eles se 

teriam deslocado dos cerrados do Brasil tropical por volta de 3.000 anos atrás, para terras 

mais frias na região sul, onde se tornaram conhecidos por morarem em casas enterradas no 

solo. Nos últimos 12 anos o projeto recompôs a história desses 30 séculos e firmou suas 

etapas. Da primeira etapa existe um acampamento, datado de 640 anos a.C., quando as tribos 

ainda eram nômades nos campos (Schmitz et al., 2010). Da segunda existem 12 

acampamentos em Taió, SC (Schmitz et al., 2009) e 107 no Rincão dos Albinos, município de 

São José do Cerrito (Schmitz et al., 2013), datados entre 500 e 1000 anos d.C., quando 

aprenderam a explorar a semente da araucária e a construir pequenas casas subterrâneas, que 

proporcionavam proteção e estabilidade durante o outono. Da terceira etapa existem 19 

aldeias na Boa Parada e três aldeias em Santo Antônio dos Pinhos, no município de São José 

do Cerrito, com casas grandes e extensos aterros-plataforma, usados para cremação dos 

mortos, com datas de 1.000 a 1.630 de nossa era; são mestres no manejo florestal e têm 

cultivos. Nos dois primeiros períodos, não fabricam vasilhas de barro, mas usam cestos 

trançados para seus usos. No terceiro período iniciam a produção de bonita cerâmica que, 

muitas vezes, traz a impressão do cesto no qual as peças foram moldadas. O trabalho consiste 

em reconstituir forma e técnica dos cestos usados como moldes a partir das impressões 

deixadas no barro. A utilização do cesto para moldar cerâmica não é exclusiva dos índios 

Xokleng, mas ocorre em outras populações caçadoras e coletoras antigas do Planalto 

Brasileiro. 

 

Memória Sacra na UNISINOS: Um resgate histórico e patrimonial 

Gabriel Azevedo de Oliveira (Graduando – UNISINOS) 

Assim como nas ciências arqueológicas o objeto em estudo (análise) é capaz de falar 

sobre seu período e seu contexto, nas ciências Históricas os objetos também falam sobre seu 

entorno e seu contexto. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo mostrar a 

capacidade de uma leitura Histórica e Patrimonial, e não só religiosa, em livros religiosos 

como: Missais (Livros que contém o passo a passo da Missa) e Rituais (Guias para realização 

dos sacramentos, como por exemplo o Batismo e o Matrimônio), que são o objeto de estudo 
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que se encontram no acervo de Memória Sacra na Unisinos. Esta análise será precedida de 

uma catalogação dos exemplares, organizados em planilha Excel, com a seguinte divisão: 

Tipo do Livro (Nome), Lugar de origem, Editora, Edição, Ano da edição e características 

gerais. Depois desta catalogação ocorre a pesquisa Histórica através de bibliografia pertinente 

ao assunto. Este material em estudo tem por origem as casas jesuíticas do Sul do Brasil, e 

eram de uso dos missionários, de diversas origens, que vieram para o estado. Com o estudo se 

espera chegar a respostas para algumas perguntas: Quem eram estas pessoas? Em que 

contexto elas chegaram ao Sul do Brasil? O que eram estes livros, seu significado religioso e 

qual sua função? De quem e como conseguiam os livros? Em que contexto eles eram usados? 

Como reagia a população destinatária? Qual o significado destes livros para estas pessoas? 

Como estes livros chegaram até a Memória Sacra na Unisinos? E qual seu valor patrimonial 

como memória de um tempo e de uma população? Com isso, pretendemos resgatar e 

resguardar uma parte da memória de um povo de grande importância para o Sul do país.  

 

A ocupação pré-colonial da região nordeste do Rio Grande do Sul 

Ranieri Hirsch Rathke (Graduando – Instituto Anchietano de Pesquisas) 

O nordeste do Rio Grande do Sul foi ocupado durante os séculos passados por 

sucessivas populações indígenas cada uma explorando um espaço específico a sua maneira e, 

em tempos diferentes, sem dependência e maiores contatos uns com os outros grupos. O 

objetivo do trabalho consiste em traçar a ocupação do território por meio da bibliografia 

arqueológica existente. Isto compreende o estudo do ambiente em sua diversidade, a 

caracterização cultural e cronologia de cada um dos grupos e sua correspondente instalação. 

Os conceitos básicos são cultura, padrão e sistema de assentamento: aldeia, casa, tecnologia, 

alimentação, ritual, mobilidade, relação com outros grupos e cronologia dos assentamentos.  

Os grupos arqueológicos conhecidos da região são: os caçadores da tradição Umbu a partir de 

10.000; A.P., os pescadores e coletores de moluscos da tradição Sambaquiana ao redor de 

3.000 A.P., os exploradores das lagoas da tradição Vieira nos primeiros séculos da nossa Era, 

a tradição Taquara do manejo do mato alguns séculos depois, e os agricultores tupiguarani ao 

redor de 1500 de nossa Era. Os primeiros caçadores, donos da área, ocuparam numerosos 

abrigos durante milênios; os sambaquianos, vindos de mais ao norte, estão representados por 

poucos concheiros datados de 1.000 a.C.; a tradição Vieira, estabelecida mais ao sul, deixou 
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um único sítio no limite de sua expansão setentrional; os manejadores de mato da tradição 

Taquara, que tinham o centro no planalto meridional, deixaram algumas aldeias e numerosos 

acampamentos de pesca; os agricultores guaranis, originários dos vales do interior do Rio 

Grande do Sul estabeleceram numerosas aldeias nas várzeas. A apropriação dos dados 

necessários será feita na bibliografia arqueológica e geoambiental relativamente abundante 

para a região. A relevância do projeto está em mostrar como as culturas indígenas são 

diferentes entre si na sua instalação, na sua tecnologia, nos seus rituais e até na sua biologia.  

 

Arqueologia na fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul 

(1920-1931) 

Natalia Machado Mergen (Doutoranda – IAP-UNISINOS) 

O trabalho é um breve exercício de análise de textos dedicados à arqueologia que 

foram publicados durante a primeira década de atuação do Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Sul. Essas publicações eram submetidas à comissão permanente de 

Arqueologia, criada junto à própria fundação do Instituto. Entre 1920 e 1931 Francisco 

Rodolpho Simch, na época diretor do Museu Júlio de Castilhos escreveu dois textos, onde 

analisou coleções do Museu e buscou contextualiza-las conforme os critérios em voga 

naquele período. Acreditamos que esse tipo de pesquisa, ainda pouco explorada no Estado, 

contribui tanto para a compreensão mais ampla sobre o desenvolvimento da arqueologia 

gaúcha quanto para o reconhecimento do contexto em que a disciplina passar a ser 

reconhecida como algo de valor, ainda que auxiliar, à produção do conhecimento histórico. 

 

ST 16 História e memória das instituições na América Latina  

 

26 de junho de 2016 (tarde) 

 

Os 100 anos do “colegião” de São Francisco de Paula/RS (1918-2018); a Casa das 134 

mulheres: elementos constituintes da primeira turma do Curso Normal Regional (1953) 

Dilnei Albel Daros (Doutorando – UCS) 
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Os elementos que envolvem as problematizações em processos de historicidade de 

instituições escolares constituem um campo permeado de entrelaçamentos contextuais que no 

decorrer das pesquisas e escritas podem trazer subsídios pertinentes, bem como 

entendimentos sobre determinados cenários e seus horizontes. O presente trabalho faz parte de 

uma pesquisa mais ampla e que está em andamento, envolvendo um processo de historicizar 

uma instituição escolar que completou 100 anos em 2018. O Colégio Estadual José de 

Alencar (1918-2018), em São Francisco de Paula/RS, na região dos Campos de Cima da 

Serra, apresenta elementos significativos nos estudos que envolvem a história da educação 

nessa região, bem como no Estado e no Brasil, trazendo ao presente problematizações 

pertinentes à formação de docentes através do Curso Normal Regional instituído naquele local 

em 1953 e que permanece em funcionamento até os dias atuais. A intenção desse trabalho 

especificamente é abordar o contexto que envolveu a matrícula de 134 mulheres, naquela 

instituição e que fizeram parte da primeira turma do curso citado anteriormente, utilizando o 

registro escolar de matrícula, professores e aparelhamento escolar, encontrado durante as 

pesquisas que estão se desenvolvendo, proporcionando possibilidades de questionamentos. 

 

Um estudo de caso sobre os saberes lúdicos na prática pedagógica da educação infantil 

(Bento Gonçalves) 

Ana Paula Silveira (Mestra - UCS) 

Edimar de Souza (Doutor - UCS) 

O objetivo foi analisar os modos como os saberes da ludicidade de crianças de quatro 

a cinco anos são contextualizados nas práticas pedagógicas docentes a partir da realidade de 

uma escola de Educação Infantil do município gaúcho de Bento Gonçalves/RS. A perspectiva 

teórica é freireana e quanto aos aspectos metodológicos sustentaram-se no estudo de caso e na 

análise documental. E vale-se da técnica da entrevista com professoras para acessar os saberes 

das crianças. A empiria também foi produzida a partir de observações, identificando o modo 

como os saberes da ludicidade evidenciam-se no planejamento docente.  Para explicar os 

saberes e as práticas pedagógicas, apoiou-se em teóricos que ressaltam a importante questão 

da formação docente e da necessidade de inovação. Destaca-se no conjunto da análise que as 

docentes já possuem o entendimento que as atividades realizadas em folha de papel, por 

vezes, poderiam ser substituídas por brincadeiras que ampliam a aprendizagem.  
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Grupo escolar Giuseppe Garibaldi: narrativas de seus fundadores acerca de sua origem 

Cristian Giacomi (Mestrando – UCS) 

O estudo visa historicizar a constituição do Grupo Escolar Giuseppe Garibaldi, a partir 

das narrativas de seus fundadores, no período de 1974 a 1976. As entrevistas foram 

concedidas no período de junho a setembro de 2017, pelo fundador do grupo escolar, Sr. 

Ernesto Romualdo Rissi presidente da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista e pela 

Profa. Jacira Koff Saraiva primeira diretora da escola. A metodologia sustenta-se na História 

Oral, pois, conforme Alberti (2013) são através delas que o historiador realiza análises sobre 

as entrevistas concedidas, no momento que admitem compreender como os sujeitos 

participaram, colaboraram ou testemunharam sobre os fatos e os contextos investigados. 

Desta forma, a História Oral pressupõe que as memórias que emergem destas narrativas sejam 

compreendidas como documentos que podem ser analisados, interpretados e contextualizados. 

Grazziotin e Almeida (2012, p. 29) ressaltam que ao trabalhar com as memórias, devemos 

compreende-las como um “conjunto de traços e recordações em que foi possível perceber 

formas de pensar, causas, ocasiões ou fatos que, de alguma maneira, permitiram construir um 

sentido e uma organização  ... ” dentre todas as possíveis histórias que podemos narrar. 

