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“Infelizmente uma coisa que a experiência histórica também ensinou aos 

historiadores é que ninguém jamais parece aprender com ela” 

Eric Hobsbawm (1917-2012) 
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Apresentação 

A Semana de História da UFF é o fruto da iniciativa e esforço coletivo dos 

estudantes de História organizados. Contamos como apoio do Instituto de História (IHT), 

do Departamento de História (GHT), do Programa de Pós-graduação em História 

(PPGH), da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), do Proprietas – Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia, do Núcleo de Estudos Contemporâneos (NEC), da 

Associação Nacional de História – Seção Rio de Janeiro (ANPUH-Rio), do Centro de 

Estudos do Oitocentos (CEO), do Escritas da História – Historiografia do Sul, do 

Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI), do Núcleo de Pesquisas em História 

Cultural (NUPEHC), do Companhia das Índias – Núcleo de História Ibérica e Colonial 

na Época Moderna e da Revista Cantareira.  

O debate de ideias é elemento crucial à formação e ao ofício do historiador. O 

objetivo da Semana de História é, dessa forma, gerar debates sobre as pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas dentro e fora da UFF, constituindo um espaço amplo, democrático 

e saudável para o intercâmbio de conhecimentos. 

Comissão Organizadora 
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Programação Geral 

 

Segunda-feira, 28 de agosto de 2017 

Teoria, Metodologia e Ensino de História 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

17h15min: Cerimônia de Abertura. 

17h40: Conferência de Abertura. Um intelectual engajado: as contribuições de Eric 

Hobsbawm para a historiografia. Profa. Dra. Márcia Maria Menendes Motta (UFF). 

Coordenação: Alan Dutra Cardoso 

 

Terça-feira, 29 de agosto de 2017 

História Antiga 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

14h às 17h30min: Escrita da História em Vídeo: 10 anos de Jongos, Calangos e 

Folias. Profa. Dra. Hebe Mattos (UFF), Profa. Dra. Martha Abreu (UFF), Profa. Dra. 

Keila Grimberg (UNIRIO) e representantes das comunidades quilombolas. 

15h às 17h: Minicursos. 

17h30: Mesa de debate. Livros Didáticos em História Antiga. Prof. Dr. Alexandre 

Moraes (UFF) e Prof. Me. Jorwan Gama (PPGH/UNIRIO). 

Coordenação: Luaia Rodrigues 
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Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 

História Medieval 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

17h30: Mesa de debate. Corpo e sexualidade a Idade Média. Profa. Dra. Andréia 

Cristina Lopes Frazão da Silva (UFRJ), Prof. Me. Bruno Uchoa Borgongino 

(PPGHC/UFRJ) e Prof. Me. Wendell dos Reis Veloso (PPGH/UFRRJ). 

Coordenação: Maria Isabel Boselli 

 

Quinta-feira, 31 de agosto de 2017 

História Moderna 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

17h30: Mesa de debate. 500 anos da Reforma Protestante: história e historiografia. 

Prof. Dr. Ronaldo Vainfas (PPGH/UFF) e Profa. Dra. Georgina dos Santos (UFF). 

Coordenação: Gabriel de Abreu Machado Gaspar. 

 

Sexta-feira, 01 de setembro de 2017 

História Contemporânea 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

17h30: Conferência de Encerramento. 100 anos do “assalto aos céus”: perspectivas 

historiográficas sobre a Revolução Russa. Prof. Dr. Daniel Aarão Reis Filho 

(PPGH/UFF). 

Coordenação: Vanessa Ferreira 
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Minicursos 

 

Diálogos entre a historiografia e Ensino de História: desafios e possibilidades. 

Claudia Patrícia de Oliveira Costa (Doutoranda/ FFP-UERJ) 

  Luiza Rafaela Bezerra Sarraff (Doutoranda/ FFP-UERJ) 

Ana Maria Monteiro e Fernando Penna, no artigo “Ensino de História: saberes em lugar 

de fronteira”, defendem a necessidade de que se entenda o trabalho em ensino de História 

como um lugar de fronteira. Primeiro, destacam que é preciso compreender a fronteira 

como um “(…) lugar onde são demarcadas diferenças, mas onde também é possível 

produzir aproximações, diálogos ou distanciamento entre culturas que entram em 

contato” (MONTEIRO, PENNA, 2011, pp 194). Entendemos, então, que um lugar de 

fronteira significa um lugar em que o ensino de História se define e se demarca em sua 

especificidade, com sua epistemologia e metodologia própria e diferente do 

conhecimento produzido pelos historiadores de ofício. Mas também dialoga e se 

aproxima com outros campos de conhecimento. Desta forma, é possível dizer que o lugar 

de fronteira também é um lugar de negociação das distâncias “entre os homens através da 

linguagem – distância essa que pode ser reduzida, aumentada ou mantida consoante o 

caso: seja esse o ensino ou sua pesquisa” (MONTEIRO, PENNA, 2011, pp 194). Este 

arcabouço teórico nos ajuda a refletir sobre a importância de não nos prendermos a este 

ou aquele lugar, mas sim, compreender que é apenas no diálogo e na interação que se 

constroem pesquisas que melhor problematizam seu objeto e conseguem aprofundar o 

trabalho reflexivo. O lugar de fronteira e a negociação das distâncias nos ajudam a 

compreender a necessidade de mobilizarmos saberes das mais diversas áreas para que 

possamos apreender melhor a questão do ensino de História. Considerando esta 

perspectiva, ao longo do minicurso, propomos a discussão de questões que destaquem as 

imbricações entre a historiografia e o ensino da história, bem como apontar algumas 

possibilidades de interpretação para as narrativas construídas a fim de balizar o ensino de 

história na Educação Básica. 
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A temática indígena no Ensino de História: reflexões a partir da lei 11.645/08. 

Maria Perpétua Domingues (Doutoranda/ PPGH-UNIRIO) 

Rafaela Albergaria Mello (Mestre/ Colégio Pedro II) 

Esse minicurso apresenta uma proposta de articulação entre a temática indígena e o ensino 

de história nas escolas brasileiras. A lei 11.645/08 tornou obrigatório o ensino da história 

e cultura indígena nas escolas públicas e privadas do Brasil. A prescrição legal cria 

expectativas em saldar dívidas dos currículos oficiais por parte das populações indígenas 

que vivem no Brasil, suscita reformulações tanto no âmbito escolar quanto no acadêmico 

e ao mesmo tempo encontra resistência em romper com a tradição escolar. Mesmo em 

situação de extrema opressão, indígenas desenvolveram formas de agir no mundo colonial 

e pós-colonial e os movimentos sociais indígenas de hoje reivindicam seu 

reconhecimento como sujeitos históricos e da mesma forma reivindicam suas memórias, 

(re) contando suas histórias. Diante disso, temos como objetivo nesse minicurso refletir 

sobre a história indígena e a sua importância, articular a lei 11.645 no ensino de história 

e inserir novas formas de abordagem sobre a temática. O ensino da disciplina História se 

mantém nos currículos das escolas brasileiras há mais de um século. Ao ensino de história 

é atribuído um papel educativo, político, relacionado à construção da cidadania, num 

diálogo crítico entre a multiplicidade de sujeitos, tempos, lugares e culturas. Nessa 

perspectiva, o pensamento histórico deve contribuir para uma renovada leitura da 

contemporaneidade indígena. 

 

Representações da Antiguidade no Cinema e na Televisão 

Ellen Moura (Mestre em História NEREIDA/PPGH-UFF) 

João Carlos d’Almeida e Souza (Mestrando em História NEREIDA/PPGH-UFF) 

Juliana Magalhães dos Santos (Doutoranda em História NEREIDA/ PPGH-UFF) 

Talita Nunes (Doutora em História NEREIDA/PPGH-UFF) 

Thiago Pires (Doutorando em História NERO/PPGH-UNIRIO) 
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O minicurso tem como proposta analisar diferentes abordagens sobre a antiguidade 

realizadas pelo cinema. Como o cinema olha para antiguidade? Como o cinema interpreta 

noções sobre sexualidade, gênero, alteridade, circulação de pessoas, bens culturais e 

ocupação espacial? Compreendemos que o olhar sobre o passado parte de questões sobre 

o presente, e que os questionamentos aqui propostos fundamentam tal postura. 

Entendemos que essas preocupações estão atravessadas de discursos específicos, 

produzidas pelo efeito espaço-tempo, que tentam defender, refutar ou reafirmar posturas 

dos seus interlocutores, projetando no passado realidades do presente. A partir dessas 

reflexões, apresentaremos diversas produções fílmicas para compreender como o homem 

contemporâneo interpreta sua realidade cultural, social e política a partir de uma 

perspectiva de um passado longínquo. Para tal, abordaremos temáticas ligadas à 

identidade e gênero, duas importantes fontes de reflexões para a sociedade ocidental na 

atualidade. 

 

Religião, trabalho e política: perspectivas da história das mulheres 

Ana Letícia Domingues Jacinto (Mestranda/ PPGSD-UFF) 

Karen de Sales Colen (Mestranda/ PPGSD-UFF) 

Naiara Coelho (Mestranda/ PPGSD-UFF) 

Esta proposta de minicurso pretende investigar e debater a história das lutas e conquistas 

das mulheres, especialmente no cenário brasileiro, a partir de três eixos centrais, que 

refletem importantes estruturas da sociedade brasileira: a religião, o trabalho e a política. 

Conforme elucidado por Saffioti (1979), as identidades da mulher e do homem, são 

construídas “através da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver 

cumpridos pelas diferentes categorias de sexo”, delimitando seus espaços e possibilidades 

de atuação. Pretendemos então, analisar as lutas femininas e do movimento feminista, que 

se insurgiram ao longo da história brasileira contra os diferentes papéis sociais atribuídos 

a cada sexo, reivindicando a valorização, a autonomia e o alargamento dos espaços de 

atuação das mulheres no Brasil. Dentro da perspectiva da religião, será abordado o 

surgimento da Teologia da Libertação na América Latina e a trajetória da Teologia 

Feminista, a partir do estudo das reivindicações e construções da consciência feminista e 

dos ideais e valores do catolicismo” (NUNES, 2008). No que se refere à força de trabalho 
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feminino, refletiremos sobre como os papéis sociais influenciaram na separação dos 

trabalhos exercidos por homens e mulheres, que possuem diferentes destinações e valores 

sociais agregados (KERGOAT, 2009), e que, portanto, demandaram luta e organização 

por parte das mulheres trabalhadoras em busca do reconhecimento e igualdade. Quanto 

ao campo político, serão analisadas as configurações do direito à cidadania para mulheres, 

uma vez nas sociedades patriarcais as mulheres não são vistas como indivíduas em si 

mesmas, mas “como indivíduos mulheres, que escapam, pois, ao caráter universal do 

conceito de indivíduo e, portanto, de cidadão” (LAVINAS, 1997) e, por este motivo, são 

afastadas da esfera pública e dos espaços de poder. 

 

O partido dos Panteras-Negras (1966-1974): história, historiografia, memórias e 

legados. 

Raquel Barreto (Doutoranda/ PPGH-UFF) 

O curso oferece uma visão panorâmica da história do Partido dos Panteras Negras (1966-

1981) que no Brasil, tonaram-se mais populares por seu conteúdo “estético” e 

“performático” do que por sua ideologia, ações e contribuições ao debate social e político 

dos Estados Unidos. A organização fundada por Huey P. Newton e Bobby Seale em 

Oakland, Califórnia, em outubro de 1966, tem uma complexa história que se conecta a 

uma longa tradição de organização política e social no interior da comunidade afro-

americana. O curso analisará temas como a ideologia, os programas sociais, as campanhas 

eleitorais, o jornal, as memórias e também as suas contradições. Além disso, analisará a 

historiografia sobre o tema que concentra uma produção bibliográfica nos Estados Unidos 

da América de mais de trinta anos. 

 

Do Imperialismo ao Capital-Imperialismo contemporâneo. 

João Paulo de Oliveira Moreira (Doutorando/ PPGH-UFF) 

O presente minicurso tem por objetivo analisar as transformações no imperialismo até a 

sua fase capital-imperialista atual. Para tanto, propomos inicialmente uma retomada das 

reflexões sobre as condições históricas concretas que possibilitaram a virada do 

capitalismo concorrencial para o de tipo monopolista, ainda no século XIX, consorciado 
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a sua concentração e expansão dos capitais. Tal movimento retroativo tem como 

finalidade a compreensão de que as transformações no capitalismo durante o século 

seguinte são processuais e representaram substantivamente alterações no ritmo, expansão, 

violência e mecanismos de consenso do imperialismo para o que a professora Virgínia 

Fontes chamou de “Capital-Imperialismo”. Compreendemos que após a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), intensificou-se uma íntima ligação entre as características 

socioeconômicas da concentração de capitais com a capilarização de suas bases sociais, 

tanto com a proliferação de Aparelhos Privados de Hegemonia das classes dominantes, 

quanto com o aprofundamento dos processos de expropriações e mercantilização da vida 

social. Tal processo possibilitou o aprofundamento de contradições nas sociedades 

capitalistas contemporâneas, uma vez que adentramos os anos 1990 e o século XXI com 

uma escalada brutal das guerras, crises políticas, econômicas e ambientais, que não 

apenas perduram como se aprofundam. Frente este cenário vertiginoso de transformações 

socioeconômicas, intentamos, neste minicurso, fomentar uma reflexão crítica acerca das 

transformações, mas também da própria configuração do capitalismo contemporâneo. 
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Mesas redondas: resumos e títulos 

 

Teoria, Metodologia e Ensino de História – 28/08 

Conferência de Abertura 

Um intelectual engajado: as contribuições de Eric Hobsbawm para a 

historiografia 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 17h40 

Profa. Dra. Márcia Maria Menendes Motta (UFF). 