Analisando as narrativas identifico elementos heterogêneos a outros grupos escolares 

pertencentes a diferentes regiões do estado e do país, como: o emprego do tempo, a junção de 

alunos com a mesma graduação de ensino e domínio das disciplinas num único espaço, salas 

de aula específicas para cada turma, uma professora por classe e sob a tutela de um diretor. 

Dentre as conclusões, destaco que embora as instalações fossem adaptadas e precárias nos 

primeiros anos de funcionamento do grupo escolar, a iniciativa do poder executivo, dos 

docentes e da comunidade na busca por soluções educativas acabou modificando os espaços 

escolares, e desta forma oportunizou aos alunos uma educação primária satisfatória. 

 

O instituto Municipal de Comércio de Santos presença na história da educação santista 

(1948-2013) 

Lucas Henrique Silva Gonçalves (Mestrando – UNISANTOS) 

Marcella Brito Becineri (UNISANTOS) 
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O Instituto Municipal de Comércio de Santos foi fundado em 1948, com a proposta de 

instruir a classe trabalhadora, no período noturno, mas sofre transformações relevantes, ao 

longo de sua história. Sua atuação na comunidade Santista teve fim em 2013 e os quase 4 mil 

m² quadrados do edifício escolar encontram-se em estado de  abandonados no centro da 

cidade . A população e o governo parecem desconhecer a relevância desta escola para a região 

da Baixada Santista. Essa pesquisa procura, portanto, compreender como se deu a fundação e 

a importância desse Instituto para a cidade de Santos, percorrendo seus 60 anos de história, 

focando os períodos: de fundação, de mudanças e as tentativas de encerrá-lo. Para reconstituir 

a história  foi utilizado o método histórico documental, que busca na documentação da escola, 

do município e nos jornais informações relevantes acerca de alunos, professores e 

comunidade implicados e influenciados por essa Instituição. Procura-se compreender as 

culturas escolares envolvidas na perspectiva de Augustin Escolano(2017), que divide a escola 

em três culturas: científica, empírica e política. O levantamento histórico, demonstra que o 

Instituto foi formado com o objetivo de atender a classe trabalhadora e de fato consegue, 

mesmo com as diversas tentativas de fechá-lo ou transformar seu público alvo, através de 

mudanças de horários e cursos oferecidos.  Mas, em 2013, o município, alegando falta de 

recursos, fecha a escola, passando ao controle da Secretária Estadual de Educação do Estado 

de São Paulo. Até o presente ano de 2018, o prédio aguarda reforma, segundo nota oficial.  

 

"A escola preparou para a vida": aspectos da escolarização feminina ofertada no 

Colégio São José, Caxias do Sul - RS  

Julia Tomedi Poletto (Doutorando – UFRGS) 

O presente trabalho investiga alguns aspectos do processo de escolarização feminina 

ofertado em uma instituição educativa centenária dirigida pela Congregação das Irmãs de São 

José. Localizado em Caxias do Sul, o Colégio São José foi criado em 1901 e teve como 

prioridade inicial o atendimento ao público feminino. Tendo como respaldo teórico Norbert 

Elias (2011), referente ao estudo do processo civilizador, Michelle Perrot (2005; 2017), para 

discutir elementos da história da mulher, Dominique Julia (2001) e Diana Vidal (2005; 2009; 

2010), como contribuições importantes para a análise das práticas da cultura escolar, o estudo 

apresenta resultados parciais de uma pesquisa referente à escolarização feminina nessa 

instituição educativa. A partir da investigação de alguns documentos imagéticos e das 
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narrativas de memória oral produzidas por antigas alunas da década de 1930 a 1960, as quais 

estudaram em diferentes níveis de ensino – Curso Complementar, Ginasial e Curso Normal - 

elementos da cultura escolar foram rememorados e apontam para uma escolarização voltada à 

formação da mulher. Representações em torno das condições de mulher e dos sentidos de ser 

mulher em determinada temporalidade são produzidas por meio dos modos de ensinar e de 

aprender preconizados no interior da instituição educativa em questão e problematizam, 

assim, o significado de a escola ter preparado essas meninas e moças para a vida. 

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

"Instituto Santista de Filosofia de Santos: Origem do curso de Filosofia na Universidade 

Católica de Santos" 

Ronaldo Gueiros Bezerra  

A comunicação visa levantar aspectos da história do Instituto Santista de Filosofia, 

que foi núcleo fundamental para a origem do curso de filosofia da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Santos- FAFI (hoje Universidade Católica de Santos). O Instituto foi 

criado no dia 19 de abril de 1963, por 12 membros, profissionais liberais e professores 

renomados na cidade, com militância católica: Sacerdotes doutores em Filosofia ou Teologia: 

Dr. Waldemar Valle Martins, Dr. José Lourenço de Aragão Araújo, Mons. Manoel Pestana, 

(ex-) Dr. José de Sá Porto. Profissionais Liberais: Me. Conceição Neves Gmeiner (Educação); 

José Augusto Rittes (pediatra); Nelson Carrozzo (psiquiatra); José Demar Terez (engenheiro); 

José Panzoldo Neto (advogado). Licenciadas em pedagogia: Carmen Lydia Dias de Carvalho 

Lima, Ivete Viana, Regina Angélica da Silva Ferreira. O Instituto - criado com a finalidade de 

promover e estimular as atividades filosóficas em todos seus aspectos - tornou-se órgão 

filiado à FAFI. Foi, portanto um passo para a criação do curso de Filosofia em 1973 e teve 

primeiro chefe o sócio fundador do Instituto, Prof. Dr. Waldemar Valle Martins. Notou-se a 

influência da Filosofia tomista nos debates. O patrono do Instituto era o grande doutor 

angélico “São Tomás de Aquino”. O Instituto Santista de  ilosofia teve a efervescência 

cultural diminuída, quando se originou o curso.  
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As celebrações do saber no Colégio Nessa Senhora de Lourdes, Farroupilha, RS 

Gisele Belusso (Mestra - UCS) 

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, instituição escolar confessional, aberta em 1917 

no munícipio de Farroupilha, RS, pertencente à Congregação das Irmãs de São Carlos 

Borromeo Scalabrinianas teve por prática, até a década de 1950, realizar celebrações de 

conclusão do ensino primário. Considerando os rituais como parte integrante das culturas 

escolares, proponho analisar os modos de fazer e as representações da solenidade do ano de 

1942. Os pressupostos teóricos mobilizados são os da História Cultural e a metodologia é a 

análise documental e a História Oral. As fontes utilizadas foram as narrativas de História Oral 

de ex-alunos, fotografias, atas e ainda uma medalha recebida pelo aluno que obteve a maior 

média em todo curso, a compreendendo como parte da cultura material escolar. A solenidade 

ocorria em um espaço que não era o prédio escolar, pautado em um programa registrado em 

ata e com a presença de autoridades municipais como o juiz, o padre, o prefeito, o delegado 

de polícia dentre outros. Momento em que todos eram promovidos igualmente ao receber o 

diploma, ocorrendo o fenômeno, que se constituiu na mais forte tendência da escola, o 

processo de homogeneização de todos os que passavam por ela. 

 

A cultura escolar revisitada: Memórias de ex-alunos internos em uma instituição 

evangélica na cidade de São Leopoldo/RS (1958-1965) 

Estela Denise Schutz Brito (Mestra - UNISINOS) 

O trabalho tem por objetivo apresentar e discutir elementos da cultura escolar que 

foram identificados nas narrativas de memórias de ex-alunos, que estudaram em regime de 

internato entre os anos de 1958 a 1965, na Escola Normal Evangélica (ENE), localizada na 

cidade de São Leopoldo/RS. Esta escrita, que é fruto de uma pesquisa maior realizada pela 

autora para a realização da dissertação de Mestrado em Educação, está embasada na 

perspectiva da História Cultural e utiliza a História Oral como metodologia de pesquisa. Para 

isso, o trabalho apresenta como referenciais teóricos Burke (1992; 2008) para a discussão da 

História Cultural; Halbwachs (1990), Bosi (1987; 2003) e Ferreira e Amado (1998) para a 

escrita referente a metodologia da História Oral e do uso da memória enquanto documento, 

bem como utiliza os estudos de Viñao Frago (1995; 2000) e Escolano Benito (2017) para 

escrever sobre a temática da cultura escolar. A produção da documentação para análise foi 
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realizada a partir de três entrevistas que ocorreram ao longo dos anos de 2016 e 2017.  As 

mesmas totalizaram mais de 6 horas de gravação, com um total de 80 páginas transcritas. 

Com base nessa documentação, pode-se observar que a cultura escolar da Escola Normal 

Evangélica, dentro do período investigado, incluía a prática da meditação, da música, do 

esporte, as voltas na praça, as excursões artísticas e os passeios dos alunos e professores que 

realizavam à pé para municípios e localidades vizinhas. Tais elementos receberam destaques 

em suas narrativas de memórias. 

 

Aspectos do processo de consolidação do Ensino Superior em Bento Gonçalves (1968-

1972) 

Jésica Storchi Ferreira (Mestra – UCS) 

Esta comunicação refere-se a um recorte do estudo realizado em nível de Mestrado. A 

dissertação investigou o processo de constituição do Ensino Superior em Bento Gonçalves/RS 

(1955-1972). Este trabalho, especificamente, refere-se a alguns aspectos do processo de 

consolidação da Educação Superior no município, objetivando construir e analisar o perfil da 

primeira turma de economistas do “Campus” Universitário de Bento Gonçalves, além de 

tentar compreender o papel dos professores e sua atuação em sala de aula. O estudo 

fundamenta-se na perspectiva da História Cultural vinculada à História da Educação, 

baseando-se nas obras de Chartier (1991, 2002), Escolano Benito (2015), entre outros. A 

metodologia utilizada foi a Análise Documental e a História Oral. A partir da metodologia, 

insurgiram as categorias de análise relacionadas à pesquisa: Mediadores Culturais, 

subsidiados pelo estudo de Gomes e Hansen (2016), Redes de Sociabilidade com o trabalho 

de Sirinelli (2003) e Relações de Poder em Foucault (2017). A referente narrativa possibilitou 

a compreensão de que, especialmente, a consolidação pedagógica do Ensino Superior no 

município, ocorreu por meio de dois grupos distintos de sujeitos: os docentes e discentes. E, 

por fim, observado o contexto histórico nacional e local, pode-se apresentar que o “Campus” 

Universitário foi um espaço que favoreceu a efervescência de um ‘pensar por outro ângulo’ de 

forma inovadora, que neste caso foi a iniciativa de ampliar os cursos, com o sentimento de 

que no futuro, o “Campus” poderia se transformar em uma instituição independente da 

Universidade de Caxias do Sul, na qual estava vinculado.  
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As aulas no Grupo Escolar Farroupilha/RS (1930-1940) nas memórias de ex-alunos 

Deise da Silva Santos (Mestranda – UCS) 

Este trabalho busca apresentar aspectos das aulas no Grupo Escolar Farroupilha a 

partir de memórias ex-alunos da instituição. A metodologia utilizada é da História Oral junto 

a análise documental. Com a análise pautada pelos pressupostos da História Cultural. As 

narrativas dos ex-alunos adquirem relevância e validade para composição de um estudo, 

afinal, não existem histórias e ideias simples ou pequenas, como argumentam Grazziotin e 

Almeida (2012). Nesse sentido, pelos vestígios de memórias de documentos e narrativas o 

objetivo desse trabalho pretende compreender como as aulas no ensino primário aconteciam 

nessa instituição de ensino, entre as décadas de 1930 e 1940. Análise indica que as aulas 

evidenciam saberes e práticas de escolarização voltadas a nacionalização, a alfabetização e 

aprendizagem de conhecimentos considerados importantes para o contexto da época, como a 

necessidade de aprender a tabuada, aspectos do processo de alfabetização e também das 

formas de ensino. Além disso, as memórias possibilitam uma compreensão sobre o cotidiano 

escolar, como o recreio e os tempos escolares eram  organizados, entre outros aspectos.  

 

ST 19 Direitas e Esquerdas no mundo contemporâneo 

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

Dívida pública latino-americana: história e conjuntura 

Talita Alves Messias (Doutoranda – UNISINOS) 

O Brasil contraiu seu primeiro empréstimo externo em agosto de 1824, antes mesmo 

do reconhecimento de sua independência, no mesmo que ano que Buenos Aires iniciou a sua 

relação de devedora com a Casa Baring Brothers. Quando o reconhecimento finalmente 

ocorreu, em 1825, o Império do Brasil tornou-se devedor novamente, ao aceitar pagar uma 

indenização a Portugal pelos bens da família real deixados no Brasil. E não foi o único país 

latino-americano a pagar por sua independência: no mesmo ano, o Haiti, depois de anos em 

guerra, teve que pagar uma indenização à França para livrar-se do temor de uma invasão por 

parte de sua antiga metrópole. Desde então, a América Latina passou por diversas crises de 

endividamento, com moratórias e refinanciamentos. Nos anos 1980, a crise da dívida 
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justificou a implementação do neoliberalismo, tendo como um de seus marcos a experiência 

do FMI no Peru em 1976. Em 1982 a moratória declarada pelo governo mexicano traria ainda 

mais dificuldades de financiamento para toda a região, e em 2001 a Argentina em crise deu 

um dos maiores calotes da história. Mas o século XXI reservou alguns episódios 

extraordinários nessa história: o Equador auditando sua dívida pública em 2007 cancelou 

quase 70% da mesma, e o Brasil pagando sua dívida com o FMI chegou a tornar-se credor 

daquela instituição. E depois de mais uma reviravolta política na região, o Brasil, após o golpe 

de Estado de 2015, vê a relação entre a dívida pública bruta e o PIB passar da marca dos 70%, 

enquanto a Argentina anuncia novo empréstimo com o FMI. Pretendemos com esse trabalho 

buscar em alguns exemplos, assim como na longa duração desse processo de endividamento 

latino-americano, apontamentos e reflexões para nos ajudar a compreender a atual conjuntura 

da dívida pública dos países da região. 

 

O gasto público com educação em Santa Catarina (1944-2010): Tensões e permanências 

Liara Darabas Ronçani (Mestra – UNESC) 

O objetivo deste trabalho é apresentar a trajetória de gastos do governo do Estado de 

Santa Catarina com educação no período entre 1944 e 2010, analisando os movimentos de 

queda e ascensão do gasto por períodos e governos. Analisamos ainda a relação da trajetória 

de gastos com educação com as metas/diretrizes estabelecidas nos planos de governo 

catarinenses. As fontes utilizadas foram: relatórios de Prestações de Contas do Governo do 

Estado, encontrados no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; Anuários Estatísticos 

do Brasil, publicados pelo IBGE; os planos estaduais de governo catarinenses e as principais 

leis relacionadas a normatização da educação no Brasil e em Santa Catarina. Entendemos que 

as leis, diretrizes e planos educacionais, assim como os planos de governo catarinenses, foram 

elaborados dentro de um contexto maior, orientado pelo modelo de desenvolvimento 

incorporado pelo Brasil e pela concepção política dominante em cada época. Buscamos 

compreender as tensões e permanências em torno dessas concepções políticas e sócio-

educacionais. A trajetória da despesa realizada pelo Estado de Santa Catarina com a função 

educação desde 1944 até 2010 mostra um movimento de permanência do elevado gasto do 

Estado com educação, apesar das oscilações no percentual empregado em alguns períodos. Os 

períodos em que houve maior volume despendido foram nos anos 1950 (26,01 %), e 1967 



 

 

 123 

(26,04%) durante governos do PSD-PTB. Nos anos de 1970, com a intensificação da ditadura, 

cai a participação do gasto com educação (22,41% em 1970 para 16,67% em 1980). Neste 

período o Estado é governado pela Arena. No final da década de 1980 e principalmente 

durante a década de 1990, com a ascensão neoliberal, há um encolhimento da participação do 

estado na economia e os planos de governos se orientam também nesse sentido, havendo 

redução ainda maior dos gastos com educação (chegando a 12,77% em 1997). 

 

Os Think Thanks como agentes da nova Direita 

Lidiane Elizabete Friderichs (Doutoranda – UNISINOS) 

Esse trabalho visa debater a importância dos institutos de pesquisa privados, 

conhecidos como think tanks, para a divulgação das políticas neoliberais no Brasil e na 

Argentina, do período da redemocratização até o final da década de 1990. Esses institutos, 

reuniram uma parte significativa da direita política desses países (empresários e elite 

econômica) com o intuito de promover um consenso, primeiramente entre seus pares e 

posteriormente para o restante da sociedade, sobre a necessidade de se constituir uma 

democracia voltada para o livre mercado. Dessa forma, essa comunicação vai apresentar os 

principais projetos desses institutos para o Brasil e a Argentina. 

 

A Reforma Agrária entre a esquerda e a direita no Brasil 

Pedro Vicente Stefanello Medeiros (Doutorando – UPF) 

Objetivamos neste texto analisar como a Reforma Agrária foi discutida no Brasil entre 

a esquerda e a direita desde os anos 1940 até os anos iniciais do Governo Lula. É comum, na 

historiografia brasileira, a associação da imagem de Reforma Agrária como uma pauta 

tradicionalmente à esquerda e vinculada à ideia de um processo de redistribuição fundiária 

mediante a desapropriação de latifúndios. Contudo, é cabível apreciar que tanto setores de 

esquerda quanto de direita desenvolveram seus debates e projetos de Reforma Agrária, não 

sendo possível falar em “um” conceito “absoluto”, e sim em diversos conceitos, programas e 

ideias que se complementam e tencionam entre si. Neste sentido é que nos propomos a 

realizar um esforço na tentativa de compreender como o conceito de Reforma Agrária foi 

sendo construído ao longo dos anos no cenário nacional mediante a disputa de vários grupos, 

tanto de esquerda quanto de direita. Realizaremos esta discussão tendo por base os programas 
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dos partidos políticos, projetos e debates parlamentares, bem como documentos e manifestos 

produzidos por movimentos sociais, organismos patronais e religiosos.   

 

Elites regionais e futebol em Caxias do Sul nas décadas de 1960 e 1970 

Deivid da Silva Ferreira (Mestrando – UNISINOS) 

O presente trabalho busca expor a problemática e os caminhos de pesquisa do projeto 

intitulado “Elites regionais e o futebol em Caxias do Sul nas décadas de 1960 e 1970”, o qual 

propõe uma investigação das relações entre as elites de Caxias do Sul e o futebol profissional 

da cidade, tendo como pano de fundo o desenvolvimento e a modernização econômica pela 

qual o município passou na segunda metade do século XX. Por meio dos jornais locais, de 

depoimentos orais e de documentação oriunda dos clubes, pretendemos analisar a presença de 

pessoas como empresários, comerciantes, advogados e médicos nas direções dos clubes 

Caxias e Juventude, investigando seus interesses em relação ao futebol, suas motivações para 

o investimento nos clubes e as formas de acesso a esses cargos diretivos. Metodologicamente, 

utilizaremos abordagens como a história oral e a prosopografia, sendo a segunda uma 

proposta fundamental para a compreensão das dinâmicas internas dos grupos que estiveram 

envolvidos com o futebol profissional caxiense. 

 

Reforma Psiquiátrica brasileira: 30 anos do Manifesto de Bauru 

Laurem Janine Pereira de Aguiar (Especialista em Saúde) 

Nesta pesquisa, abordamos a história da Reforma Psiquiátrica Brasileira, 

contextualizando o surgimento do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (1978), 

ocorrido em um período de enfraquecimento da ditadura militar e de reascenso das 

manifestações e dos movimentos populares; bem como analisamos sob qual perspectiva 

política este movimento se assenta, em especial a partir do Manifesto de Bauru (1987) e do 

projeto de Lei 3657/1989. O Manifesto de Bauru, principal legado do II Congresso Nacional 

dos Trabalhadores em Saúde Mental, é onde fundamenta-se a necessidade de um mundo livre 

de manicômios, da exclusão e da discriminação. No documento, destaca-se, ainda, a 

importância de ter como aliada a classe trabalhadora organizada e os movimentos populares 

na luta por melhores condições de vida da população. No fluxo desta movimentação, já após a 

Constituição de 1988 e a criação do SUS, o deputado Paulo Delgado dá entrada ao Projeto de 
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Lei 3657/1989, que “dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição 

por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória”. É o 

primeiro avanço da luta pela reforma psiquiátrica no campo institucional, que será seguido 

por uma série de legislações estaduais sobre o mesmo tema, iniciando a implementação de 

uma rede extra-hospitalar de cuidado em saúde mental. 

 

ST 21 Fotografia e Cidade  

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

Trajetórias de fotógrafas em Porto Alegre: desdobramentos entre arte, jornalismo e 

cidade 

Marielen Baldissera (Doutoranda – UFRGS) 

Este artigo é resultante de uma breve pesquisa realizada com mulheres que utilizam a 

fotografia para se relacionar com o meio urbano, por meio de dois diferentes campos de 

criação de imagens: fotojornalismo e fotografia artística. As mulheres estão na cidade de 

modo diferente dos homens, e isso se reflete em sua produção imagética. A questão de gênero 

é discutida a partir de relatos de experiências de duas fotógrafas, mostrando como o fato de 

ser mulher se manifesta na relação com a cidade e revela situações em comum nas trajetórias 

abordadas. Através da experiência etnográfica e fotoetnográfica, investigo como essas 

mulheres se colocam nos espaços da cidade em que moram e como utilizam as possibilidades 

de movimento nas ruas para a criação de imagens. Ao entrar em contato com os 

deslocamentos de duas fotojornalistas/artistas, realizo a comparação de diferentes vivências 

sobre um mesmo tema. Apresento uma parte do trabalho fotojornalístico e artístico de cada 

uma, para revelar os contrastes e as aproximações entre eles, levando em conta falas 

concedidas em entrevistas. Nesta incursão falo sobre criadoras de imagens, sobre as imagens 

que elas criaram em diferentes meios e, eu mesma, como fotógrafa pesquisadora, crio 

imagens durante o processo. 