Conhecido como o maior historiador do século XX, Eric Hobbawm é autor de dezenas de 

livros, quase todos traduzidos para o português. Sua trajetória é marcada por um 

"engajamento legítimo" e suas reflexões sempre tiveram como norte o desejo de 

transformar o mundo em que vivemos. De todo modo, não existe apenas um Hobsbawm. 

Em seu longo percurso, é possível desnudar suas principais reflexões, sua inquietude, mas 

também a forma como procurou revisitar os seus temas de investigação.É o que 

pretendemos apresentar na conferência intitulada: Os intelectuais Hobsbawm. O percurso 

historiográfico de um gênio. 

 

História Antiga – 29/08 

Livros Didáticos em História Antiga 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 17h30 

 

Livro didático, história antiga e o problema do legado 

Prof. Dr. Alexandre Moraes (UFF) 

Nossa apresentação procura explorar a forma com que a História das sociedades antigas 

é apresentada aos alunos e alunas nos livros didáticos do 6º ano do Ensino Fundamental. 
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Para além das críticas às simplificações comumente observáveis, buscaremos entender 

como o estudo da Antiguidade é introduzido a partir de uma seção particular dos livros, 

qual seja, a(s) página(s) iniciais que precedem os conteúdos relativos aos povos antigos. 

Em nosso argumento, mostraremos a tendência – talvez não exclusiva, mas decerto 

enfática – de justificar o estudo da História Antiga sob a lógica do legado histórico e 

proporemos uma reflexão a respeito dos problemas que identificamos nessa perspectiva. 

 

Um estudo de casos a respeito do poder político romano em  livros didáticos. 

Prof. Me. Jorwan Gama (PPGH/UNIRIO). 

Esta apresentação visa a analisar a construção da imagem do poder político romano em 

dois livros didáticos nacionais. Para isso, é imperioso pensar no livro didático como o 

local de entroncamento de políticas públicas para a educação – uma vez que os 

exemplares analisados foram aprovados pelo PNLD – e como uma produção 

historiográfica produzida com base em revisões bibliográficas e análise de documentação. 

Nesse sentido, busca-se analisar a imagem romana em dois campos específicos e 

interligados: o imperialismo e o Império Romano. 

 

História Medieval – 30/08 

Corpo e sexualidade a Idade Média 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 17h30 

 

A categoria gênero e o estudo do corpo e da sexualidade no medievo. 

Profa. Dra. Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva (UFRJ) 

Em 1986 foi publicado, no volume 91 da American Historical Review, o artigo Gender: 

a useful category of historical analysis, escrito pela historiadora norte-americana Joan W. 

Scott. Preparado originariamente para ser apresentado na reunião da American Historical 

Association, realizada em Nova York, em 1985, este texto foi traduzido para diversas 

línguas, inclusive o português, e causou um grande impacto entre os historiadores em 
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diferentes países. Apesar de já ter completado 31 anos de publicação, considero que este 

artigo continua sendo uma leitura fundamental para aqueles que se dedicam ao estudo dos 

saberes sobre a diferença sexual.  Partindo das formulações de Scott, em diálogo com 

outros autores, pretendo traçar algumas considerações sobre o estudo do corpo e da 

sexualidade no medievo empregando a categoria gênero. 

 

Jacques Le Goff e o corpo na Idade Média 

Prof. Me. Bruno Uchoa Borgongino (PPGHC/UFRJ) 

No decorrer da sua longa carreira, o historiador francês Jacques Le Goff abordou diversos 

aspectos da sociedade e das mentalidades na Idade Média. O corpo foi um dos temas 

contemplados em sua obra. Neste trabalho, pretendo analisar as publicações de Le Goff 

sobre a corporeidade medieval, com destaque ao livro Uma história do corpo na Idade 

Média, escrito em conjunto com Nicolas Truong. 

 

Agostinho de Hipona e as sexualidades na primeira Idade Média. Um olhar sobre a 

historiografia. 

Prof. Me. Wendell dos Reis Veloso (PPGH/UFRRJ). 

Seja devido às novas possibilidades trazidas pela História Social e pela História das 

Mentalidades, pela erradicação dos resquícios do tipo de pudor que caracteriza o XIX, ou 

ainda pelo contexto de organização dos acusados de desvio sexual em movimentos 

identitários, fato é que a década de 1980 foi um período de considerável produção sobre 

as sexualidades das sociedades antigas e medievais. Neste sentido, este trabalho objetiva 

verificar a maneira como as sexualidades no pensamento de Agostinho de Hipona – um 

dos mais respeitados bispos da Primeira Idade Média – foi abordada por autores que, não 

apenas por serem pioneiros no tratamento do tema, mas, sobretudo, pela densidade de 

suas reflexões, estabeleceram-se como referências capitais para os estudos sobre as 

sexualidades no período aqui tratado. Dentre estes, destaco o irlandês Peter Brown e a 

estadunidense Joyce Salisbury. Para alcançar o objetivo já traçado, tendo em vista o 

pressuposto foucaultiano de que a produção de saberes segue condições de possibilidades, 

partirei das reflexões atuais dos estudos de gênero para pensar as contribuições desta 
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historiografia, assim como para apontar as suas limitações e o avanço só possível 

hodiernamente.  

 

História Moderna – 31/08 

500 anos da Reforma Protestante: história e historiografia 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 17h30 

Salvação espiritual e ascetismo laico nas Reformas protestantes 

Prof. Dr. Ronaldo Vainfas (PPGH/UFF) 

O grande problema da Cristandade, na aurora do século XVI, era o destino das almas post 

mortem. As reformas protestantes buscaram dar resposta a este dilema, mesmo que à custa 

da unidade cristã. O luteranismo ofereceu uma alternativa por meio da doutrina 

da justificação pela fé.  Tentativa de oferecer uma salvação espiritual para os cristãos, 

ainda que incerta, repudiando as obras mundanas. Lutero exprimiu o que Lucien Febvre 

afirmou sobre o homo religiosus predominante na Europa das Reformas. O calvinismo, 

porém, foi mais radical e não ofereceu garantia alguma de salvação espiritual para os fiéis, 

baseado na doutrina da predestinação. Calvino pregava que as almas cristãs seriam eleitas 

ou condenadas por Deus ante nativitatis, ponto final. Rigorista em matéria religiosa, o 

calvinismo fundou, segundo Max Weber, uma espécie de “ascetismo laico”, berço 

do homo oeconimicus e da ética do capitalismo moderno, então emergente. 

 

Vozes dissonantes: religião e política no mundo protestante da Europa Moderna. 

Profa. Dra. Georgina dos Santos (UFF) 

A relação entre os reformadores e as autoridades seculares oscilou entre a manutenção da 

ordem e o ânimo revolucionário, reforçando o caráter multiforme do protestantismo e a 

diversidade dos movimentos políticos inspirados na experiência religiosa de fundo 

protestante. Com base nas posições assumidas por Lutero e Calvino perante o poder 

temporal, esta palestra abordará as relações entre política e religião na Era Moderna e seu 

contributo para valores e práticas (in)tolerantes.  
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História Contemporânea – 01/09 

Conferência de Encerramento 

100 anos do “assalto aos céus”: perspectivas historiográficas sobre a 

Revolução Russa 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 17h30 

Prof. Dr. Daniel Aarão Reis Filho (PPGH/UFF). 

O ciclo das revoluções russas - 1905-1921. Balanço historiográfico: a polarização entre o 

"totalitarismo" e o "partido de vanguarda". Entre história política e social. Fevereiro e 

Outubro. O resgate dos invisíveis: mujiks e mulheres. Democracia e socialismo. 

Violência, guerra e liberdades. O modelo catastrófico de revolução e seu legado para a 

reinvenção do socialismo no século XXI.  
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Grade de Horários das Sessões de Comunicação (9h às 13h30) 

28 de agosto – Teoria, Metodologia e Ensino de História 

Horário P306 P307 
Auditório (2º. Andar – 

Bloco O) 

9h às 

10h30 

Mesa 01 - Os usos da literatura 

na construção do pensamento 

histórico 

 

Coordenação: Pedro Nogueira 

da Gama (UFRJ) 

 

Edson Silva de Lima (UNIRIO) 

Maycon da Silva Tannis (PUC) 

Ana Carolina de Azevedo 

Guedes (PUC) 

Daniel Alves Gilly de Miranda 

(UFF) 

Pedro Nogueira da Gama 

(UFRJ) 

Mesa 02 - A elaboração de recursos 

didáticos no ensino de história 

 

Coordenação: Jaqueline Marquardt 

(UFSC) 

 

Jaqueline Marquardt (UFSC) 

Ana Luiza Neves de Oliveira (UFF) e 

Keilla Gomes Giron (UFF) 

Alexandre Gubani (UFF), Brenda 

Ramos (UFF), Rodrigo Lourenço 

(UFF), Thamiris Altoé (UFF). 

Fabiano Cabral de Lima (UFF) e 

Adriana dos Santos da Silva (UFRJ) 

Mesa 03 - Novas 

metodologias e abordagens 

no ensino de história 

 

Coordenação: André 

Alboretti (PUC) 

 

Bárbara Zacher Vitória 

(UFSC) 

Luis Felipe Figueiredo 

Leitão (PROMINAS) 

André Alboretti (PUC) 

 

10h30 às 

12h 

Mesa 04 - O livro didático e a 

experiência docente como 

ferramenta para o ensino 

 

Coordenação: Thiago Pereira da 

Silva Magela (UFF) 

 

Hellen Winin Silva Gomes 

(UFRJ) 

Marcella Albaine Farias da 

Costa (UNIRIO) 

Thiago Pereira da Silva Magela 

(UFF) 

Jessica Gabrielle de Souza 

(UNIRIO) 

Mesa 05 - O fazer histórico: 

conceitos, debates e historiografia 

 

Coordenação: Luaia da Silva 

Rodrigues (UFF) 

 

João Pedro Rangel Diniz 

(UniLASalle) 

Carlos Vinícius da Silva Guerra 

(UNIGRANRIO) 

Larissa Alves Petra de Almeida 

 

 

12h às 

13h30 

Mesa 06 - Os debates sobre 

história pública e patrimônio: 

desafios e possibilidades 

 

Coordenação: Priscila Lopes 

d'Avila Borges (UERJ) 

 

Priscila Lopes d'Avila Borges 

(UERJ) 

Caroline de Paula Egídio(UFJF) 

e Dalila Varela Singulane 

(UFJF) 

Frederico Vieira Zgur (UERJ); 

Yan Bezerra Fonseca (UERJ) 

 

Mesa 07 - A interdisciplinaridade no 

campo das ciências humanas 

 

Coordenação: Gabriel Alonso 

Guimarães (UFF) 

 

Lucas Salgueiro Lopes (UERJ) e 

Raphael Aguiar Leal Campos (UFRJ) 

Gabriel Alonso Guimarães (UFF) 

Isabella Santos Pinheiro (UFRJ) 

Patrícia de Oliveira Bastos (PUC) 
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29 de agosto – História Antiga 

Horário P306 

9h às 

10h30 

Mesa 01 – Teoria, análise e práticas metodológicas nos estudos de Historia 

Antiga 

 

Coordenação: Mateus Mello Araujo da Silva (UFF) 

 

Mateus Mello Araujo da Silva (UFF) 

Amanda Martins Hutflesz (UERJ) 

Beatriz Moreira da Costa (UFF) 

Roberto Torviso Neto (UFF) 

10h30 

às 12h 

Mesa 02 – Noções de morte, gênero e o “outro” entre Gregos e Persas 

 

Coordenação: Betina de Cruz e Souza (UERJ-FFP) 

 

Betina de Cruz e Souza (UERJ-FFP) 

Raphael Mateus de Morais Ribeiro (UERJ-FFP) 

Luis Felipe Figueiredo Leitão (Instituto Pro Minas) 

Pierre Romana Fernandes (UERJ) 

12h às 

13h30 

Mesa 03 – Práticas políticas e religiosas em Roma e no Egito 

 

Coordenação: Ana Beatriz Siqueira Bittencourt (UFF) 

 

Vinicius Moretti Zavalis (UFF) 

Ana Beatriz Siqueira Bittencourt (UFF) 

Helton Lourenço Carvalho (UFOP) 

Agnes Soares Moschen (UFES) 
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30 de agosto – História Medieval 

Horário N205 N207 

9h às 

10h30 

Mesa 01 - Monarquia feudal e 

representações monárquicas 

 

Coordenação: Danielle de Oliveira dos 

Santos-Silva (UFRJ) 

 

Tomás de Almeida Pessoa (UFF) 

Danielle de Oliveira dos Santos-Silva 

(UFRJ) 

Edilson Alves de Menezes Junior 

(UFF) 

Felipe Augusto Ribeiro (UFMG) 

Mesa 02 - Religiosidade e 

manifestações culturais 

 

Coordenação: Thatiane Piazza de Melo 

(UFF) 

 

Thatiane Piazza de Melo (UFF) 

Patrícia Marques de Souza (UFRJ) 