 

“As favelas de Pelotas”: Os registros visuais de uma cidade periférica (década de 1920) 

Mariana Couto Gonçalves (Mestra – UNISINOS) 
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Em 16 de janeiro de 1929, o jornal A Opinião Pública veiculou uma matéria intitulada 

“As favelas de Pelotas” denunciando a precariedade das habitações populares nos arrabaldes 

do município. No período em questão, era pouco usual que a imprensa periódica publicasse 

artigos acompanhados de fotografias – prática mais utilizada pelas revistas ilustradas e 

almanaques – logo, houve a real intenção dos editores de chocar e alertar os leitores, ao 

publicar o texto na capa do periódico. Dessa forma, o objetivo da comunicação é questionar 

em que medida a utilização dessas imagens não ajudou a reforçar a visão já existente sobre os 

pobres pelotenses e ressaltar, em contraposição, um modelo de sociedade no qual os 

moradores deveriam se espelhar – a Princesa do Sul da área central.  

 

A problematização da representação de “lugar” através da fotografia 

Vanessi Reis (Doutoranda – UFRGS) 

O presente trabalho busca discutir questões sobre a representação de lugar a partir 

do uso da fotografia, assim como levantar a problematização de seus recursos e 

limitações, que incidem sob a reapresentação de práticas sociais e cujo resultado é utilizado 

pelo seu significado (intrínseco à construção da imagem, consciente ou não, e cuja 

interpretação depende da bagagem e erudição sobre composição, percepção e símbolos de 

quem a produz, distribui, recebe e consome). Estes significados, que embasam discursos, 

como fontes primárias e documentais (uma das muitas aplicações da fotografia, e cujo uso e 

validade é extremamente questionado pelos significados interpretados, construídos e 

possíveis, na comprovação de uma “verdade” verossímil para uma fundamentação), com ou 

sem legenda, fornecida por seu criador, utilizador (corpo editorial da imprensa) ou por fontes 

de catalogação e arquivamento, sustentando, potencializando, questionando ou contrariando 

construções às quais estão relacionadas ou não, são objetos carregados de escolhas, cheias de 

significado e passíveis de inúmeras interpretações, que ilustram, comprovam, “testemunham” 

ou validam discursos convenientemente nelas embasados. No caso da representação de 

lugar, as imagens se tornam insuficientes como unidades autônomas. Sustentam-se sozinhas 

apenas alguns aspectos. A técnica não dá conta de representar a amplitude do espaço 

geracional de uso, tampouco das ações sociais nele desenvolvidas numa única imagem. A 

necessidade de apropriação de mais de um objeto para representar a grandeza do fenômeno, 

seja no espaço público, na representação da morfologia e das interfaces das tipologias que o 
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caracterizam, seja em seus interiores (no registro de ambientes e peculiaridades, como 

elementos arquitetônicos, construtivos ou decorativos) é uma condição inerente à esta arte, 

principalmente por suas restrições técnicas relativas à convergência de lentes, amplitude 

capturável do campo visual e achatamento de planos. 

 

Velha Guarda: uma narrativa fotoetnográfica 

Ricardo Figueiró Cruz (Mestrando – FEEVALE) 

O presente estudo constitui como parte da pesquisa de mestrado que é realizada na 

Universidade FEEVALE, que tem como um dos objetivos específicos a construção de 

crônicas fotográficas, do ciclo carnavalesco da Sociedade Recreativa e Esportiva Império 

Serrano, de Guaíba/RS. Sendo assim, este trabalho, versará sobre o papel da Velha Guarda, 

nos eventos da agremiação ao longo do ciclo anual de preparação do carnaval. O conceito 

cunhado por Achutti (1997), é conduzido pela intencionalidade da fotografia, obter registros e 

transforma-la em um instrumento principal na realização de uma pesquisa no campo 

etnográfico, neste sentido podemos expor que a fotoetnografia expõe ao espectador uma 

montagem com uma intenção narrativa, que tem como base a ideia estética de transmissão da 

cultura do outro. Para essa investigação fotoetnográfica, será utilizado como centro 

performático a figura da Velha Guarda. Pois dentro de uma agremiação carnavalesca, a Velha 

Guarda, ocupa um lugar de guardião da experiência, onde muitas coisas vão estar 

condicionadas a sabedoria destes “velhos”, desde a confecção de fantasias ao preparo de 

comidas para um evento da Escola de Samba. Mulheres e homens de cabeças brancas, 

participam de diversos momentos de preparação da escola. Será retratado neste trabalho, a 

preparação do almoço servido na Festa Beneficente do Dias das Crianças, promovida pela 

agremiação, em 12 de outubro de 2017. 

 

Paisagens invisíveis: dinâmicas e temporalidades no espaço urbano/rural do Passo dos 

Negros em Pelotas/RS 

Melina Monks da Silveira (Mestranda – UFPEL) 

O presente trabalho refere-se a uma parte do projeto de pesquisa de Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo na UFPel. Nele, debate-se a paisagem às margens do Canal São 

Gonçalo da cidade de Pelotas, que passou por grandes transformações econômicas e sociais 
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desde sua fundação e surgiu das atividades charqueadoras escravistas iniciadas no século 

XVIII, o que influenciou diretamente na dinâmica econômica, social e cultural da cidade. 

Busca-se analisar as transformações da paisagem urbana na região do Passo dos Negros, que 

surgiu como importante ponto de comércio de gado durante as charqueadas, a partir do estudo 

de caso do Engenho Pedro Osório, instalado na margem norte do canal São Gonçalo. Hoje o 

espaço delimitado como Passo dos Negros se dilui e já quase desaparece na geografia do lugar 

entre o Canal, os remanescentes do Engenho, os bairros consolidados e os condomínios 

fechados. Distante das narrativas oficiais adotadas pela Prefeitura e por grupos imobiliários, o 

Passo poderia estar dentro do que se define como margens em oposição a centralidade, como 

descreve Michel Agier. Dentro de uma construção/desconstrução do que é cidade em 

constante transformação, uma nova centralidade artificial se constrói na paisagem do antigo 

Passo, omitindo a diversidade de temporalidades presentes no lugar, como se uma espécie de 

cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada (DE CERTEAU). A 

análise das transformações, dinâmicas e permanências no espaço urbano/rural do lugar, será 

feita  a partir da construção de narrativas etnográficas com moradores de uma ocupação 

irregular ali existente, adicionada do recurso da linguagem fotográfica, que desperta um novo 

olhar e novas perspectivas ao juntar texto e imagem. Esses moradores foram operários do 

Engenho desativado e busca-se articular suas vivências do passado com as suas práticas e 

trajetórias cotidianas do lugar, que tecem as condições determinantes da vida social da cidade 

(DE CERTEAU).  

 

ST 22 Entre ditaduras e democracias: Polícia, Repressão e Violência na América Latina 

no século XX 

 

26 de junho de 2018 (tarde) 

 

Universidad Nacional de La Plata e o processo de reparação e recuperação de 

identidade democrática a partir de 1983 

Leonardo Prado Kantorski (Doutorando – UFRGS) 

Este trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre o conjunto de estratégias de 

coerção e controle social desenvolvidas no ensino superior público durante a última ditadura 
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argentina. Busca-se descrever os mecanismos aplicados sobre o campo educacional, 

principalmente no período do Processo de Reorganização Nacional (1976-1983), assim como 

o retorno à democracia e as medidas adotadas nas universidades a partir disso (1983-2017), 

focando na experiência da Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Foram utilizados três 

eixos de análise: práticas de coerção, exclusão e reparação. Coerção, tratando dos métodos 

cotidianos de controle na vida universitária, tais como a presença militar, memorandos 

repressivos, fichas de controle de informações, cancelamento de disciplinas, fechamento de 

organizações estudantis, interventores, controle de literatura, etc.; Exclusão, no sentido de 

segregação, métodos que privam um alvo escolhido de integrar a comunidade universitária, 

medidas como cancelamento das matrículas, dispensa e/ou aposentadorias forçadas de 

docentes, prisões, assassinatos e desparecimentos; e, por fim, Reparação, para abordar o 

período posterior à última ditadura e como a UNLP desenvolveu suas políticas institucionais 

de memória do período visando recuperar sua identidade democrática. 

 

"Nem Videla, nem Figueiredo!": repressão, resisitência e solidariedade democrática 

latino-americana em Porto Alegre (1980) 

Letícia Wickert Fernandes (Graduanda – UFRGS) 

A presente pesquisa se propõe a analisar os acontecimentos que circundaram a visita 

do ditador argentino Jorge Rafael Videla a Porto Alegre em agosto de 1980, buscando 

examinar a resistência do movimento estudantil e a atuação dos órgãos de inteligência no 

episódio que ficou conhecido como a “Batalha da Praça Argentina”. Videla, líder da Junta 

Militar que instaurou um golpe de Estado em 24 de março de 1976 na Argentina, visitava o 

Brasil em 1980 com o objetivo de firmar acordos político-econômicos com o governo 

brasileiro do ditador João Figueiredo. Em um contexto de lenta reabertura da política 

brasileira, a firmação de acordos com a Argentina, que já contabilizava cerca de 30 mil 

mortos e desaparecidos políticos, causou intensa agitação na política e sociedade brasileira, e 

acendeu a resistência e a luta pela democracia. Em Porto Alegre, pretendia-se encerrar a visita 

de Videla com uma cerimônia de reinauguração da recentemente reformada Praça Argentina, 

localizada na Avenida João Pessoa, no centro da capital, ao lado do Campus Central da 

UFRGS. Em um episódio singular de resistência e repúdio à presença de dois ditadores em 

Porto Alegre, o movimento estudantil teve protagonismo na oposição às ditaduras de 
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Segurança Nacional da América Latina, num contexto de solidariedade democrática 

internacional e homenagem à luta pelos direitos humanos. Através da análise de documentos 

produzidos pela Agência de Porto Alegre (APA) do Serviço Nacional de Informações (SNI), 

procurou-se examinar a aparente contradição entre a política oficial de reabertura “lenta, 

gradual e segura” da democracia e a intensificação da vigilância ostensiva e de ameaça sobre 

os estudantes, bem como a atuação dos órgãos de inteligência no meio estudantil gaúcho sob a 

Doutrina de Segurança Nacional, evidenciando o papel da luta estudantil contra as ditaduras 

do Cone Sul e em defesa do retorno das liberdades democráticas. 

A política do enclausuramento linguístico na República Velha 

Débora Luciene Porto Boanavides (Doutoranda – PUCRS) 

Neste trabalho, discorre-se sobre o enclausuramento de discursos e de ideias enquanto 

política linguística imposta ao proletariado pela classe dominante no Brasil durante a 

República Velha. Defende-se a ideia de que esta política linguística ocorreu através de 

práticas que limitavam as esferas discursivas possíveis à classe trabalhadora: a) a censura que 

sofreu a imprensa operária da época, limitando a difusão de ideias e a denúncia das condições 

precárias de trabalho, que possibilitariam uma consciência de classe e uma luta unitária, b) o 

disciplinamento da classe trabalhadora, por meio de políticas higienistas e de seu 

encerramento no interior das fábricas, muitas vezes comparadas com presídios; e c) a 

colonização da mulher trabalhadora, através dos múltiplos discursos da classe dominante 

sobre a chamada “questão da mulher” e através da suposta defesa de sua honra, feita pelo 

internamento das moças nos chamados “conventos”. 

Terrorismo no Estado da Argentina e a Violência Sexual: Algumas reflexões sobre esta 

prática e seus desdobramentos durante o período democrático 

Janaína Athaydes Contreiras (Mestranda – UFRGS) 

As ditaduras de Segurança Nacional, no Cone Sul, foram responsáveis por vitimar 

centenas de milhares de pessoas. São inúmeros os casos de seqüestro, tortura, prisão política, 

exílio, assassinatos e desaparecimento de pessoas que foram executadas pelos agentes do 

Estado. Dentre as modalidades de violência e coerção utilizadas pelo aparato repressor 

destacamos, também, a tortura, abusos, bem como a violação sexual, empenhadas de forma 
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sistemática, principalmente, contras as mulheres. Durante o Terrorismo de Estado da 

Argentina diversas mulheres denunciaram tais práticas, bem como os seus algozes, levando, 

alguns, inclusive à condenação por crime sexual, além de outros delitos. Portanto, no presente 

trabalho, pretende-se analisar algumas modalidades de violência sexual que foram 

denunciadas frente à Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (CONADEP) e 

Comissão Argentina de Direitos Humanos (CADHU) e o testemunho de algumas vítimas 

destes crimes nas sentenças condenatórias em ações penais relacionadas aos crimes sexuais 

ocorridos durante este período. Pretende-se, também, refletir acerca de limites e avanços sobre 

os debates existentes a respeito dos crimes sexuais ocorridos em ditaduras e as suas 

implicações. 

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

A ação democrática renovadora (ADR) e o processo de redemocratização brasileiro 

entre 1979 e 1988 

Sara Dalpiaz Carlos (Graduada – UFRGS) 

Este trabalho apresenta a pesquisa desenvolvida como trabalho de conclusão do curso de 

graduação em História, especificamente um aprofundamento do seu terceiro capítulo sobre a 

relação da entidade intitulada, Ação Democrática Renovadora (ADR) com o processo 

brasileiro de redemocratização entre 1979 a 1988. Para tal, examinaremos dois documentos 

intitulados, Ação Democrática Renovadora e o Momento Nacional e o panfleto, Alerta a 

Nação em Defesa da Democracia; dois processos de utilidade pública do fundo da Secretaria 

da Justiça – localizado no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS) e 

transcrições de dois ciclos de palestras oferecidos pela entidade ao final da década de 1970. 

Fundada na cidade de Porto Alegre, durante a ditadura civil-militar, em 1965, a ADR 

apresentava-se como um grupo de caráter pedagógico e anticomunista, composto por militares 

e civis que atuavam na sociedade porto-alegrense através de palestras e da imprensa. O grupo 

continha como principal finalidade a estabilidade do regime democrático, portanto 

vislumbrava a preservação da democracia com a “Revolução” de 196 . Logo, este trabalho 

propõe a reflexão a respeito da posição político-ideológica da entidade, seus receios, 

tolerâncias e expectativas referentes ao processo de transição política no Brasil, bem como o 
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ideal de democracia almejado pelo grupo. Percebemos a ADR como uma organização auxiliar 

ao governo ditatorial, um grupo que permitiu entre seus membros a aliança entre militares e 

civis – dentre eles empresários – em prol da legitimação da ditadura civil-militar. Portanto, 

julgamos importante ressaltar a participação da entidade em discussões acerca do processo de 

redemocratização brasileiro e da nova Constituição, justamente pela posição da ADR em 

considerar tal conjuntura como uma ameaça à “democracia” brasileira.  

 

Ditadura civil-militar, aparato repressivo e o Conselho de Defesa dos Diiretos da Pessoa 

Humana 

Leonardo Fetter da Silva (Mestrando – PUCRS) 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) foi aprovado em lei 

no dia 16 de março de 1964, com o objetivo de garantir e promover os direitos humanos no 

Brasil. Os dias seguintes a sua aprovação foram conturbados no país, culminando no golpe 

que mobilizou militares e civis em 31 de março e instaurou a ditadura civil-militar. Nesse 

contexto, a efetiva instalação do Conselho ficou escanteada, na medida que o regime iniciou 

um amplo processo de repressão, expurgo, cassações políticas e crimes aos direitos humanos. 

Porém, no ano de 1968, o debate sobre instalação do Conselho volta a esfera pública, como 

um espaço mínimo para denunciar os crimes cometidos pelo aparato repressivo estatal. No dia 

24 de outubro o CDDPH foi instalado pela ditadura civil-militar, com um discurso de garantia 

da democracia, do estado de direito e dos direitos humanos. No entanto, o regime manteve o 

controle sobre o órgão e os conselheiros, maioria civis e representantes de entidades civis, 

garantindo que nenhuma denúncia fosse devidamente investigada. Diversos casos foram 

denunciados no Conselho durante toda a ditadura, incluindo as vítimas emblemáticas: Rubens 

Paiva (1971), Odija Carvalho de Souza (1971), Stuart Angel (1972) entre outros. Dessa 

forma, o presente trabalho pretende discutir o funcionamento do CDDPH, através das fontes 

jornalísticas e oficiais, durante a ditadura – de 1968, ano de instalação, até 1985. Além disso, 

problematizar suas relações com o aparato repressivo da ditadura civil-militar, na medida que 

não eram investigas as denúncias realizadas ao Conselho e os relatos oficias acabavam se 

validando. Assim, colaborando com os estudos que revisam a atuação do CDDPH e 
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demonstram que a sua manutenção, de forma precária, foi realizada pelo regime ditatorial 

brasileiro como uma forma de manter sua aparência de legalidade. 

 

Relatório Figueiredo: uma investigação da ditadura sobre os povos indígenas 

Amanda Gabriela Rocha Oliveira (Mestrando – UFRGS) 

O Relatório Figueiredo consiste em um conjunto documental de cerca de 7.000 

páginas resultante da investigação realizada por uma Comissão de Inquérito Administrativa, 

no ano de 1967, sobre a atuação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), a pedido do então 

Ministro do Interior. O Relatório teve grande repercussão na imprensa da época por expor o 

que, durante o período, se difundia como o maior escândalo do século: uma listagem de 

crimes contra a pessoa e o patrimônio indígena e mais de 100 funcionários do SPI indiciados. 

Contudo, após um incêndio no Ministério da Agricultura, acreditou-se que tal documentação 

havia sido perdida. Mais de 40 anos depois, o Relatório Figueiredo volta a ocupar lugar de 

destaque na mídia: reencontrado no acervo do Museu do Índio, no contexto do levantamento 

de subsídios para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Após o Relatório da 

CNV, que apontou a morte de pelo menos 8.000 indígenas em decorrência de ações da 

ditadura brasileira, o Relatório Figueiredo tem sido citado como um documento de denúncia 

dos crimes da ditadura contra os povos indígenas. Entretanto, ao analisar mais atentamente a 

documentação, para além do relatório final elaborado pelo Procurador e Presidente da 

Comissão de Inquérito, Jáder de Figueiredo Correia, que tem um tom mais forte de denúncia, 

percebe-se que o objetivo principal da investigação era identificar servidores corruptos e, 

supostamente, "moralizar" o SPI. Dito isto, este trabalho procura abordar, de forma mais 

profunda e analítica, o que se encontra no conjunto documental conhecido como Relatório 

Figueiredo. Algumas das questões que serão abordadas são: Em que medida ele trabalha a 

relação da ditadura com os povos indígenas? Quais são as suas relações com a presente 

realidade dos povos indígenas do Brasil? Que tipo de documentos contém o corpo do 

Relatório Figueiredo?  

 

28 de junho de 2018 (tarde)  
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"El rebelde en la clandestinidad": A resistência do MIR para além das armas 

Renata dos Santos de Mattos (Mestranda – UFRGS) 

No contexto da Guerra Fria, o triunfo da Revolução Cubana gerou grande impacto na 

América Latina e no mundo. Especialmente no Chile, o cenário internacional produziu forte 

polarização política e ideológica interpartidária e nos diferentes setores sociais. Enquanto os 

Partidos Comunista e Socialista alinhavam-se com a tradição política de reformas 

institucionais, se fortalecia no país uma tendência revolucionária que vislumbrava a luta 

armada como único recurso para superar o capitalismo. Desse modo, em 1965, nasceu o 

Movimiento de Izquierda Revolucionária (MIR), que autodenominado “vanguarda marxista-

leninista da classe trabalhadora e das camadas oprimidas do Chile” demarcou posição crítica 

ao governo de Eduardo  rei e até mesmo à “via chilena para o socialismo” de Salvador 

Allende. A partir de setembro de 1973, a ditadura civil-militar instaurada por Augusto 

Pinochet e pelos demais membros da Junta de Governo, teve seus objetivos primordiais 

definidos, sendo eles: “extirpar o marxismo” e “refundar o Chile”. Assim, sobre as bases do 

Terrorismo de Estado, o aparato repressivo chileno perseguiu, desapareceu, assassinou e 

torturou seus opositores políticos, sobretudo, seu inimigo nº1, o MIR. Convencidos a ficar no 

Chile e lutar pelo fim do autoritarismo, o MIR transformou-se em sinônimo de resistência 

armada, associado à coragem pelas ações de seus militantes, mas também à violência. Tendo 

em vista o seu protagonismo e a fim de apresentar uma das facetas desse movimento, o 

presente trabalho visa analisar brevemente alguns exemplares da publicação clandestina do 

MIR, “El Rebelde” entre os anos de maior repressão (197 -1977), e refletir sobre outra forma 

de resistência ao regime imposto, a escrita. Além disso, pretende-se apresentar os usos dessa 

revista como ferramenta de luta, panfleto, espaço de denúncia e convocação das massas.  