José Luiz Coelho Rangel Junior (UFF) 

10h30 

às 12h 

Mesa 03 - Cultura escrita e narrativas 

 

Coordenação: Claudia Marilia Marques 

Espanha (UFF) 

 

Keila Natacha Silva de Lima 

Camila Valle Lacerda (UFRJ) 

Claudia Marilia Marques Espanha 

(UFF) 

Luiza Rebouças Vieira da Costa 

(SENAI-CETIQT) 

Mesa 04 - Controvérsias eclesiásticas: 

discursos e debates 

 

Coordenação: Vinícius de Freitas 

Morais (UFF) 

 

Vinícius de Freitas Morais (UFF) 

Jonathas Ribeiro dos Santos Campos 

de Oliveira (UFRJ) 

Lucas Moreira Calvo (UFRJ) 

Diogo Rodrigues dos Santos (UFRJ) 

12h às 

13h30 

Mesa 05 - Visões sobre o outro na 

Idade Média 

 

Coordenação: Luciana Araújo De 

Souza (UFRJ) 

 

Luciana Araújo De Souza (UFRJ) 

João Victor Machado da Silva (UFRJ) 

Maria Victória Borges Espindola Sales 

(UNIRIO) 

Luiz Felipe Anchieta Guerra (UFMG) 

Mesa 06 - Cristãos e muçulmanos na 

Península Ibérica 

 

Coordenação: Paula de Souza Valle 

Justen (UFF) 

 

Luiz José da Silva (UERJ) 

Caio Santa Anna da Rosa (UFF) 

Paula de Souza Valle Justen (UFF) 

Tatiane Santos de Souza (UFRRJ) 
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31 de agosto – História Moderna 

Horário P306 P508 
Auditório (2º. Andar – Bloco 

O) 

9h às 

10h30 

Mesa 01 - Monarquia Espanhola 

e América Hispânica em debate 

 

Coordenação: Mariana Sarkis 

Duarte (UFF) 

 

Marcia Narcizo Borges (UFF) 

Julio do Carmo Mouco (UFF) 

Ranay Nóbrega Teixeira de Lima 

(UFRRJ) 

Mariana Sarkis Duarte (UFF) 

Flavia Silva Barros Ximenes 

(UFF) 

Mesa 02 – Cultura, religiosidade 

e sociedade no Mundo Moderno 

 

Coordenação: Veronica de Jesus 

Gomes (UFF) 

 

Veronica de Jesus Gomes (UFF) 

Vanessa Gonçalves Bittencourt 

de Souza (UFF) 

Caroline Farias Alves (UFJF) 

Ana Paula Sena Gomide ( 

UFMG) 

Bianca Racca Musy (UFF) 

Gabriel Isaac Soares Lopes 

(UFV) 

Mesa 03 - Pensamento político e 

Ilustração na Época Moderna 

 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

(UFF) 

 

Thayenne Roberta Nascimento 

Paiva (UFF) 

Amanda de Queirós Cruz (UFF) 

Lorena Gouvêa de Araújo 

(UERJ-FFP) 

Gilson dos Reis Melo Filho 

(UFF) 

Caio Affonso Leone (UFF) 

10h30 

às 12h 

Mesa 04 - Escravidão e 

sociedade: entre a Colônia e o 

Império 

 

Coordenação: Dayana de 

Oliveira da Silva (UFJF) 

 

Dayana de Oliveira da Silva 

(UFJF) 

Roseli dos Santos (UFJF) 

Kelly Sellani (UFVJM) 

Felipe Tito Cesar Neto (UFRRJ) 

Rebecca de Medeiros Silva 

Mesa 05 - Administração e 

práticas da justiça no Brasil 

Colonial 

 

Coordenação: Marcelo do 

Nascimento Gambi (UFF) 

 

Fabiana Léo Pereira Nascimento 

(UFMG) 

Thaís Silva Félix Dias (UNIRIO) 

Joelmir Cabral Moreira  

(UFRRJ) 

Marcelo do Nascimento Gambi 

(UFF) 

Gabriel Angra Ghidetti (UFES) 

Mesa 06 - Mundos do livro e da 

leitura nos Tempos Modernos 

 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

(UFF) 

 

Leonardo Coutinho Lourenço 

(UFF) 

Claudio Miranda Correa (UERJ) 

Gabriel de Abreu Machado 

Gaspar (UFF) 

12h às 

13h30 

Mesa 07 - Ciências médicas e 

naturais no Brasil Setecentista 

 

Coordenação: Patricia Maria 

Ribeiro (UFF) 

 

Bernardo Manoel Monteiro 

Constant (UFF) 

Patricia Maria Ribeiro (UFF) 

Mesa 08 – O mundo moderno em 

discussão 

 

Coordenação: Fernanda Paixão 

Pissurno (UFRJ) 

 

Vitória Regina de Luna 

Cavalcanti Barros, Fernanda 

Legey de Siqueira Brandão e 

Bruna Estev es Rodrigues (FGV) 

João Pedro Rangel Diniz 

(UniLaSalle) 

Fernanda Paixão Pissurno 

(UFRJ) 

Mesa 09 - As Belas Letras da 

Época Moderna  

 

Coordenação: Maria Isabel Wang 

Boselli Rautenberg (UFF) 

 

Juliana Timbó Martins (UERJ) 

Maria Isabel Wang Boselli 

Rautenberg (UFF) 

Kaliandra Dominique Nuernberg 

Couto 

Filipe Robles (UFF) 
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1º. de setembro – História Contemporânea 

Horário N201 N203 N205 N207 N210 

9h às 

10h30 

Mesa 01 – Era Vargas: múltiplas 

abordagens 

Coordenação: Pedro Sousa da 

Silva (UFF) 

 

Pedro Sousa da Silva (UFF) 

Enio Viterbo Martins 

(UNIVERSO) 

Felipe Castanho Ribeiro 

(UNIVERSO) 

Gabriela Loureiro Barcelos 

(UFES) 

Ingrid Constantino de Souza 

(UFRRJ) 

Mesa 02 – Memória e 

patrimônio na perspectiva 

histórica 

Coordenação: Raphael Pavão 

(UFF) 

 

Adriana Maria Ribeiro 

(UFRRJ) 

Dalila Varela Singulane 

(UFJF) 

Raphael Pavão (UFF) 

Gabriella Oliveira Araujo 

(UFJF) 

 

Mesa 03 – Instituição e 

institucionalidades no cotidiano 

carioca 

Coordenação: Guilherme 

Nogueira Milner (UFF) 

 

Guilherme Nogueira Milner 

(UFF) 

Felipe Varzea Lott de Moraes 

Costa (UFF) 

Vitor Leandro de Souza (PUC 

Rio) 

Andressa Cristina de Miranda do 

Carmo (UFF) 

 

Mesa 04 – LGBT, situações 

sócio-política, direitos e 

diversidade 

Coordenação: Patrick Monteiro 

do Nascimento Silva (UFF) 

 

João Gomes Junior (UFF) 

Geovane Batista da Costa 

(UFJF) 

Patrick Monteiro do Nascimento 

Silva (UFF) 

Victor Leitão de Paiva (UFF) 

 

Mesa 05 – Revoluções, 

narrativas e direitos nas 

Américas 

 

Coordenação: Caroline dos 

Santos Guedes (UFF) 

Amanda Bastos da Silva (UFF) 

Thaís Ferreira Guilarducci 

(UEMG) 

Denise Maria Couto Gomes 

Porto (UNIVERSO) 

Caroline dos Santos Guedes 

(UFF) 

N301 N303 N310 
Auditório (2º. Andar - Bloco 

O) 
 

Mesa 06 – Discussões históricas 

sobre a Sétima Arte 

Coordenação: Leila Cristina Gibin 

Coutinho (UERJ) 

 

Leila Cristina Gibin Coutinho 

(UERJ) 

Hugo Katsuo Othuki Okabayashi 

(UFF) 

Renata dos Santos Ferreira (UERJ) 

Oscar José de Paula Neto (UERJ) 

Tatiana Sattamini Pereira 

(UNIGRANRIO) 

Guilherme Ferreira Mariano Praça 

(UERJ) 

Mesa 07 – As artes em 

múltiplas expressões 

Coordenação: Raphael Braga 

de Oliveira (UFF) 

 

Fabiana Pereira do Amaral 

(UERJ) 

Álvaro Saluan da Cunha 

(UFJF) 

Raphael Braga de Oliveira 

(UFF) 

Ana Beatriz Pestana Gomes 

(UERJ) 

Vinícius Paes de Mattos 

(Faculdade Saberes) 

Mesa 08 – Mundo rural: 

semeando debates 

Coordenação: Rubens da Mota 

Machado (UFF) 

 

Rubens da Mota Machado (UFF) 

Pedro Cassiano Farias de 

Oliveira (UFF) 

Rafaelle Gonçalves dos Santos 

(UERJ) 

Arthur Bastos Rodrigues (UFF) 

 

Mesa 09 – No coração da pátria 

da Revolução Russa: resistência, 

diplomacia e historiografia 

 

Coordenação: Vanessa Ferreira 

(UFF) 

 

Vanessa Ferreira (UFF) 

Ingrid Camargo da Motta (UFF) 

Flávia Barbosa (UFF) 

Matheus Campos Vicente (UFF) 

Julia Mayrinck dos Santos 

(UFF) 
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1º. de setembro – História Contemporânea 

Horário N201 N203 N205 N207 N210 

10h30 

às 12h 

Mesa 10 – Escravidão e 

escravismo em perspectiva 

Coordenação: Gilciano Menezes 

Costa (UFF) 

 

Vitor Hugo Monteiro Franco 

João Marcos Mesquita 

(UNIRIO) 

Gilciano Menezes Costa (UFF) 

Mário Bittencourt Miguens de 

Almeida (UNILASALLE) 

 

Mesa 11 – Literatura e História: 

o poder das letras 

Coordenação: Zora Zanuzo 

(UFF) 

 

Juliana Moura Martins da 

Fonseca (UFF) 

Clarissa dos Santos Pinto Pires 

(UFF) 

Zora Zanuzo (UFF) 

Mesa 12 – Trabalhadores, 

movimento operário e suas 

experiências na luta por direitos 

Coordenação: Mariana Rezende 

(UFF) 

 

Nilciana Alves Martins (UFJF) 

Wallace Cabral Ribeiro (UFF) 

Daniel Schneider Bastos (UFF) 

Mariana Rezende (UFF) 

Mesa 13 – Ditadura militar: 

cultura e sociedade 

Coordenação: Luiza Espindola 

de Oliveira (UFF) 

 

Lucas Salgueiro Lopes (UERJ) 

Raphael Barroso Graciano 

(Faculdade São Bento) 

Luiza Espindola de Oliveira 

(UFF) 

Mesa 14 – Redemocratização 

brasileira e nova república 

Coordenação: Aimée Schneider 

Duarte (UFF) 

 

Aimée Schneider Duarte (UFF) 

João Paulo de Oliveira Moreira 

(UFF) 

Naiara Coelho (UFF) 

Reynaldo de Oliveira Pessôa 

(UERJ) 

Drielle da Silva Pereira (UFF) 

Raíssa Teixeira Almeida de 

Souza (UFF) 

N301 N303 N310 
Auditório (2º. Andar - 

Bloco O) 
 

Mesa 15 – Primeira república em 

discussão 

Coordenação: Breno Luiz 

Tommasi Evangelista (UFF) 

 

José Marcio Figueira Junior 

(UNIGRANRIO) 

Breno Luiz Tommasi 

Evangelista (UFF) 

Glauco José Costa Souza (UFF) 

Iolanda Chaves Ferreira de 

Oliveira (UFV) 

Rodrigo Maia Monteiro 

(UERJ/FFP) 

Fernanda Barbosa dos Reis 

Rodrigues (MAST) 

Mesa 16 – Imprensa e projetos 

políticos em análise 

Coordenação: Bruno Guedes de 

Carvalho (UFF) 

 

Bruno Guedes de Carvalho 

(UFF) 

Rayane Barreto de Araújo 

Kamila Nunes da Silva (UFSJ) 

Emanoel da Cunha Germano 

(UFRJ) 

Mesa 17 – Nas folhas do 

cotidiano: circulação, recepção e 

editoração 

Coordenação: Mariana 

Rodrigues Tavares (UFF) 

 

Juliana Gomes de Oliveira 

(UFJF) 

Mariana Rodrigues Tavares 

(UFF) 

Barbara de Almeida Guimarães 

(UFRJ) 

Ivanilson de Melo Mendes 

(SEEDUC) 

Matheus da Silva Sampaio 

(UFF) 

Mesa 18 – O Império do Brasil 

em suas múltiplas dimensões 

Coordenação: Luaia da Silva 

Rodrigues (UFF) 

 

Alan Dutra Cardoso (UFF-

INCT/Proprietas) 

Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

Rafael de Oliveira Bragança 

Mirian Cristina Siqueira de 

Cristo (UNIVERSO) 

Olga Mattos de Lima e Silva 

(UFJF) 

Eveline Almeida de Sousa 

(UFF) 
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1º. de setembro – História Contemporânea 
Horário N201 N203 N205 N207 N210 

12h às 

13h30 

Mesa 19 -  Resistência e 

memória na ditadura militar 

Coordenação: Vinicius Alves do 

Amaral (UFF) 

 

Maicon Mauricio Vasconcelos 

Ferreira (UFRRJ) 

Vinicius Alves do Amaral (UFF) 