 

Automotores Orletti: terrorismo de Estado e conexão repressiva 

Enrique Serra Padrós (Doutor – UFRGS) 

A comunicação destaca o Centro Clandestino de Detenção Automotores Orletti no 

marco da conexão repressiva contra exilados latino-americanos que se encontravam na 

Argentina no contexto do golpe de Estado de 1976 e da implementação da ditadura. Salienta-

se o caráter binacional da base operativa, seu funcionamento e sua infra-estrutura e os agentes 

repressivos envolvidos. A comunicação se apóia na interação das categorias Terrorismo de 
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Estado, Doutrina de Segurança Nacional, Doutrina Francesa, Fronteiras Ideológicas, Inimigo 

Interno e Conexão Repressiva Regional. As fontes se constituem de denúncias de 

sobreviventes, informes de direitos humanos, documentação repressiva, material jornalístico e 

documentação dos processos da Justiça argentina. 

 

Raízes do terrorismo norte-americano na América Latina: Caso Nicarágua versus 

Estados Unidos 

Caroline Bussoloto de Brum (Mestranda – PUCRS) 

O presente artigo analisará a decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça que 

condenou os EUA por terrorismo de estado, referente a delitos ocorridos em Nicarágua 

durante o governo sandista. Na denúncia, alegou o Estado de Nicarágua que os Estados 

Unidos da América teriam violado obrigações dos costumes internacionais, desrespeitado a 

soberania de Nicarágua, realizado ataques armados aéreos, marítimos e terrestres, dentre 

outras ações militares, para, por meios diretos ou indiretos, coagir e intimidar o Governo da 

Nicarágua. Tal condenação é vista como pioneira pelos organismos internacionais, e também 

controversa, uma vez que os Estados Unidos não aceitam a competência de tal corte. 

Nicarágua, em meados dos anos 70, sofreu interferências do Estado americano após a 

derrocada do governo que se mantinha hegemonicamente. Em 1979, a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN), conseguiu derrubar o governo de Anastasio Somoza Debayle, 

cuja família governava o país desde 1936, com apoio do governo norte-americano. Tal 

derrocada, foi encarada pelos EUA como uma revolução nicaraguense, uma ameaça 

comunista e sinal de atuação da União Soviética na região. O Governo Somoza Debayle 

entrou em colapso a partir de 1972 quando houve um terremoto no país e a administração 

desviou verbas de ajuda humanitária. Diante disso, o governo perdeu o suporte dos setores 

que sofreram com problemas econômicos. A fim de prevenir uma “segunda cuba”, o Inter-

Agency Core Group, grupo formado pelo governo estadunidense para discutir a crise da 

América Central, previu três opções políticas para a Nicarágua: desestabilização econômica a 

longo prazo, intervenções paramilitares a curto prazo ou a criação de uma operação da CIA 

para treinar, financiar e organizar forças contra insurgentes, que acabou por ser a opção 

adotada. Assim, analisar-se-á os eventos do período e os termos da condenação proferida, 
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para traçar a compreensão da influência norte-americana nos regimes ditatoriais latino-

americanos do século XX. 

 

A Polícia Política do Brasil e La Policia de Inteligencia Argentina: Conexões 

transnacionais entre os anos de 1946-1964 

Estela Carvalho Benevenuto (Doutoranda – 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 democrático de 1946-1964 no Brasil. A relação desta polícia com o 

Estado e a Sociedade, assim como a estruturação de uma rede de perseguição aos seus 

opositores, principalmente os comunistas e, os chamados vândalos, desordeiros, meretrizes e 

subversivos. A função que as delegacias distritais (principalmente a Delegacia de Costumes) 

desempenham em relação a estes indivíduos, tendo como um dos focos os estrangeiros que 

aportam em Porto Alegre e, também os que adentram o estado através das cidades limítrofes 

com Uruguai e Argentina. 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. 

Os livros de entradas de estrangeiros, assim como boletins de ocorrência produzidos por estas 

delegacias, perpassam todo um panorama repressivo junto a estes grupos, e que detinham seus 

alvos em áreas da boemia de Porto Alegre. E a prisão destes elementos era uma constante em 

nossa cidade. Todo o estrangeiro era um suspeito em potencial e deveria ser vigiado e 

aprisionado, caso fosse necessário. Este estudo é fruto de minha tese de doutorado (em 

andamento) onde problematizo a ação destes órgãos repressores e sua função de ordenar e 

classificar os princípios da moralidade e sociabilidade junto à sociedade. Com base nos 

estudos de David Garland e Michel Foucault, analiso a problemática do controle social e a 

necessidade de enquadramento destes grupos em um período de transição democrática no 

Brasil e, também do terror e discurso comunista tão presente na sociedade brasileira e no 

mundo. Quais os perigos que estes sujeitos podem trazer para o país? De que forma a polícia 

salvaguarda nossa moral e bons costumes? O objetivo da comunicação é ampliar o debate 
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iniciado, enriquecer a pesquisa e trazer novos problemas para serem estudados a partir da 

perspectiva da instituição policial, sua escrita e ação, mas também da relação desta polícia 

com o indivíduo que a faz trabalhar: os e as marginalizadas da sociedade.  

 

ST 23 Emancipações e pós-abolição: os 130 anos da Lei Áurea, lutas emancipatórias, 

associativismo, imprensa e políticas públicas  

 

27 de junho de 2018 (tarde) 

 

Prosopografia, uma possibilidade de método na pesquisa sobre a trajetória do negro em 

Porto Alegre, 1786-1920 

Liane Susan Muller (Doutoranda – UNISINOS) 

 esde 1995, quando Hebe Mattos lançou seu “ as Cores do Silêncio”, discute-se 

sobre a dificuldade em encontrar fontes que realmente possam dar conta da trajetória de 

negros e grupos de negros organizados pelo Brasil. (MATTOS, 1995, P.110).Em 1997, 

quando passei a desenvolver a dissertação para o mestrado, senti na carne essa dificuldade e 

foi a ela a quem recorri para tentar explicar esse desaparecimento da cor em documentos 

básicos, necessários e fundamentais para que se pudesse traçar um panorama e uma lógica e 

atuação desses grupos em Porto Alegre. Os documentos que poderiam trazer uma luz a tal 

lógica e organização, e falo de batismos, casamentos, inventários, processos-crimes, ao não 

declinar a cor dos indivíduos na maioria das vezes, passaram a ser um obstáculo para que se 

pudesse identificá-los como negros e assentálos dentro da ordem pertencente ao grupo que 

pesquisava. Em meio a essa dificuldade, o levantamento de dados simples a que me propus 

fazer, como endereço, instrução, bens e legados, parentescos, transformou-se em uma busca 

complexa que gerou cruzamento de dados esparsos em diversas fontes diferentes, para ao fim 

juntar as peças de um quebracabeça e poder inseri-los a uma comunidade específica de negros 

em Porto Alegre. Muito embora não tenha dado o devido destaque teórico merecido à 

prosopografia, minha dissertação foi um exemplo da utilização desse método ou técnica, 

como querem alguns. E, olhando hoje, vejo que foi talvez o fazer metodológico mais 

importante para a construção daquele grupo de negros que surgiu na Irmandade do Rosário e 

depois foi fundando associações beneficentes e recreativas, e até mesmo um jornal. Essa 
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comunicação visa informar sobre a construção prosopográfica dessa pesquisa. Penso que a 

definição de Stone sobre a prosopografia (2011, p. 115) retrata com fidelidade o trabalho que 

tentei realizar, entre 1997 e 1999. Tratava-se de um grupo de negros constituídos por ocasião 

da fundação da Irmandade do Rosário de Porto Alegre, o ano era 1786. Ali, passaram a fazer 

parte da confraria, tanto escravos quanto negros livres e alforriados. Um primeiro grupo, que 

poucos anos mais tarde já passava de 800 membros. Boa parte possuía renda, capital próprio 

ou recebido através de heranças ou doações. A Irmandade apontava em seu Compromisso 

atribuições que iam desde a garantia de um enterro digno para os seus até preocupação com a 

instrução dos Irmãos. Educação financeira e auxílio com moradia também eram metas. Parte 

desses negros que, em 1828, inauguraram igreja própria, erguida com doações, inclusive de 

terreiros, e trabalho escravo, quase meio século mais tarde tornaram-se sócios fundadores de 

associações civis, beneficentes e recreativas. Os mais velhos obviamente, mas não apenas eles 

senão também seus filhos e netos. O trabalho realizado ao longo do tempo permitiu que esse 

grupo fincasse presença no coração da cidade, ainda que esses fossem tempos de higienização 

social nas principais cidades do Brasil. Eram, no geral, prestadores de serviços, comerciantes, 

granjeiros, servidores públicos e militares. Alguns deixaram belos legados a familiares ou 

amigos. Quase todos legaram também à Irmandade do Rosário. De fato, um grupo 

diferenciado em vários aspectos. A utilização da prosopografia foi essencial para que esses 

dados fossem cruzados tornando possível o mapeamento de suas moradas e, especialmente, de 

suas ações coletivas, bem como profissões, em alguns casos o grau de instrução. Para tanto, 

informações avulsas e esparsas foram colhidas em certidões de batismo, óbito, casamento, 

processos-crime, atas da Irmandade do Rosário e das associações civis, mas também em 

necrológicos e matérias do jornal O EXEMPLO. Esse estudo pode então revelar as principais 

profissões registradas para 268 Irmãos do Rosário e fundadores de associações negras entre os 

anos de 1870 e 1920. Como fontes foram utilizados relatórios da Arquiconfraria do Rosário; 

livros de Casamentos e Óbitos da Igreja do Rosário; o Jornal O Exemplo; o Jornal do 

Comércio e o Petit Journal. A prosopografia é um método que se utiliza largamente da 

pesquisa de dados seriais, ou seja, de feição quantitativa. Assim, que preliminarmente 

podemos observar que entre as profissões de maior destaque encontram-se as de músico, 

funcionário público, ator e militar. Profissões que exigiam certo grau de letramento, algumas 

inclusive sendo base da própria atuação profissional. Tais informações corroboraram para a 
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ideia de que esse grupo de pessoas se diferenciava profundamente da imensa maioria de 

negros que habitava Porto Alegre. Outro exemplo são os dados que nos revelam que essa 

comunidade negra morava e atuava socialmente no centro da capital gaúcha. Já foi observado 

que este é o momento em que se iniciam as políticas higienistas cujo objetivo foi o de 

remover boa parte da população negra para a periferia. Não obstante, esse grupo permanece 

atuando na região central e em bairros hoje colados ao centro porto-alegrense. O cruzamento 

desses dados permitiu que se chegasse a algumas conclusões preliminares que embasaram o 

desenvolvimento do trabalho. 

Entre música e devoção: apontamentos sobre a trajetória do maestro Joaquim José de 

Mendanha nas irmandades de Porto Alegre no século XIX 

Letícia Rosa Marques (Doutora – IFFar - 
Frederico Westphalen 

O presente trabalho tem como objetivo abordar alguns aspectos da trajetória do 

maestro Joaquim José de Mendanha, músico, pardo, natural de Minas Gerais e que 

desempenhou significativo papel junto às irmandades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Assim, esta pesquisa busca apontar como a música, associada à devoção, permitiu a 

indivíduos considerados “pardos” algumas possibilidades de manutenção e ascensão social na 

segunda metade do século XIX. Atuando tanto como músico e como irmão nesses locais, se 

pretende analisar como as irmandades se estabeleceram não só como importantes espaços de 

fé, mas também de sociabilidade. Destacando o envolvimento do maestro Mendanha nas 

Irmandades do Rosário, Conceição e Catedral, além da sua participação como um dos 

fundadores da Irmandade de Santa Cecília, no ano de 1856, este trabalho se propõe a trazer 

uma breve reflexão sobre a trajetória e os espaços de circulação desse personagem e como 

eles puderam influenciar na formação de suas redes e na construção de um determinado 

prestígio social. 