Letícia Andrade Batista Silva e 

Keison Mamud Honorato 

(UFRJ) 

Bárbara Geromel Campanholo 

(UFF) 

Natasha Moreira Piedras Ferreira 

(UFF) 

Mesa 20 – História das Ciências: 

gentes, saúde e cidadania 

Coordenação: Matheus Santos 

Santana (UFRJ) 

 

Raíssa Barreto dos Santos (UFF) 

Marcus Vinicius de Oliveira da 

Silva (UFF) 

Sandrine Alves Barros da Silva 

(UFF) 

Matheus Santos Santana (UFRJ) 

Mesa 21 – Europa 

contemporânea em discussão 

Coordenação: Gabriella Casares 

dos Santos (UNIRIO) 

 

Gabriella Casares dos Santos 

(UNIRIO) 

Augusto Cesar Oliveira Martins 

(UFRJ) 

Anderson Albérico de Souza 

Ferreira (IFRJ) 

Marcos Paulo da Silva (UEMG) 

Mesa 22 – Diálogos no mundo 

contemporâneo 

Coordenação: Luana Souza da 

Silva (UFRJ) 

 

Eduardo Artur dos Santos 

Ramos de Freitas (UFRJ) 

Lucas Buzinaro dos Santos 

(UFRJ) 

Hellen Winin Silva Gomes 

(UFRJ) 

Mateus Martins do Nascimento 

(UFF) 

Luana Souza da Silva (UFRJ) 

Mesa 23 – Identidade, cidadania 

e política no Rio de Janeiro 

Coordenação: Mauricio Barbosa 

de Souza (UFF) 

 

Thaís Sangineto de Carvalho 

(UERJ) 

Felippe Vaz, Lara Pinheiro e 

Raíssa Teixeira (UFF) 

Mauricio Barbosa de Souza 

(UFF) 

Rafael Mattoso (UFRJ) 

N301 N303 N310 
Auditório (2º. Andar - 

Bloco O) 
 

Mesa 24 – Mulheres e 

feminismo: representação, 

sociabilidade e lutas 

Coordenação: Yasmin Vianna 

Bragança (UFF) 

 

Yasmin Vianna Bragança (UFF) 

Isadora de Mélo Costa (UERJ) 

Fabiana Batista de Siqueira 

Xavier 

Karen de Sales Colen (UFF) 

Jessica Maria Marques Rabello 

(UFF) 

Mesa 25 – Gênero e direito das 

mulheres 

Coordenação: Vanessa de 

Almeida Moura (FIOCRUZ) 

 

Edelson Costa Parnov (UFRJ) 

Aline Beatriz Pereira Silva 

Coutinho (UNIRIO) 

Karlla Cristina Gaiba Rebuli 

(Faculdade Saberes) 

Agda Lima Brito 

Vanessa de Almeida Moura 

(FIOCRUZ) 

Mesa 26 – Mulheres em 

perspectiva 

Coordenação: Alice Ripper 

Cordeiro de Azevedo Coe 

(UERJ) 

 

Laíne Soares Mendes (UFRRJ) 

Alice Ripper Cordeiro de 

Azevedo Coe (UERJ) 

Letícia Tereza Caetano de 

Araújo (UNESA) 

Mesa 27 – Abolição e pós-

abolição: a transição em debate 

Coordenação: Julia Passos 

(UFF) 

 

Esther Dazilio Ferreira 

(Faculdade Saberes) 

Danielly Lontra (UFF) 

Luara dos Santos Silva (UFF) 

Camila de Sousa Freire 

(UERJ/FFP) 

Lissas dos Passos e Silva (UFF) 

Julia Passos (UFF) 
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Resumos das Comunicações 

Segunda-feira, 28 de agosto de 2017 

Teoria, Metodologia e Ensino de História 

 

MESA 01: Os usos da literatura na construção do pensamento histórico 

Sala P306 – 9h às 10h30 

Coordenação: Pedro Nogueira da Gama (UFRJ) 

 

As demandas emocionais para afirmação da unidade de efeito em O Retrato 

Ovalado (1842) de Edgar Allan Poe 

Edson Silva de Lima (UNIRIO) 

A metáfora do quadro me parece substancial na organização das experiências 

concernentes ao mundo racional e do mundo indizível. A análise que se segue tem como 

abertura um aprofundamento de categorias composicionais e emocionais, que teriam em 

sua trilha os agentes de motivos, em outras palavras, a maneira como os personagens e o 

ambiente, em O retrato Ovalado (1842), se comportam na medida em que fissuram o 

controle e a gerência do autor, essa fissura se expande, possibilitando com que a 

tangibilidade discursiva tenda para um problema ontológico que coloque em realce a 

ficcionalidade da vida e do limite possível e do improvável. 

 

Paixão e Metáfora: A escrita da História em Octavio Paz 

Maycon da Silva Tannis (PUC) 

Na presente comunicação pretendo tratar das interações entre a Teoria da História e a 

Teoria das emoções presentes dentro da "Obra Histórica" do poeta mexicano.  Para isso 

tratarei da concepção de História para Octávio Paz tematizem a História "Os Filhos do 

Barro" e "O Labirinto da Solidão" onde o autor se dedica a uma compreensão da 
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modernidade e da formação da cultura mexicana, respectivamente, para entender seus 

entremeios teóricos. A fim de compreender uma vertente historiográfica que rompa com 

o paradigma Hegeliano da "Não-Contradição" e trate de dar voz a partes da experiência 

humana que até então são ignorados ou reduzidos a termos imprecisos e marginais pelo 

método científico estrito que a História prioriza. 

 

A representação do indivíduo moderno nos ensaios de Virginia Woolf 

Ana Carolina de Azevedo Guedes (PUC) 

Este trabalho propõe apresentar como a construção de personagens elaborada nos ensaios 

da escritora inglesa Virginia Woolf (1882 – 1941) na virada do século XIX para o século 

XX, buscava “corporificar” as experimentações do individuo moderno, de forma 

adequada, em um mundo criado em sua mente com outra perspectiva espaço temporal. O 

desenvolvimento de novas técnicas possibilita a existência de novas formas de escrita 

como a georgiana, no esforço de tornar o mundo escrito como crível para o seu leitor, 

estabelecendo uma relação de cumplicidade entre eles. 

 

Sobre as formas de inserção da literatura na história a partir da obra de Fiódor 

Dostoiévski. 

Daniel Alves Gilly de Miranda (UFF) 

A comunicação apresentará a questão sobre a possibilidade de uma leitura do escritor 

russo Fiódor Dostoiévski que não se prenda na imagem que sua tradição interpretativa 

legou para o estudo da história das ideias e da política: a de um escritor conservador que 

lutou severamente contra as ideias progressistas de seu tempo, e que deve seu prestígio a 

essa capacidade de apontar as fragilidades dos movimentos libertários. Para isso, é preciso 

distinguir a forma específica de apresentação dos problemas em sua obra artística, isto é, 

a forma romance como forma expressiva própria, autônoma, que não se deixa reduzir 

através da mera expressão ideológica em outras formas prosaicas análogas. 
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Propriedade, moeda e relações internacionais: elementos da “nova ordem 

mundial” presentes na obra História Universal de H. G. Wells (1918-1920) 

Pedro Nogueira da Gama (UFRJ) 

Ao narrar o processo revolucionário francês do final do século XVIII, na obra intitulada 

História Universal de 1919, o escritor inglês Herbert George Wells (1866-1946) afirma 

que a ruína das instituições e da estrutura política e social vigentes teria trazido grandes 

dificuldades para a ordem emergente. Questões essenciais não haviam sido devidamente 

pensadas: como seriam encaradas a propriedade, a moeda e as relações internacionais? 

Considerando o tempo de reflexão do autor, essa comunicação propõe explorar algumas 

possibilidades interpretativas a respeito de tais conceitos que Wells considera 

fundamentais para a edificação da ideia de uma “nova ordem mundial”. 

 

MESA 02 - A elaboração de recursos didáticos no ensino de história 

Sala P307 – 9h às 10h30 

Coordenação: Jaqueline Marquardt (UFSC) 

 

As viagens de estudo no Ensino de História 

Jaqueline Marquardt (UFSC) 

Pensar o ensino de história, requer que o professor saiba compreender as mudanças 

ocorridas tanto no âmbito acadêmico do ensino de história, quanto no contexto no qual 

seu alunx se insere. Partindo desse pressuposto, a pesquisa aqui apresentada versa sobre 

“As Viagens de Estudo no Ensino de História”. Mais especificamente, objetiva a 

elaboração de um Guia Histórico Escolar para que o mesmo, possa ser utilizado por 

professorxs da educação básica para a incorporação e fomento da prática no ensino de 

história.  A pesquisa aqui apresentada é pensada no contexto do Estado de Santa Catarina, 

e é proveniente do projeto de pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de História- 

UFSC. 
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Educação inclusiva e ensino de história: elaboração de materiais didáticos 

acessíveis para alunos com deficiência visual 

Ana Luiza Neves de Oliveira (UFF) e Keilla Gomes Giron (UFF) 

A educação especial prevista pela LDB 9394/96, prevê nas redes de ensino a inclusão de 

educandos com deficiência. Assegurando o contrato de “professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. Neste trabalho 

abordaremos a deficiência visual refletindo a elaboração de materiais didáticos acessíveis 

para o ensino de história. A partir da confecção de um mapa tátil, construímos um plano 

de aula que possa ser utilizado em turmas de 7° ano que incluam alunos com deficiência 

visual. Neste plano iremos abordar a Diáspora Africana, atendendo, também, as 

proposições da Lei 10.639/03 que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira 

e africana. 

 

O projeto “Somos alguém na história – Autoria e protagonismo em sala de aula” 

Alexandre Gubani (UFF), Brenda Ramos (UFF), Rodrigo Lourenço (UFF) e Thamiris 

Altoé (UFF) 

O projeto “Somos alguém na história – Autoria e protagonismo em sala de aula” foi 

elaborado entre os bolsistas do PIBID – História UFF, a professora supervisora Priscila 

Artte e os alunos do 8º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio do Colégio 

Estadual Aurelino Leal, em Niterói. Tem como objetivo principal destacar o papel do 

aluno como protagonista do processo histórico, usando suas histórias de vida como fonte 

e material para o desenvolvimento do projeto. Além disso, através dos seus relatos 

objetivamos conhece-los melhor afim de aproximarmos nossos conteúdos e discussões às 

suas realidades de vida, para que assim a História ensinada em sala de aula possa fazer 

real sentido.  
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História Ambiental com alunos da Maré: Aplicando uma proposta de linha do 

tempo interativa voltada para o ensino interdisciplinar 

Fabiano Cabral de Lima (UFF) e Adriana dos Santos da Silva (UFRJ) 

Em 2015, estudantes da disciplina de Didática Especial de História da UFRJ, elaboraram 

propostas de linha do tempo online sobre a História do Rio de Janeiro. Uma delas é uma 

proposta de História Ambiental, utilizando como referência a Ilha d'Água, localizada na 

Baía de Guanabara e as suas transformações ambientais após a instalação de uma 

petroquímica. O material didático foi aplicado em alunos de um curso na Maré, e como 

resultados, mostraremos os argumentos dos alunos em redações. 

 

MESA 03 - Novas metodologias e abordagens no ensino de história 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 9h às 10h30 

Coordenação: André Alboretti (PUC) 

 

Mem(ética) e mimimi: intersecções entre memes, intolerância nas redes e Ensino 

de História 

Bárbara Zacher Vitória (UFSC) 

O presente trabalho busca a elaboração de uma proposta prática para o uso de memes 

intolerantes no Ensino de História, que objetiva contribuir para o letramento midiático 

dos alunos e alunas focando na internet e suas formas típicas de expressão. Pretende-se 

investigar a influência que estes memes exercem na percepção dos alunos e alunas sobre 

determinados temas relacionados à História e refletir sobre as responsabilidades éticas 

que os usuários de redes sociais devem ter ao interagirem com conteúdos que representam 

um perigo aos valores democráticos, aos preceitos humanistas e a coletividade. 
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O ensino de História em perspectiva: uma análise da potencialidade da franquia 

Assassin's Creed 

Luis Felipe Figueiredo Leitão (PROMINAS) 

O trabalho propõe analisar a utilização da franquia Assassin's Creed como fonte 

complementar no ensino de História, uma vez que as tramas são ambientadas em eventos 

históricos pertinentes à grade curricular do ensino de História, além de invocar aspectos 

específicos de cada evento assim como a integração de nomes reais ao contexto trazido 

por cada título. 

 

O clímax em sala de aula - como estabelecer uma nova relação entre o Cinema, o 

Homo Zappiens e o ensino de História nas escolas? 

André Alboretti (PUC) 

Pretendo, em um primeiro momento, debater sobre quem são os jovens que frequentam 

as escolas atualmente - mais conhecidos como a Geração Homo Zappiens. Em seguida, 

busco demonstrar como a linguagem cinematográfica tem a capacidade de se tornar uma 

verdadeira fonte de problematizações em sala de aula, onde os filmes não constituem uma 

mera ilustração de conteúdos, e sim uma ferramenta pedagógica capaz de dialogar com 

esses estudantes e auxiliar no processo de fortalecimento do seu senso crítico (a principal 

finalidade do ensino de História nas escolas).   

 

 

MESA 04 - O livro didático e a experiência docente como ferramenta para o ensino 

Sala P306 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Thiago Pereira da Silva Magela (UFF) 
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Biografias e história escolar: narrativas nos livros didáticos 

Hellen Winin Silva Gomes (UFRJ) 

Este trabalho tem por objetivo analisar como a tensão entre singular e coletivo na 

constituição dos sujeitos é reelaborada na historiografia escolar, tendo como campo 

empírico as narrativas nacionais fixadas nos livros didáticos de História para a educação 

básica. Em diálogo com os debates historiográficos contemporâneos sobre a relação entre 

biografia e história (Loriga, 2010) e com os estudos narrativos (Ricoeur, 1997). Este 

trabalho aposta nos efeitos dessas contribuições teóricas para a reflexão sobre o currículo 

de História legitimado como objeto de ensino da educação básica. Afinal, quem são os 

protagonistas dessa história? Quem são os silenciados nas narrativas históricas?  

 

O professor como autor: experiências editoriais na área do Ensino de História 

Marcella Albaine Farias da Costa (UNIRIO) 

A presente comunicação tem por objetivo compartilhar a experiência editorial a frente da 

publicação da obra “Ensino de História e games: dimensões práticas em sala de aula”. 

Fruto de um trabalho nascido no “chão da escola”, a ideia é defender o espaço escolar 

como um terreno fértil de criação e produção em suas especificidades, buscando, assim, 

além de pensar a linguagem digital para o ensino daquela disciplina, incentivar outros 

docentes a socializarem as construções feitas em suas práticas com os seus estudantes.  

 

Ensino de História medieval: Um esporte de combate? 

Thiago Pereira da Silva Magela (UFF) 

Os estudos medievais no Brasil recentemente receberam um forte ataque através  das 

políticas públicas sobre Educação levadas a cabo pelo atual governo brasileiro. A 

chamada Base Nacional Curricular Comum-BNCC em sua primeira versão retirava o 

Ensino de História da Idade Média dos programas curriculares do ensino básico. No 

quadro atual de questionamento da validade do Ensino de História Medieval se faz 

necessário uma reflexão apurada sobre a importância de pesquisar/ensinar a Idade Média. 
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Desta forma, a nossa apresentação visa contribuir com o debate sobre a importância da 

História Medieval para a construção cognitiva dos estudantes do Ensino Básico brasileiro. 

 

A América Portuguesa na experiência do ensino de história 

Jessica Gabrielle de Souza (UNIRIO) 

A História escolar, no bojo das profundas transformações pelas quais passa sua matriz 

acadêmica, têm buscado redefinir seus princípios e finalidades de maneira a superar 

perspectivas históricas eurocêntricas, cronológico lineares e mono causais. Contudo, 

levando em consideração a trajetória desta disciplina indissociada  dos  esforços  de  

construção  de  uma  identidade  nacional - propomos nesta comunicação uma reflexão 

sobre a concepção histórica  que  norteia  os  conteúdos  de  história  de  Brasil ao tratar 

do período colonial a partir de relatos de narrativas dos docentes da educação básica em 

sua experiência em sala de aula e dos manuais didáticos por eles utilizados.  

 

MESA 05 - O fazer histórico: conceitos, debates e historiografia 

Sala P307 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

 

Dificuldades na historiografia sobre a Rússia pré-revolucionária e a problemática 

das fontes secundárias. 

João Pedro Rangel Diniz (UniLaSalle) 

Esse trabalho descreve e analisa o processo de pesquisa histórica de um assunto com 

pouco trabalho e todas suas outras dificuldades, explicitando-as e analisando-as. Contudo, 

o objetivo maior é mostrar como realizar pesquisa de temas distantes da realidade 

historiográfica nacional, seja por distâncias culturais, linguísticas, etc. 

 



35 

 

A teoria de um fascismo no Brasil 

Carlos Vinícius da Silva Guerra (UNIGRANRIO) 

Este trabalho tem como objetivo delimitar as diferenças existentes entre o fascismo, que 

se formou na Itália, e o processo político instaurado no Brasil, por Getúlio Vargas, durante 

o período de Estado Novo. Visa-se demonstrar que as ferramentas usadas por Getúlio 

para conseguir a extensão de seu tempo de governo não podem ser interpretadas como 

fascistas, pois esse é um grande erro, que é cometido por usar apenas teorias explicativas 

para entender o momento, causando vários problemas de interpretação. Disponho das 

análises feitas por Noberto Bobbio, Roney Cytrynowicz, Peter Gay e Maria Luiza Tucci 

Carneiro, para poder comprovar a existência desse problema.  

 

A influência de Tucídides no historicismo alemão no século XIX. 

Larissa Alves Petra de Almeida 

O objetivo da comunicação é mostrar as formas de recepção da Antiguidade Clássica  

pelo historicismo germânico oitocentista. Utilizarei como base os estudos de Leopold 

Von Ranke sobre Tucídides e sua leitura deste como historiador político. Com isso, busco 

mostrar a importância dos estudos clássicos para a formação do historicismo e como isso 

se relaciona com a formação do nacionalismo alemão 

 

 

MESA 06 - Os debates sobre história pública e patrimônio: desafios e 

possibilidades 

Sala P306 – 12h às 13h30 

Coordenação: Priscila Lopes d'Avila Borges (UERJ) 
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Ensino de História em Museus: desafios e práticas. 

Priscila Lopes d'Avila Borges (UERJ) 

Este trabalho propõe um exame da dimensão educativa de três instituições museais, que 

fazem referência a história republicana brasileira, a saber: Palácio Tiradentes, Museu da 

República e Museu Histórico Nacional. O objetivo da atividade é analisar a experiência 

do ensino de história nestes locais, entendendo os museus como espaços privilegiados 

para educação não formal, fundamentais no quadro da formação integral e cidadã, tendo 

em vista o desenvolvimento da crítica e articulação de saberes. Além dos projetos 

pedagógicos institucionais, é elementar debater a relação entre museu e escola para 

compreendermos os desafios da utilização pedagógica de museus. 

 

A Educação Patrimonial e Museal em debate: A experiência da 15º Semana de 

Museus no Museu Ferroviário de Juiz de Fora 

Caroline de Paula Egídio(UFJF) e Dalila Varela Singulane (UFJF) 

Resultado de uma atividade baseada nos princípios da educação patrimonial, visando uma 

aproximação do público infantil e adulto com os espaços de memória, este estudo de caso 

,tendo como espaço um museu de memória ferroviária e industrial, tem por objetivo expor 

os desafios entre os lugares para as práticas museais e patrimoniais, assim como pensar a 

contribuição para a construção de uma memória afetiva ligada a formação de um público 

comprometido com as questões do patrimônio na cidade de Juiz de Fora. 

 

História Pública com compromisso democrático: divulgação e popularização 

científica em canais de História no YouTube 

Frederico Vieira Zgur (UERJ); Yan Bezerra Fonseca (UERJ) 

A presente comunicação visa, nos marcos dos debates realizados no Núcleo de Estudos 

de História, Memória e Ensino da Ditadura (NEHMED-UERJ), analisar a produção e a 

circulação de produções historiográficas multimídia que têm como objetivos a divulgação 

e a popularização da História no Brasil – notadamente a de canais de vídeos na plataforma 
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YouTube –, partindo dos referenciais teóricos aglutinados no campo hoje conhecido 

como da História Pública, bem como do giro ético-político da historiografia. Objetivamos 

demonstrar como esses veículos, ao abordarem o passado de maneira ética, 

cientificamente responsável e didática para um público ampliado, podem contribuir na 

formação de uma cultura histórica propositiva às questões sociais de seu tempo presente.  

 

MESA 07 - A interdisciplinaridade no campo das ciências humanas 

Sala P307 – 12h às 13h30 

Coordenação: Gabriel Alonso Guimarães (UFF) 

 

O conceito e função do filósofo na atualidade brasileira 

Lucas Salgueiro Lopes (UERJ) e Raphael Aguiar Leal Campos (UFRJ) 

Utilizando a discussão proposta pelo historiador alemão Georg G. Gervinus quanto a 

proximidade de áreas como a História, Filosofia e Poesia, o presente trabalho tem o 

objetivo de pensar sobre o conceito e a função do filósofo na contemporaneidade 

brasileira. Foca-se em autores como Leandro Karnal, Olavo de Carvalho e Clóvis de 

Barros Filho para definir os critérios que legitimam-nos com o status de filósofo. 

 

Sobre história e convívio entre Kafka e Nietzsche 

Gabriel Alonso Guimarães (UFF) 

A relação entre F. Kafka e F. Nietzsche já foi pesquisada inúmeras vezes. Nossa intenção 

é dar continuidade a essa tradição, em especial num ponto: a questão da história. Apesar 

de a obra de Kafka raramente se referir a acontecimentos particulares, há em muitos de 

seus textos uma sensível reflexão acerca da passagem do tempo, em especial na relação 

entre as gerações. Como nos parece, aqui também se encontra respaldado aquele que é o 

tópico de nossa pesquisa de doutorado: o ceticismo convivial de Kafka. A partir de um 

contraste entre Nietzsche – em especial, o da "Segunda Extemporânea" – e as 
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"Investigações de um cão" de Kafka, tentaremos formular uma teoria da história no autor 

tcheco, como decadência e como impossibilidade de convívio. 

 

Disputas pelo moderno: uma análise da "canonização" de Vestido de noiva a 

partir da teoria de Raymond Williams 

Isabella Santos Pinheiro (UFRJ) 

Vestido de noiva estreou em 1943, no Rio de Janeiro, em um momento de intensa 

produção dramática e foi muito aclamada pela crítica teatral. A peça foi escrita por Nelson 

Rodrigues, dirigida por Zbigniew Ziembinski, encenada pela companhia Os 

Comediantes, e teve o cenário montado por Tomás Santa Rosa. Mas o que a 

“canonização” de Vestido de noiva oculta? Esse artigo tem a pretensão de discutir alguns 

aspectos do processo de construção da modernidade teatral brasileira a partir da 

mobilização de alguns conceitos presentes na obra de Raymond Williams.  

 

Sobre a violência na Grande Guerra: uma análise do vocabulário de Sigmund 

Freud e Bertrand Russell 

Patrícia de Oliveira Bastos (PUC) 

A comunicação consiste numa análise do discurso e da linguagem de Sigmund Freud e 

Bertrand Russell em suas reflexões sobre a Primeira Guerra Mundial e as motivações que 

teriam levado os homens europeus ao combate. Ao situá-los num contexto de teorizações 

que procuravam explicar o aparente paradoxo contido na eclosão de uma guerra sangrenta 

e devastadora entre povos tidos como altamente civilizados, procura-se enfatizar mais 

detidamente a mobilização de um vocabulário comum ao tratar de forças interiores (não-

conscientes) do homem que teriam forte influência sobre suas ações no mundo – a saber, 

pulsão e impulso. 
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Terça-feira, 29 de agosto de 2017 

História Antiga 

 

MESA 01 - Teoria, análise e práticas metodológicas nos estudos de Historia Antiga 

Sala P306 – 9h às 10h30 

Coordenação: Mateus Mello Araujo da Silva (UFF) 

 

Platão e Aristóteles historiadores 

Mateus Mello Araujo da Silva (UFF) 

Tanto Platão quanto Aristóteles, extensamente trabalhados pela Filosofia, são autores de 

relevância também para o estudo da História Antiga. Eles não estão fora de seu tempo e 

apresentam-se como uma fonte não só para a História da Filosofia ou da Intelectualidade. 

Na presente comunicação será proposta uma inserção de ambos os autores no contexto 

do extenso e complexo imaginário helênico clássico. Para isso será feita a análise das 

representações construídas especificamente sobre a monarquia persa, tendo como 

parâmetro as demais produzidas no mesmo período por meio da tragédia e da 

historiografia. 

 

A importância da Perpetuação da Memória Coletiva: O uso da Epigrafia em 

documentos e monumentos egípcios, com o intuito de eternizar acontecimentos 

memoráveis de sua História. 

Amanda Martins Hutflesz (UERJ) 

Analisar brevemente o uso da epigrafia nos monumentos egípcios, como forma de 

celebração para algum acontecimento importante para a sociedade da época, visando uma 

perpetuação da memória coletiva, seja ela de um povo, de uma nação, uma geração. As 

memórias das diversas vitórias, mas também das guerras, das lutas históricas, que em 
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geral, faziam parte intrínseca da vida dos nobres, dos reis do local, estes, que pretendiam 

deixar escrito nas Estelas funerárias e obeliscos, e até mesmo em pirâmides e sarcófagos, 

suas representações figuradas. O que mais adiante, se passou a entender como um 

documento, uma narrativa (isto já após a invenção da escrita) dos fatos em alguma rocha, 

pedra, madeira, papel; enfim, um arquivo eternizado no tempo.  

 

Abidos durante o Egito romano: primeiros aportes de uma pesquisa 

Beatriz Moreira da Costa (UFF) 

O objetivo dessa apresentação é demonstrar os primeiros resultados da nossa pesquisa de 

mestrado, cujo o ponto de partida são as estelas funerárias de Abidos, no Egito. A 

preocupação principal reside em tentar compreender as rupturas e permanências da 

produção material funerária produzida a partir do contato entre Egípcios, Romanos, 

Gregos etc em um local de culto tradicionalmente egípcio. Neste momento inicial, 

mobilizamos uma vertente teórico-metológica bourdiesiana que busca preencher as 

lacunas historiográficas sobre o tema, e a qual entendemos que nos proporcionará um 

caminho frutífero para a finalização da pesquisa.  