"O Exemplo: propriedade de uma associação": classe, raça, imprensa e associativismo 

no pós-abolição porto-alegrense (final do século XIX) 

Melina Kleinert Perussatto (Doutora – UFFS) 
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A presente proposta tem como objetivo problematizar os sentidos do lema 

adotado pelo jornal O Exemplo, hebdomadário surgido em Porto Alegre em dezembro 

de 1892, durante a primeira fase, extinta em 1897, qual seja, “propriedade de uma 

associação”, por meio da identificação dos vínculos e trânsitos de alguns de seus 

fundadores pelo associativismo da capital sul-rio-grandense e, por conseguinte, das 

características das respectivas associações. Segundo Liane Müller (2013), o grupo de 

jovens homens negros fundadores do periódico possuía fortes ligações com a 

Irmandade/Arquiconfraria de Nossa Senhora do Rosário, fundada na capital no final 

do século XVIII por negros livres e libertos, de modo que experiências vivenciadas ou 

partilhadas nesse âmbito concorreram para a conformação do coletivo reunido em 

torno d’O Exemplo. O primeiro gerente do periódico, Marcílio Freitas (1876-1928), 

por exemplo, é lembrado na historiografia por sua atuação como funcionário 

concursado da Alfândega e por sua intensa vida associativa, inclusive junto à referida 

irmandade/arquiconfraria. Contudo, ainda há muito a se dizer sobre sua atuação como 

tipógrafo no contexto de fundação do periódico e seu engajamento junto à Sociedade 

Tipográfica Rio-Grandense, fundada em 1891 e embrião do futuro sindicato da 

categoria. Freitas tornou-se secretário da agremiação de classe no mês seguinte à 

fundação d’O Exemplo e, dois meses depois, em março de 1893, publicou textos de 

opinião acerca da “classe tipográfica”. Estes registros permitem-nos apreender não 

apenas as experiências coletivas e perspectivas sobre o associativismo por parte de um 

dos mais importantes nomes da imprensa negra do país, mas sobretudo complexificar 

as relações entre classe, raça, imprensa e associativismo no pós-abolição e conjecturar 

seu impacto sobre a conformação, manutenção e transformações da associação por 

detrás d’O Exemplo, cujo programa fora sintetizado como “a defesa de nossa classe e o 

aperfeiçoamento de nossos medíocres conhecimentos” (O Exemplo, 11/12/1892). 
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Clubes Negros em Santa Catarina nas primeiras décadas do século XX histórias, 

memórias e trajetórias 

Júlio Cesar da Rosa (Doutorando – UNISINOS) 

Neste trabalho, analisaremos algumas pesquisas que abordaram a temática sobre 

sociedades recreativas: quais as hipóteses construídas, bem como os limites e avanços que 

essas pesquisas possibilitaram para compreender as dinâmicas destes lugares. Intentamos, 

ainda, evidenciar a organização dos clubes recreativos visando compreender suas dinâmicas, 

estratégias 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 cidadania em Santa Catarina na primeira metade do século XX. 

 

O Clube Floresta Montenegrina: Associativismo Negro no Vale do Caí 

Bruna Borges da Silva (Graduanda – FEEVALE) 

A presente comunicação se insere como parte do projeto de pesquisa 

”associativismo e mulheres negras: participação política e ações por visibilidade”. Que 

tem como tema central o associativismo negro no Vale do Caí e a fundação de um 

clube para negros na cidade de Montenegro-RS, no ano de 1916, o Floresta 

Montenegrina. Objetiva-se reconstituir a história do clube e sua relação com a cidade 

de Montenegro, evidenciando a participação feminina nesse espaço. A investigação 

torna-se  relevante na medida, que traz à tona a organização associativa de sujeitos 

negros e sua trajetória no Vale do Caí, bem como reconstitui o histórico de uma 

associação atuante no cenário regional, a Associação Beneficente Cultural Floresta 

Montenegrina, destacando a importância das mulheres para a formação e continuação 

do clube. A pesquisa está respaldada na análise dos jornais o Progresso e o Ibiá, amos 

de Montenegro. O uso da História Oral também constitui o processo de investigação 

como forma de acionar memórias e lembranças dos entrevistados que contribuam com 

a reconstituição histórica. O estudo conta até o momento com a prospecção de dados 

do jornal Ibiá e progresso, e com a  realização e transcrição de quatro entrevistasse e  

análise das mesmas. No decorrer do processo investigativo, que iniciou em 2017, foi 
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possível identificar fragmentos da trajetória deste clube na região do Vale do Caí, e a 

participação dos negros para a realização de um espaço único, concomitantemente a 

agencia fundamental das mulheres para a formação e permanência do clube até os dias 

atuais. 

 

Percepções sobre a racialização em O Exemplo e A Alvorada - 1920 a 1935 

Ângela Pereira Oliveira (Doutoranda – UFRGS) 

A proposta que será apresentada trata da pesquisa que foi desenvolvida pela 

autora em sua dissertação, defendida no ano de 2017. O estudo foi elaborado com base 

na consulta de dois periódicos da chamada imprensa negra que circularam no Estado 

do Rio Grande do Sul, O Exemplo e A Alvorada, um de Porto Alegre e o outro de 

Pelotas, respectivamente. O recorte cronológico escolhido abarca os anos de 1920 a 

1935. No entanto, trata-se de periódicos que estavam sendo produzidos há mais tempo, 

o primeiro desde final do século XIX enquanto o segundo iniciou-se com o século XX. 

É importante destacar que ambos tiveram uma vida longa, o que não era muito comum 

entre os jornais da imprensa negra. Influenciada pelos recentes estudos de história 

social, principalmente do campo de emancipações e pós-abolição ficaram evidentes as 

inúmeras possibilidades de conhecer as histórias, as pautas de luta, as formas de 

resistências e as organizações elaboradas por esses sujeitos. Entre as inúmeras 

discussões o foco do estudo se deu sobre a maneira como a racialização se fez presente 

nesses jornais, especialmente, nas relações sociais e profissionais (algumas vezes de 

maneira sútil, outras nem tanto). Assim, a racialização foi utilizada como uma 

categoria de análise. E por fim, como essa influencia se estendeu para além de suas 

vivências, atingindo também as suas escritas. Nesse sentido, essa apresentação 

entrelaçará algumas considerações sobre a fonte consultada, trazendo as escolhas da 

autora na elaboração da dissertação e o diálogo com o campo de estudos.  

 

ST 25 História Intelectual, Impressos e Literatura na América Latina (XIX-XX) 
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26 de junho de 2016 (tarde) 

 

Um “guru anarquista” na imprensa dos anos 1980: críticas a Roberto Freire e à 

Somaterapia na Folha de São Paulo 

Giovan Sehn Ferraz (Mestre – UFSM) 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, na qual procuramos compreender como 

uma técnica terapêutica de pretensão anarquista e científica, a Somaterapia de Roberto Freire, 

surgiu e se desenvolveu a partir do cenário da contracultura brasileira e internacional dos anos 

1960 e 1970. No presente trabalho, aprofundamo-nos em um aspecto específico que surgiu no 

desenvolver da pesquisa, isto é, a relação de Freire e a Somaterapia com a imprensa e, dentro 

deste campo, escolhemos aqui analisar duas matérias da Folha de São Paulo, de 1985 e 1989, 

que fazem críticas a Freire e sua técnica terapêutica. A partir dessas análises, cruzando dados 

e informações com outras fontes, percebemos que a relação que se estabelece entre Freire, a 

Somaterapia e a grande imprensa é mais complexa do que o autor dá a entender em sua 

autobiografia, onde a segunda, e em especial o jornal Folha de São Paulo, são retratados como 

um bloco único, a serviço do sistema e do capitalismo, que teria apenas lhe dirigido injúrias e 

“fofocas”. A compreensão de que esta relação é mais complexa do que parece é corroborada 

por diversas referências positivas a Freire e à Somaterapia encontradas em outras fontes da 

imprensa, inclusive dentro da própria Folha de São Paulo. 

 

Waldemar Valle Martins (1926-2004): um intelectual atuando em Santos  

Alexander Marques (Mestrando - Universidade Católica de Santos)  

Waldemar Valle Martins pode ser visto como um intelectual? Seu trabalho, seja 

através de seus escritos na mídia impressa santista, através do campo educacional mediante as 

aulas administradas nas universidades em que lecionou, atestam sua importância para a 

formação intelectual de parte da sociedade santista. A pesquisa que está sendo realizada visa 

apresentar a obra e a vida e do Prof. Dr. Waldemar e sua atuação como professor educador em 

Santos. A pesquisa busca através de seus escritos, de documentos e de entrevistas com 

pessoas que trabalharam com ele e de seus ex-alunos, traçar o perfil do educador e do 

intelectual. Os seus escritos têm forte teor educativo e filosófico, refletindo e debatendo os 

problemas sociais de sua época.  Como objetivo geral, pretende-se atingir a compreensão da 
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figura de Waldemar Valle Martins e sua importância como intelectual mediador em Santos. 

Foi o primeiro reitor da Universidade Católica de Santos, a primeira da Região da Baixada 

Santista, fato que contribuiu para o desenvolvimento educacional e intelectual da população. 

A metodologia a ser utilizada é a histórico-documental. Já foi iniciado um levantamento dos 

seus escritos, seus livros e artigos na imprensa, nas Revistas Leopoldianum e Lumen. Além 

disso, realizou-se entrevistas com ex-alunos seus ou professores que possam revelar seu perfil 

como educador. Entre seus escritos, pode-se citar Liberdade de ensino – reflexões a partir de 

uma situação no Brasil, lançado pela Loyola, 1976; Fragmentos lançado pela Loyola em 

1992; Vitrais do mundo lançado pela Loyola em 1999. Escreveu em periódicos da Cidade de 

Santos: de 1964 a 1967 publicou artigos no jornal santista “A Tribuna” e de 1967 a 1970 foi 

articulista do jornal “Cidade de Santos”. 

 

Humphreys Menthor: específicos, práticas de cura e circulação de ideias higienistas no 

final do século XIX 

André Portela do Amaral (Graduando – UFSM) 

Vinculada à proposta de difusão e popularização de conhecimentos de acesso restrito e 

ditos científicos, a publicação de manuais no final do século XIX contendo uma literatura 

médica e de regramento de conduta, abordando questões como a prevenção/tratamento de 

moléstias, os cuidados com o corpo, alimentação e o ambiente, bem como uma noção de 

higiene voltada à “saúde pública”, pode ser analisada nos manuais e no livro mentor do  r. 