 

O cosmopolitismo antigo: teoria e prática 

Roberto Torviso Neto (UFF) 

Reinventado na modernidade, o conceito de cidadão do mundo foi resgatado como 

proposta para um mundo humanista. Porém, foi na antiguidade que Diógenes Cínico 

inaugurou o neologismo ao se declarar cidadão do mundo (kosmopolites), isto segundo 

Diógenes Laércio entre outras fontes. O conceito foi enfatizado pelos estoicos, em 

especial Epicteto e Musônio Rufo. Ainda assim, alguns historiadores tendem a ver a 

campanha de Alexandre Magno como a aplicação do projeto de cidade universal no 

mundo conhecido. Esta comunicação tem por objetivo discutir o cosmopolitismo 

helenístico no contexto do factual e intelectual quanto à teoria e a prática. 
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MESA 02 - Noções de morte, gênero e o “outro” entre Gregos e Persas 

Sala P306 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Betina de Cruz e Souza (UERJ-FFP) 

 

Lugar de si e de outrem: transgressão do feminino em “As Bacantes” de Eurípides 

Betina de Cruz e Souza (UERJ-FFP) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão de transgressão do feminino 

através do fenômeno conhecido como ‘menadismo’ e da representação do mesmo no 

contexto das festas dionisíacas do período clássico, em território grego. A partir da 

tragédia As Bacantes, de Eurípedes, encenada em 405 a.E.C. em Atenas, refletiremos 

sobre a construção de Dioniso como xenos, e sobre as filhas de Cadmo, especialmente as 

personagens Agave e Sêmele como principais referências de análise do feminino no 

interior da obra. A interface estabelecida pelo contexto de festival e da encenação trágica 

nos levam a recuperar as noções de identidade e alteridade enquanto pertinentes ao 

feminino na pólis. 

 

O humano e o Inumano: os autômatos no mundo antigo grego 

Raphael Mateus de Morais Ribeiro (UERJ-FFP) 

Na antiguidade grega, alguns homens como Ctsíbio e Herão de Alexandria e Filon de 

Bizâncio eram conhecidos por suas invenções, entre elas, seus autômatos. Variando de 

pequenos brinquedos até ferramentas de utilidade prática, tais instrumentos se 

manifestavam no imaginário grego. Seja através dos mitos de Prometeu, Pandora ou 

Hefesto, essas “máquinas” mitológicas serviram de motivação para o homem criar algo 

que não era humano, mesmo que fosse semelhante a um. Cabia aos engenheiros 

anteriormente citados e a outros Thaumaturgos darem vida a essas aspirações, através de 

suas criações que causavam admiração e espanto nos cidadãos gregos. 
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O barqueiro Caronte e a personificação da morte 

Luis Felipe Figueiredo Leitão (Instituto Pro Minas) 

O trabalho faz uma análise da figura mitológico do barqueiro Caronte como uma entidade 

que personifica a própria morte a partir do momento de luto vivenciado por Aquiles 

quando da morte de seu amigo Pátroclo. Assim, a relação entre o evento e a proposta se 

dá a partir da forma como se entendia e se processava o rito de passagem da vida para a 

morte na sociedade grega da época. 

 

A Rocha de Behistun: imagem e representação do reinado persa de Dario I 

Pierre Romana Fernandes (UERJ) 

As inscrições do alto relevo da Rocha de Behistun (Bagastana em Persa Antigo, que 

significa lugar ou morada de Deus) consistem nas mais relevantes matrizes documentais 

sobre a história e a memória da dinastia persa Aquemênida, um dos mais extensos 

impérios da antiguidade (550 – 330 a.C.). A Rocha, com suas produções textual e 

iconográfica, talhada durante o reinado de Dario I, representa a suposta cena da vitória 

do rei sobre governantes provinciais e cúmplices de um usurpador destituído por Dario e 

aristocratas persas. As inscrições trilíngues (cuneiformes persa, elamita e babilônico) nos 

propicia uma análise acerca da ascendência do Rei, sua auto-imagem dinástica e a 

representação de uma provável ideologia governamental persa. 

 

 

MESA 03 - Práticas políticas e religiosas em Roma e no Egito 

Sala P306 – 12h às 13h30 

Coordenação: Ana Beatriz Siqueira Bittencourt (UFF) 
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Entre a dominação masculina e um possível poder pessoal: uma análise do 

discurso sobre Arsínoe II como Rainha do Alto e Baixo Egito (séc. III a.C.) 

Vinicius Moretti Zavalis (UFF) 

Arsínoe II Filadelfo (317-270 a.C.) foi uma rainha egípcia do século III a.C. que se 

destacou ao exercer funções políticas importantes ao lado do irmão-marido, o rei 

Ptolomeu II. Essa posição incomum se comparada às outras rainhas helenísticas, 

despertou na historiografia certo interesse quanto à autoridade político-social de Arsínoe 

II, ora destacando o seu poder pessoal como governante, ora refutando essa hipótese ao 

considera-la só mais uma mulher real. Inserido nesse debate, o objetivo do projeto é 

analisar a trajetória individual de Arsínoe II e discutir as possibilidades e limitações do 

seu poder pessoal em meio à dominação masculina. 

 

Tácito e as evocações contemporâneas de Mussolini ao Império Romano 

Ana Beatriz Siqueira Bittencourt (UFF) 

Tácito desenvolve sua obra no período de máxima expansão do Império Romano. Nos 

Anais, relatando o governo dos primeiros imperadores romanos a partir dos últimos dias 

de Augusto (14-68 d.C), apresenta sua análise a respeito da importância e função do 

princeps, e o despotismo como oposto a esse governo ideal. Mais tarde, na 

contemporaneidade, evocando em múltiplas referências as glórias passadas, encontramos 

o líder italiano Benito Mussolini em uma utilização nitidamente política dos valores de 

Roma. O presente trabalho propõe, a partir das experiências cívicas sob a visão de Tácito, 

examinar a pretensão de Mussolini ao buscar restaurar o passado romano, refletindo a 

prática política do fascismo na Itália em diálogo com a Roma dos imperadores. 

 

Escravidão e Política no De Re Rustica de Columella 

Helton Lourenço Carvalho (UFOP) 

A temática desta comunicação se insere nos estudos sobre escravidão e poder no alto 

Império Romano e pretende apresentar o tratado sobre a agricultura de Columella, 
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intitulado De Re Rustica escrito no século I d.C. como discurso político. Abordado 

inicialmente na historiografia moderna sob uma ótica essencialmente econômica, 

consideramos que este tratado ainda nos revelam questões pertinentes da sociedade e da 

política romana. Deste modo, avaliamos como as relações de poder entre o senhor e os 

escravos refletiam diretamente nas relações de poder entre o imperador e a elite 

aristocrática. 

 

A influência cristã nas leis imperiais: o status sociojurídico dos atores no Código 

Teodosiano 

Agnes Soares Moschen (UFES) 

O Código Teodosiano foi a primeira compilação das leis romanas proveniente de uma 

decisão imperial. Sob a determinação do imperador Teodósio II, a codificação visava 

retomar as antigas fontes legais, bem como facilitar a aplicação e o ensino do Direito 

Romano. Na presente comunicação, investigaremos, por intermédio da análise desse 

importante instrumento jurídico, em que medida o cristianismo – religião oficial do 

Império quando da publicação do Código – influenciou as leis imperiais, em especial no 

que concerne aos atores e atrizes, uma vez que, durante a Antiguidade Tardia, deflagra-

se uma crescente repressão aos espetáculos teatrais e àqueles que exercem o ofício do 

palco. 
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Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 

História Medieval 

 

MESA 01 - Monarquia feudal e representações monárquicas 

Sala N205 – 9h às 10h30 

Coordenação: Danielle de Oliveira dos Santos-Silva (UFRJ) 

 

A Igreja de Saint-Germain-Des-Prés e os reis merovíngios 

Tomás de Almeida Pessoa (UFF) 

O trabalho pretende apresentar como a construção de igrejas legitimava o poder da 

dinastia Merovíngia nos séculos VI e VII a partir da topografia do poder. Essa perspectiva 

procura compreender como os membros da família construíam “espaços de poder” e 

como estes construíam pessoas poderosas.  Seguindo Le Goff, a concepção de rei 

medieval era composta por duas tradições: a cristã do rei segundo a vontade de Deus e a 

germânica do rei como primeiro entre seus pares. Faremos um estudo de caso da Igreja 

de Saint-Germain des-Prés para demonstrar como as duas tradições eram levadas em 

consideração e, assim, a dinastia merovíngia era julgada apta a governar. 

 

A Piedade da Rainha: uma análise de Queenship 

Danielle de Oliveira dos Santos-Silva (UFRJ) 

Este trabalho tem como objetivo observar a rainha medieval portuguesa em suas práticas 

piedosas e a relação destas práticas com as possibilidades de aumento de prestígio e ganho 

de poder. Segundo os estudos que tratam do Queenship, ou seja, as prerrogativas de poder 

da rainha, a piedade é um dos critérios fundamentais para que a soberana possa aproveitar 

as oportunidades de estabelecer alianças com os membros do clero e criar uma imagem 

positiva de virtude cristã e exemplaridade. Ambos os fatores são fundamentais para que 

a rainha tenha uma base de apoio entre o clero e o povo que possa se tornar uma vantagem 

política, dependendo das circunstâncias.  
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O Estado feudal no reino da França (séc. XI-XIII): problemas candentes, crítica 

historiográfica e teoria do Estado 

Edilson Alves de Menezes Junior (UFF) 

A comunicação aqui proposta tem por objetivo apresentar as polêmicas e lacunas 

historiográficas acerca do tema das estruturas de poder e dominação na Idade Média 

Central. A categoria Estado é com grande frequência recusada aos tempos medievais,  

partindo de pressupostos teóricos-filosóficos que impedem a mediação desta frente a uma 

realidade material específica, o feudalismo.Tomando a realidade francesa (séc.XI-XIII) e 

a dialética de sua classe dominante, sobretudo em seus espaços de disputa e consenso 

como a Cour de France, cabe-nos ponderar alguns lugares comuns da Escola francesa.  

 

O exercício do poder régio na Itália durante o império romano-germânico (1024-

1155) 

Felipe Augusto Ribeiro (UFMG) 

Esta comunicação estuda os diplomas dos reis-imperadores romano-germânicos. A 

documentação empregada contempla as coleções diplomáticas de cada monarca dentro 

do recorte temporal. O problema que se levanta é o da imbricação profunda entre as 

dimensões espiritual e temporal no exercício do poder régio. A hipótese da qual a 

investigação parte é que não se pode compreender as motivações e finalidades de tal poder 

sem ter em conta tal simbiose. O objetivo do trabalho é descrever e fazer uma leitura 

crítica de suas modalidades e características do exercício desse poder. 

Metodologicamente, as fontes serão abordadas mediante uma leitura heurística e depois 

analítica. 
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MESA 02 - Religiosidade e manifestações culturais 

Sala N207 – 9h às 10h30 

Coordenação: Thatiane Piazza de Melo (UFF) 

 

A pintura mural na Idade Média: a partir do caso de Giotto di Bondone 

Thatiane Piazza de Melo (UFF) 

Uma grande produção artística da Baixa Idade Média na Península Itálica foi denominada 

como "renascimentos". Neste período, as cidades estavam se consolidando como centros 

mercantis e seus ofícios acompanharam este crescimento. Assim, os pintores possuíam 

um reconhecimento urbano cada vez maior, como no caso de Giotto di Bondone, um dos 

primeiros pintores que teve seu próprio ateliê em Florença. A técnica da pintura adquiriu 

novos elementos estilísticos como uma perspectiva mais avançada a partir dos efeitos de 

luz e sombra, e uma maior naturalidade nas representações das emoções dos personagens.  

Essas mudanças resgatavam uma tradição clássica, e acrescentavam elementos góticos, 

seguindo as exigências estabelecidas pelos financiadores.  

 

Quando o Céu desce a terra: O papel dos anjos nas Artes de Morrer (Século XV) 

Patrícia Marques de Souza (UFRJ) 

A manifestação angélica é uma descida do Céu a terra que santifica o homem, o tempo e 

o espaço. Com efeito, tanto os textos quanto as imagens medievais destacavam um 

espaço-tempo intermediário que permitia manifestar o mundo celeste e elevar ao Céu, o 

mundo humano. Portanto, a criatura angélica não era apenas um modelo a ser seguido, 

mas também um companheiro e um iniciador da vida cristã para os fiéis. Neste sentido, 

esta comunicação tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelas criaturas 

angélicas na construção do imaginário cristão sobre a hora do transitus da alma, com 

destaque para a iconografia do anjo guardião e dos anjos pscicopompos. A principal fonte 

de análise é o incunábulo da Arte de Bien Morir impresso em castelhano em c. 1480, na 

cidade de Saragoça, reino de Aragão. 
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A arte do bem viver na Baixa Idade Média a partir da leitura da peça "Everyman" 

José Luiz Coelho Rangel Junior (UFF) 

Este trabalho tem como objetivo analisar uma peça do teatro medieval inglês, Everyman, 

escrita e encenada durante a Baixa Idade Média. A partir da leitura desta obra busca-se 

compreender a partir de que ideia de natureza humana se está operando no texto. A peça 

tem como tema a jornada do gênero humano [everyman] confrontando-se com a morte. 

Como trata-se de pesquisa ainda em estágio inicial, procura-se mapear questões mais 

gerais tais como a do enfrentamento da morte. Neste sentido, a análise desta peça de 

moralidade revela uma contraparte da arte do bem morrer e dos espelhos da morte: a arte 

do bem viver. 

 

MESA 03 - Cultura escrita e narrativas 

Sala N205 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Claudia Marilia Marques Espanha (UFF) 

 

O Oriente Segundo Mandeville: O Imaginário medieval na Literatura de Viagem 

Claudia Marilia Marques Espanha (UFF) 

A presente comunicação tem como base o estudo das viagens Medievais ocorridas no 

período circunscrito do século XIV, através das viagens praticadas (ou não) por Jean de 

Mandeville, relatada em seu livro Viagens de Jean de Mandeville. O estudo focou no 

imaginário medieval descrito em suas narrativas e nas reconstruções dos principais 

itinerários de sua viagem. As rotas foram restauradas e mapeadas, as cidades, os portos, 

os seus povos, as principais terras e reinos foram encontrados, localizados e demarcados. 

Foi examinado as formas diversas em que a Ásia foi representada na Idade Média e a 

descrição do maravilhoso, do diferente, do “outro”, o que foi observado em diversas 

terras, ilhas e reinos, e como essa alteridade relacionada à Ásia foi construída, tomando 

como ponto de partida as narrativas de sua viagem, apresentando a Ásia no seu plano 

simbólico, mostrando como ela é essencialmente o lugar “do outro”, descrevendo como 

“o outro” é criado, como é visto e compreendido pelo Ocidente Latino.   
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Os sentidos das palavras estorya e estoriador em textos de Gomes Eanes de Zurara 

Keila Natacha Silva de Lima 

Este trabalho analisará o uso das palavras estorya e estoriador nos prólogos da Crônica 

do descobrimento e conquista da Guiné e Crônica da Tomada de Ceuta, respectivamente. 

Escritas por Gomes Eanes de Zurara, cronista oficial do rei português, D. Afonso V 

(1448-1481). O estudo buscará refletir sobre os significados das palavras citadas, no 

contexto da produção cronistica do século XV, o sentidos atribuídos a história, o que 

deveria ser registrado e a função do historiador na composição do texto. 

 

O Arthur do século IX na Historia Brittonum 

Camila Valle Lacerda (UFRJ) 

O trabalho a ser apresentado tem como objeto o personagem Arthur, inserido no contexto 

de produção em que foi pela primeira vez mencionado em uma obra latina: na Historia 

Brittonum, do monge Nennius, produzida no século IX.  

Após uma etapa de pesquisa em que foram identificados debates historiográficos, 

constatou-se a relevância de uma análise mais crítica sobre a conjuntura em que Nennius 

escreve sua crônica e há a referência ao Arthur. Nesta apresentação, por meio de uma 

verificação de discussões historiográficas e da pesquisa acerca do tema aqui exposto, 

objetiva-se aprofundar o estudo não só de Arthur, mas de toda a obra Historia Brittonum.  

 

A Indumentária Feminina na Corte Hein 

Luiza Rebouças Vieira da Costa (SENAI-CETIQT) 

A análise de comportamento da corte pode ser feita, entre outros meios, através da 

indumentária da corte e seu significado. Em “O Sistema da Moda” Roland Barthes teoriza 

a vestimenta como uma forma de código de linguagem e a partir disso, esse seminário se 

propõe a examinar certos aspectos da corte através da indumentária feminina tendo como 

base teórica O Livro do Travesseiro, diário escrito Sei Shonagon, uma das principais 
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damas de companhia da Imperatriz Teishi, com o propósito de entender melhor a 

hierarquia feminina da corte e a importância do traje para a época.  

 

MESA 04 - Controvérsias eclesiásticas: discursos e debates 

Sala N207 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Vinícius de Freitas Morais (UFF) 

 

O Martírio segundo Agostinho de Hipona e a questão donatista 

Vinícius de Freitas Morais (UFF) 

Agostinho de Hipona foi um dos principais pensadores que teorizou a noção de martírio.  

As considerações de Agostinho sobre o martírio podem ser encontradas em seus 

principais escritos como: A cidade de Deus, Trindade e em seus comentários sobre os 

Salmos e nos sermões proferidos nas festas dos mártires. Em suma, busca-se nesta 

apresentação demostrar como Agostinho teria definido as prerrogativas acerca do martírio 

a partir da questão donatista. A partir da desqualificação do título dos mártires dissidentes, 

se originaria a máxima agostiniana, relembrada ao longo da Idade Média, “Non enim facit 

martyrem poena, sed causa” (Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa).  

 

Considerações sobre a relação entre as disposições capitulares de 1162 e a Vita 

Sancti Theotonii 

Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira (UFRJ) 

Nossa proposta tem por objetivo analisar a relação existente entre duas obras anônimas 

produzidas no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra no século XII: as Disposições 

capitulares de 1162 e a Vita Sancti Theotonii. Fundado em 1131, o mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra teria experimentado um crescimento significativo. Tal condição levara 

os cônegos que integravam a Canônica agostiniana a se desvirtuarem dos valores 

norteadores da vida comunitária, conduzindo assim, à organização da primeira reunião 

capitular em 1162. Pouco tempo após o Capítulo Geral, um anônimo escrevera a Vita 
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Sancti Theotonii, tendo por principal personagem o primeiro prior do Mosteiro. Quais 

dados ou questões nos permitem estabelecer uma relação entre ambas as obras? 

 

Violência, ameaça e persuasão: a ação monástica na controvérsia cristológica do 

século V 

Lucas Moreira Calvo (UFRJ) 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar algumas reflexões acerca da ação 

monástica na controvérsia cristológica do século V. Os três concílios realizados no 

período, – Éfeso I (431), Éfeso II (449) e Calcedônia (451) –, marcam o momento de 

maior acirramento entre duas posições cristológicas, a diafisista e a monofisista. Nesse 

conflito, os monges assumiram participação importante na medida em que atuaram como 

força de pressão e articulação monofisista, posição vinculada à sede episcopal de 

Alexandria. Baseado na ideia bourdiana de campo, buscamos compreender o papel dos 

monges orientais favoráveis aos alexandrinos na disputa político teológica em questão. 

 

O lugar social de Ramon Llull em Paris no século XIII: uma análise sobre O livro 

das Bestas (1288-1289) e seu contexto de produção 

Diogo Rodrigues dos Santos (UFRJ) 

Nossa comunicação é continuidade da reflexão iniciada em 2014 com comunicação 

“Reflexões sobre o lugar social de Ramon Llull (1232-1236) em Maiorca no século XIII”. 

Na ocasião foi analisado o contexto de Llull em Maiorca a partir do conceito de lugares 

sociais, desta forma averiguando os aspectos sociais, políticos e religiosos vinculados a 

sua trajetória junto ao documento “O livro da Ordem de Cavalaria (1279-1283)”. Nessa 

apresentação revisaremos esses aspectos analisados anteriormente, porém teremos como 

objetivo a análise do corpus documental “O Livro das Bestas (1288-1289)” no século 

XIII, em Paris. Assim, daremos ênfase a sua viagem a Paris, mas sem deixar de analisar 

sua trajetória até esse momento. 
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MESA 05 - Visões sobre o outro na Idade Média 

Sala N205 – 12h às 13h30 

Coordenação: Luciana Araújo De Souza (UFRJ) 

 

O perfil do saxão em "A destruição britânica e sua conquista", de Gildas e a 

"História dos bretões", de Nennius 

Luciana Araújo De Souza (UFRJ) 

A presente pesquisa,  orientada pelo Prof. Paulo Duarte Silva no âmbito do Pem-UFRJ, 

tem por objetivo problematizar o perfil do saxão como bárbaro,feita pelos monges Gildas, 

em A destruição Britânica e sua Conquista (540-546), e Nennius, em História dos Bretões 

(800), ao tratarem da invasão da região da Britannia, pelos saxões, no século V. 

Ao tomar como referência esses dois documentos busca-se, por meio de comparação, 

destacar como o conceito de barbárie, contraposto ao de civilização, é 

relacional.Interessa-nos, fundamentalmente, a construção desse "personagem" que 

depende, em larga medida, do lugar de fala e intencionalidade de quem o constrói. 

 

Os bons e os maus cristãos: cristianismo e paganismo nas homilias de Cesário de 

Arles (502 - 542) 

João Victor Machado da Silva (UFRJ) 

A historiografia frequentemente enfatizou a atuação de Cesário de Arles como 

cristianizador e pregador popular, havendo vários estudos voltados para a investigação 

das práticas "pagãs" condenadas pelo bispo. Escapando a essas pretensões, propomos uma 

interpretação detida no trato conferido ao "pagão" na pregação exegética do bispo, 

analisando os 11 sermões alusivos ao paganismo dentre o conjunto de homilias que 

correspondem aos sermões de nº 86-186 em seu corpus. Para tanto, nos apoiamos nos 

conceitos de Estabelecidos e Outsiders, de Norbert Elias. 
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Usos da medievalidade: Harun al-Rashid e a Inglaterra Vitoriana 

Maria Victória Borges Espindola Sales (UNIRIO) 

Proponho, com minha apresentação, trabalhar com a questão da escrita da história e 

manutenção de poder a partir da figura do califa Abássida Harun al-Rashid (século VIII) 

representada nas histórias das "Mil e Uma Noites". Para tal, utilizo a versão britânica do 

século XIX de Richard Burton, completamente comprometida com questões imperialistas 

e cientificistas ilustrada pela busca pelo "verdadeiro espírito" da história. 

 

O papel do sermão na pregação de Ramon Llull 

Luiz Felipe Anchieta Guerra (UFMG) 

A realização de que não seria possível liquidar o Islã por meios militares levou à idéia de 

ser possível converter os infiéis, o que Robert Burns chama de “sonho de conversão”. 

Llull, claramente se aproxima dessa ideia de conversão, todavia ele condena algumas 

iniciativas da época por não fornecerem provas demonstrativas e lógicas da fé católica. 

Entretanto, no final do século XIII vemos, principalmente, através do cant de Ramon, 

vemos um Llull decepcionado - com seus projetos não terem funcionado como ele previa, 

nem no mundo cristão nem no islâmico - e que passa, então, a defender a necessidade de 

uma nova cruzada. Esta pesquisa busca analisar os textos de Llull que falam sobre este 

ideal cruzadino, em especial excertos de suas pregações sermonais, e tenta, assim, mostrar 

essa posição de Llull não é tão contraditória como aparenta.  

 

 

 

MESA 06 - Cristãos e muçulmanos na Península Ibérica 

Sala N207 – 12h às 13h30 

Coordenação: Paula de Souza Valle Justen (UFF) 
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De Al-Ushbuna à uma Lisboa cristã 

Luiz José da Silva (UERJ) 

Esta comunicação tem por objetivo, analisar as causas e consequências políticas da 

submissão de Al-Ushbuna, a Lisboa muçulmana. Neste sentido analisaremos as principais 

transformações sociais, econômicas e religiosas, sob os reinados de D. Afonso I e Sancho 

I, que a partir da Lisboa cristã, conduziram o Condado de Portucale a condição de um 

novo reino: Portugal. 

 

Novos olhares sobre as relações de trabalho na Península Ibérica Alto-medieval 

Caio Santa Anna da Rosa (UFF) 

Essa pesquisa tem o objetivo retornar ao centro dos debates produzidos pela 

historiografia, especificamente, ao campo da história econômica, sobre as relações e 

disposições referentes ao trabalho realizado nas regiões rurais da Península Ibérica Alto-

medieval. A possibilidade de revisitar uma temática já consolidada e debatida por 

importantes historiadores do século XX encontra-se no desequilíbrio entre o número de 

teses antagônicas e o corpo documental disponível sobre o período. Os novos olhares 

retornam, a partir da premissa marxista, ao enquadramento das categorias jurídicas, e das 

possibilidades de organização de trabalho no campo. 

 

Reconquista ibérica e colonização: um olhar sobre o caso de Sevilha 

Paula de Souza Valle Justen (UFF) 

O processo expansionista empreendido pelos reinos cristãos ibéricos durante a Idade 

Média, ao qual convencionou-se chamar de Reconquista, é bastante tratado pela 

historiografia em suas diversas facetas, como as suas motivações religiosas, suas relações 

com as Cruzadas e seus aspectos militares. No entanto, uma delas é frequentemente 

negligenciada: o seu caráter fundamentalmente colonizador. Nesta comunicação, 

buscamos explorar este tópico, tendo como horizonte concreto o caso da conquista e 

colonização de Sevilha em meados do século XIII.  
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Ahl al-Kitab (Povo do Livro): a problemática em torno da identificação dos 

dhimmis na Península Ibérica medieval 

Tatiane Santos de Souza (UFRRJ) 

Durante a dominação muçulmana na Península Ibérica no medievo, três religiões 

coexistiram num mesmo espaço territorial. Essa coexistência pode ser pensada a partir da 

categoria Ahl al Kitab, que garantia  proteção aos povos que tivessem sua organização 

social religiosa baseadas em um livro sagrado (revelado pelo divino) – chamados de 

dhimmis. Essa proposta tem por objetivo promover uma reflexão pontual sobre as 

condições de identificação do ditos “povo do livro”, e como a partir disto se estabeleceu 

uma prática de proteção para coexistência dos mesmos. 
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Quinta-feira, 31 de agosto de 2017 

História Moderna 

MESA 01 - Monarquia Espanhola e América Hispânica em debate 

Sala P306 – 9h às 10h30 

Coordenação: Mariana Sarkis Duarte (UFF) 

 

Proposta Interdisciplinar de uma Aula para o Estudo de Educação Ambiental no 

Ensino Médio: o mercúrio e a exploração colonial hispânica nos séculos XVI e 

XVII 

Marcia Narcizo Borges (UFF) 

Desenvolveu-se uma proposta pedagógica, no formato de uma sequência didática que 

propõe partir de uma questão socioambiental - a contaminação por mercúrio na 

exploração da prata em Potosi - para fomentar a reflexão e facilitar a transposição do 

conhecimento histórico para os alunos do Ensino Médio com uma abordagem 

interdisciplinar.  