Humphreys, publicados em Nova Iorque e difundidos em vários estados do Brasil. Além de 

uma espécie de dicionário especificando em ordem alfabética inúmeras doenças, apresentando 

características gerais, sintomas e manifestações, bem como receitando o uso dos específicos 

adequados para o tratamento de cada uma das moléstias, o autor apresenta considerações 

diversas sobre as possíveis causas das doenças e sobre as ações necessárias para a cura, bem 

como, para a prevenção dos males da saúde. O uso dos remédios é indicado para ambas as 

esferas (prevenção e tratamento), mas é associado às recomendações higienistas dos cuidados 

com o ambiente e com os hábitos. Aqui se faz um exercício na tentativa de ligar o conteúdo 

verificado nos impressos de Humphreys com a perspectiva da existência de uma tendência de 

circulação de ideias de cunho higienista no país nesse período, identificando um papel 

fundamental da mídia e das instituições na construção pedagógica de um ideal “civilizatório”. 
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O diálogo com uma bibliografia a respeito das instituições/da circulação de ideias/dos debates 

em torno das práticas de cura (inclusive as disputas sobre uma suposta “posse do saber 

médico”), a observação da disposição e organização discursiva presente nos manuais 

considerados, e, em conjunto, a busca por anúncios dos manuais e específicos Humphreys 

visando compreender a circulação dos mesmos, estruturaram as proposições aqui 

apresentadas. 

 

Graça Aranha e a renovação da Academia Brasileira de Letras 

Débora Priscila Graeff (Doutoranda – UNISINOS) 

Em 1924, José Pereira da Graça Aranha, literato e diplomata brasileiro, enviou à 

Academia Brasileira de Letras um projeto para renovar as regras de avaliação para novos 

membros da instituição. Aranha defendia o pensamento moderno e participou da Semana de 

Arte Moderna, auxiliando na sua organização e proferindo a conferência inaugural. Para 

Aranha, a renovação da literatura brasileira deveria ser conduzida pela Academia, pensamento 

que expôs ao realizar uma conferência na instituição, em junho de 1924. O autor questionou a 

razão de ser da própria Academia, sua fundação equívoca e o que ela pretendia preservar, 

conclamando-a para valorizar o espírito nacional e se renovar. Após sua fala, Aranha enviou o 

projeto de renovação, no qual sugeria que a instituição não deveria aceitar escritos fora da 

temática do folclore brasileiro, devendo realizar a produção de um dicionário contendo 

“brasileirismos”, entre outras sugestões. O projeto foi recusado e publicando no conjunto de 

ensaios Espírito Moderno, assim como sua resposta à Academia – com a carta que informou 

seu desligamento da instituição.  Aranha defendia que o movimento espiritual modernista 

deveria ser total, pois, o espírito moderno seria responsável por transformar o Brasil. O 

passado estaria relacionado com o espírito acadêmico, que insistia em continuar, uma 

expressão que não traduzia mais o Brasil daquele momento, pois o modo de vida da sociedade 

estava mudando. Então, era necessária uma linguagem para expressar essa mudança, e que 

atendesse as necessidades e dilemas daquele momento.  Assim, a partir dos ideais de Graça 

Aranha, esse trabalho pretende investigar como as propostas do projeto de renovação enviado 

à Academia se inseriam no ideal de Brasil moderno que o autor defendia. O termo moderno 

será trabalhado como propõe Monica Pimenta Velloso (2010), no seu contexto de origem, em 

um quadro de referências, devido à natureza mutável e ambígua do termo moderno. 
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Pedro Vergara (1895-1979): a trajetória de um intelectual no Estado Novo 

Veronica Vieira Martinelli (Graduanda – PUCRS) 

O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória do gaúcho Pedro Fernandes Espinosa 

Vergara (1895-1979) no cenário político do Brasil no período de 1940 a 1945, a partir da sua 

formação e atuação profissional, e da relação que estabeleceu com a intelectualidade brasileira 

durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Logo, pretende-se compreender seu papel como 

intelectual que idealizou e fundou o Instituto Nacional de Ciência Política (INCP), em março 

de 1940. O INCP constituiu um movimento de ideias e um centro de estudos nacionalistas que 

buscava congregar a elite esclarecida no sentido de estudar e dar soluções para os problemas 

nacionais. Desse espaço de sociabilidade resultou a publicação de uma revista que divulgava 

as atividades desenvolvidas pela instituição, a Ciência Política, dirigida por Pedro Vergara. 

Como fonte de pesquisa, essa revista permite traçar o perfil do INCP e compreender o 

discurso de intelectuais como Vergara, que apoiavam o pensamento político e cultural estado-

novista. A análise específica da trajetória desse intelectual dentro do Instituto Nacional de 

Ciência Política contribui para os estudos acerca da atuação da elite esclarecida brasileira nos 

anos de 1940, e da sua participação na construção da nação e de uma nova concepção de 

identidade nacional. Portanto, pode-se pensar Pedro Vergara como uma figura atuante no 

cenário político da época, representante de parte dessa intelectualidade que atuou ao lado do 

Estado Novo para pôr em prática o projeto político de organização da sociedade brasileira. 

 

O jornal O Estado de São Paulo na construção do discurso da Constituição de 1988 

Thaíze Ferreira da Luz (Doutoranda – PUCRS) 

Os anos que antecederam a elaboração do texto final da Constituição de 1988, foram 

marcados nas páginas dos principais jornais do centro-sul do país, com discussões acirradas, 

promovidas pelos representantes de diversos segmentos da sociedade brasileira da época. 

Marcada por um texto que buscou garantir direitos civis, o projeto final da Constituição de 

1988, enfrentou muitos embates nas páginas da imprensa brasileira, cujo papel institucional, 

mostrou-se bastante presente no período conhecido como Redemocratização do Brasil.  Neste 
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sentido, este trabalho pretende analisar o discurso apresentado no jornal O Estado de São 

Paulo, mostrando-se como um opositor de alguns direitos que foram introduzidos pela Carta 

Magna de 1988 e tentando marcar seu posto como órgão formador de opinião. 

 

Identidades na encruzilhada: tensões políticas e disputas editoriais nos anos iniciais da 

revista Cuadernos Americanos (1942-1949) 

Raony Valdenésio Aduci Odremán Mendes (Mestrando – UDESC) 

Este artigo pretende investigar como nos anos iniciais (1942 – 1949) de existência da 

revista mexicana Cuadernos Americanos, intelectuais mexicanos e espanhóis exilados 

disputavam pelo poder de difundir seus posicionamentos. Nesse sentido o objetivo central da 

nossa reflexão é entender o significado do projeto político e identitário que definiu as 

coordenadas e projeto editorial da revista nessa época, procurando explicitar os significados 

do ideal de hispanidade por um lado, e a mexicanidade e latino-americanismo por outro, 

ideias essas que circulavam nesse período por meio da ação dos intelectuais que compunham 

o corpo diretivo do periódico. 
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Normas para publicação dos trabalhos 

 

Os trabalhos serão publicados em anais do evento. 

Serão somente publicados os trabalhos que se adequarem às seguintes normas: 

a) Título em negrito, em maiúsculo, centralizado, fonte Times New Roman, 

tamanho 12; 

b) O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverá constar abaixo do título, separado por 

um espaço de 1,5, alinhado à direita e informando titulação, instituição à qual está vinculado e 

agência financiadora (em nota de rodapé); 

c) O corpo do texto deverá ser formatado em fonte Times New Roman, tamanho 

12, entrelinhas 1,5, justificado. As citações com menos de três linhas deverão constar 

no corpo do texto, entre aspas, seguida da referência no seguinte formato: (AUTOR, 2015, p. 

42). As citações superiores a três linhas deverão constar destacadas do texto, com recuo de 

4cm à esquerda, tamanho 11, entrelinhas simples. As notas de rodapé não deverão ser 

utilizadas para referências bibliográficas; 

d) O trabalho deverá conter entre 8 e 12 páginas, inclusas as referências; 

e) Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm; 

f) O arquivo deverá ser salvo na extensão “doc”, com tamanho máxima de 25MB  

g) Caso o trabalho contenha imagens estas deverão ser escaneadas em 300 dpi 

no formato TIF ou JPEG e inseridas no próprio texto; 

h) O texto não deverá conter tabulação, colunas ou separação de sílabas hifenizadas; 

i) O texto final não deverá conter o resumo; 

j) As referências bibliográficas deverão ser listadas ao final do texto, em ordem 

alfabética, em 12 pt, em espaçamento simples, como no modelo: 

Artigos periódicos: FLECK, Eliane Cristina Deckmann. José de Anchieta: um 

Missionário entre a História e a Glória dos Altares. Projeto história, v. 41, p. 155-194, 2010. 

Artigos de publicações referentes a eventos: SCOTT, Ana Silvia Volpi. Uma proposta 

para o tratamento de fontes nominativas para o estudo da família: o exemplo dos registros 

paroquiais. In: XXIV Simpósio Nacional de História. História e Multidisciplinaridade, 2007. 

São Leopoldo/RS. Anais… São Leopoldo/RS: ANPUH/ UNISINOS, 2007. 
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Livros: ELMIR, Cláudio Pereira. A história devorada: no rastro dos crimes da Rua do 

Arvoredo. Porto Alegre: Escritos, 2004. 

Livros organizados: SCHMITZ, Pedro Ignácio; CARBONERA, Mirian (Org.). Antes 

do Oeste catarinense: arqueologia dos povos indígenas. Chapecó: ARGOS, 2011. 

Livros em coautoria: MOREIRA, Paulo Roberto Staudt; ELMIR, Cláudio 

Pereira. Odiosos Homicídios: o Processo 5616 e os crimes da Rua do Arvoredo. São 

Leopoldo: Oikos Editora / Editora UNISINOS, 2010. 

Capítulos de livro: MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Recordações da Casa dos 

Mortos: Projetos Carcerários e Sociabilidades Prisionais (a Casa de Correção de Porto Alegre 

no século XIX). In: GAYOL, Sandra; PESAVENTO, Sandra. (Org.). Sociabilidades, justiças 

e violências: práticas e representações culturais no Cone Sul (séculos XIX e XX). Porto 

Alegre: Editora da UFRGS / Universidade Nacional de General Sarmiento, 2008, p. 57-88. 

Teses: MARTINS, Maria Cristina Bohn. A festa guarani nas reduções: perdas, 

permanências e recriação. Tese (Doutorado), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul - PUCRS, Porto Alegre, RS, 1999. 

Dissertações: CARDOZO, José Carlos da Silva. Enredos tutelares: o Juizado de 

Órfãos e a (re)organização da família Porto-Alegrense no início do século XX. Dissertação 

(Mestrado), Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, São Leopoldo, RS, 2011. 

 