 

Transações e Arrecadação Real no Pacífico Espanhol (1526-1609): Os autos de 

bens de defuntos no translado Ístmico. 

Julio do Carmo Mouco (UFF) 

O trabalho tem como objetivo principal investigar a fortuna de particulares em audiências 

localizadas nas formações portuárias estabelecidas no Pacífico americano durante o 

século XVI. Utilizando para isso as documentações das Audiências do Panamá, Vice-

Reino do Peru e Nova Espanha, utilizando um tipo de documentação chamada bens de 

defuntos, um modelo testamentário expedido e administrado pela casa de contratação e 

amplamente utilizado durante todo o período colonial espanhol nas Indias. Essa 

documentação é utilizada para compreender e tentar mensurar a atuação desses 

particulares nessas regiões portuárias afastadas da metrópole. 
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A construção do culto à Nossa Senhora de Guadalupe do Tepeyac 

Ranay Nóbrega Teixeira de Lima (UFRRJ) 

Ao longo do período colonial na Nova Espanha surgiram vários relatos de imagens 

milagrosas da Virgem Maria. Contudo, o relato mais famoso foi o da aparição da Virgem 

de Guadalupe no monte Tepeyac, no centro do México, no ano de 1531. Nosso objetivo 

foi analisar o texto Nican Mopohua, publicado em 1649, que inaugura a tradição escrita 

sobre o tema, a fim de verificar de que forma o relato foi construído. Defendemos que o 

autor, possivelmente Antonio Valeriano, membro da elite indígena, conseguiu mesclar a 

tradição católica-europeia com a tradição indígena de forma que o culto a Guadalupe 

atendesse aos requisitos para ser legitimado pela Igreja Católica e pelas elites indígenas.  

 

Confissão e Disciplinamento Social na América Hispânica 

Mariana Sarkis Duarte (UFF) 

O discurso político produzido nos séculos XVI e XVII nos permite uma maior 

aproximação com as doutrinas vigentes à época, observando assim, a construção teórica 

do Estado Moderno. Assim sendo, num primeiro momento, se pretende observar os 

preceitos católicos que formavam a base do governo da monarquia hispânica. Na cultura 

política da época moderna eclodiram literaturas pedagógicas de caráter moral, que por 

sua vez, pretendiam produzir a construção do modelo ideal tanto de príncipe, quanto de 

sacerdote. Nesse sentido, se pretende analisar o conceito de confessionalização, e sua 

possível inserção no contexto colonial, assim como, a importância desses “espelhos”, ou 

literatura moral, enquanto forma condicionante de comportamento social e político. 
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Entre Deus e o Rei: Juan de Palafox e política real nas Índias 

Flavia Silva Barros Ximenes (UFF) 

Os religiosos sempre tiveram papel de destaque no governo das monarquias ibéricas, e 

nos territórios ultramarinos a coroa também não prescindiu da colaboração do clero.Como 

ocupantes de uma posição particular na estrutura do poder e detentores de enorme 

influência, os bispos muitas vezes entraram em conflito com a jurisdição de vice-reis e 

audiências, o que faz destas figuras ricos instrumentos de análise da estrutura de poder de 

que faziam parte.Desse modo, o trabalho pretende refletir sobre a participação eclesiástica 

no governo das Índias tendo como referência a atuação de Don Juan de Palafox y 

Mendoza, "hechura" do conde-duque de Olivares, bispo e vice-rei. 

 

MESA 02 - Cultura, religiosidade e sociedade no Mundo Moderno 

Sala P508 – 9h às 10h30 

Coordenação: Veronica de Jesus Gomes (UFF) 

 

Refúgios do mundo ou espaços impudicos? Erotismo e sodomia nos conventos 

masculinos do Portugal Seiscentista 

Veronica de Jesus Gomes (UFF) 

Embora o Concílio de Trento condenasse as profissões religiosas feitas a contragosto, a 

documentação inquisitorial mostra que certos conventos e mosteiros masculinos, no 

Portugal Seiscentista, nem sempre foram recantos de vocações voluntárias. Tais locais 

eram “instituições totais”, espaços simbolizados “pela barreira à relação social com o 

mundo externo e por proibições à saída”, um “refúgio do mundo” (GOFFMAN, 1974, 

pp. 16-17)? Através de processos da Inquisição de Lisboa, a comunicação faz uma análise 

quantitativa do número de clérigos arrolados por sodomia, das ordens religiosas a que 

pertenceram e examina as relações entre o claustro e o mundo exterior, considerando que 

nem certas prisões conventuais parecem ter sido locais isolados. 
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Teatro quinhentista e cotidiano: a vida conjugal nas peças de Afonso Álvares, 

Antonio Ribeiro Chiado e Antonio Prestes 

Vanessa Gonçalves Bittencourt de Souza (UFF) 

O teatro português do século XVI explorou com frequência o tema do casamento. Os 

arranjos matrimoniais e as intrigas entre casais em cena podem nos ajudar a compreender 

o casamento enquanto um dos eixos da vida cotidiana na sociedade portuguesa 

quinhentista. Assim sendo, esta comunicação tem por objetivo analisar as representações 

sobre a vida conjugal nas peças teatrais de Afonso Álvares, Antonio Ribeiro Chiado e 

Antonio Prestes. 

 

Entre o matrimônio e a Academia: retratos de mulheres artistas no entresséculos 

XIX/XX 

Caroline Farias Alves (UFJF) 

A proposta desse trabalho é pensar os retratos como frutos de relações entre os 

agrupamentos artísticos fundados nas instituições do casamento e nas academias de arte 

do entresséculos XIX e XX. Sabemos que nesse período era frequente o matrimônio entre 

artistas e ainda em um contexto anterior era comum entre as mulheres que se dedicavam 

a arte, serem filhas de pais artistas.  A partir disso, iremos refletir de que modo essas 

relações influenciavam na forma como as mulheres artistas eram representadas e quais 

eram suas escolhas no momento de se autorretratar. 

 

Afonso de Albuquerque e a política de casamentos mistos na Índia portuguesa 

(Século XVI) 

Ana Paula Sena Gomide (UFMG) 

Essa comunicação tem por objetivo central fazer um estudo da política de casamentos 

mistos entre portugueses e mulheres asiáticas proposta pelo Governador Geral da Índia, 
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Afonso de Albuquerque a partir do ano de 1530. Propõem-se analisar as dinâmicas de 

mestiçagens biológicas e culturais que envolveram os primeiros anos de formação da 

sociedade indoportuguesa bem como as construções de categorização sociais dessa 

população mestiça que se constituíram ao longo do século XVI.  

 

Pobreza e repressão: A legislação contra a vadiagem e a força de trabalho em 

Portugal (c. XIV- XVI) 

Bianca Racca Musy (UFF) 

A Europa dos séculos XIV ao XVI passou por mutações econômicas e sociais das mais 

diversas. A coexistência de elementos medievais com a ascensão da uma sociedade 

moderna fez com que houvesse especulações em torno na fome, das crises de escassez de 

alimentos e das doenças. Além da pauperização generalizada com o empobrecimento dos 

campos, as migrações e a concentração nas cidades e o aumento do número de mendigos 

faziam com que a realidade social tomasse novas dimensões. O presente trabalho busca 

sintetizar algumas definições do estado de pobreza no período e as medidas legislativas 

tomadas por Portugal, no que diz respeito a repressão a marginalidade. 

 

Consolação e conversão: debates sobre a catequese e a gerência da sociedade 

colonial entre os primeiros jesuítas 

Gabriel Isaac Soares Lopes (UFV) 

Nosso trabalho pretende esclarecer os debates entre os primeiros jesuítas abordando 

temáticas como a conversão do gentio, a condução das almas cristãs e a tutela da 

sociedade colonial, a partir das obras dos primeiros padres jesuítas presentes na América 

portuguesa. A análise incide nos três volumes publicados das "Cartas Jesuíticas". O 

intuito é construir um quadro de análise dentro do horizonte intelectual imperial português 

no qual tais produções estão inseridos e articulados com os diversos espaços de domínio 

lusitano. 
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MESA 03 - Pensamento político e Ilustração na Época Moderna 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 9h às 10h30 

Coordenação: Gabriel Gaspar (UFF) 

 

Possibilidade aproximativa entre a Encyclopédie e a République des Lettres 

Thayenne Roberta Nascimento Paiva (UFF) 

A República das Letras francesa irrompeu no século XV, auferindo seus contornos mais 

precisos de construção e disseminação cognitiva durante o século XVIII, no auge do 

Iluminismo.  Essa construção começou com as Academias francesas, no século XV, 

reunindo diferentes eruditos, auxiliando no surgimento da República das Letras. 

Inicialmente, vinculada ao sistema monárquico e sua prática de patronato, podemos notar 

seu entrecorte, e daí mostrando que existiu, momentaneamente, pelo menos, até a sua 

inserção na ilegalidade, um reflexo muito mais vivo, condizente e rigoroso dos ideais da 

República das Letras no projeto Enciclopedístico, promovido por Denis Diderot, para 

nossa hipótese a verdadeira República das Letras francesa. Assim, promovendo desde 

uma análise tradicional até um revisionismo historiográfico sobre a República das Letras 

francesa, especialmente sobre o seu auge no século XVIII, empreenderemos a tentativa 

de mostrar desde a visão de espaço marcadamente elitista e de reprodução do ethos 

aristocrático até o ideal de disseminação cognitiva mais próxima da proposta da 

República com o projeto de Diderot, com a Enciclopédia. 

 

Olympe de Gouges: Entre o Iluminismo e a Guilhotina 

Amanda de Queirós Cruz (UFF) 

Olympe de Gouges (1748-1793) foi autora de inúmeras publicações de cunho político e 

peças teatrais. A obra que a tornou célebre foi a sua Declaração dos Direitos da Mulher e 

da Cidadã publicada em 1791. Contudo, colocava sua pena a serviço de outras questões 

sociais como a abolição e o divórcio, por exemplo. Foi morta durante a Era do Terror da 

Revolução Francesa. Ao analisar uma análise biográfica sobre ela e alguns dos escritos 



62 

 

deixados por de Gouges, em comparação com a produção historiográfica sobre 

Iluminismo, a mulher na Europa do Antigo Regime - notavelmente no século XVIII- e 

também sobre essa personagem, podemos perceber que além de ser uma mulher ilustrada, 

analisá-la nos ajuda a compreender algumas questões e contradições sobre a situação 

feminina no Século das Luzes.  

 

Usos do passado na obra de Inca Garcilaso de la Veja 

Lorena Gouvêa de Araújo (UERJ-FFP) 

O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória e a obra de Inca Garcilaso de la Vega 

(1539-1616) a partir de sua crônica "Comentarios Reales de los Incas" (1609). De grande 

impacto tanto na América quanto na Europa, sua escrita trará a luz os conflitos internos 

deste mestiço cusquenho que, permeado pela vivência interétnica, se apropriou de ambos 

os passados para escrever a trajetória de seu povo. Através de um trabalho de memória, 

acionará as lembranças de uma infância vivida junto à sua família inca e diante das 

expectativas de seu futuro na Espanha, terá uma escrita pautada em profundo hibridismo 

étinico-cultural. Sua obra continua viva até a atualidade. 

 

Os pressupostos da formação do Estado Moderno em Maquiavel 

Gilson dos Reis Melo Filho (UFF) 

Nela, pretende-se abordar o contexto histórico da Itália nos séculos XV-XVI e o 

pensamento republicano do autor Nicolau Maquiavel, uma das principais figuras para se 

pensar o Estado moderno e todos os seus conflitos atuais. A apresentação esquematizada 

das principais obras "O príncipe" e "Discurso sobre a primeira década de Tito Lívio" se 

faz necessária a fim de estabelecer um maior contato com seus principais 

posicionamentos e ideais. A relação de suas obras com o tempo presente o mostra como 

um autor extremamente atual, no qual possibilita pensar uma série de questões, como 

exemplos, a cidadania, a política atual no Brasil, e o povo como corpo político. 
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Tolerância ou concórdia em Erasmo de Roterdã 

Caio Affonso Leone (UFF) 

A comunicação se ocupa do problema da concórdia entre os cristãos, a partir da obra De 

libero arbitrio diatribe sive collatio, escrita por Erasmo de Rorterdã em 1524. Interessa 

conhecer que elementos do humanismo cristão Erasmo articula para defender a unidade 

da cristandade e a livre especulação a respeito de artigos não essenciais à fé. Nessa chave 

de leitura, o conceito de concórdia é base (1) tanto o programa de reforma político-

institucional da Igreja Católica de dentro para fora e de cima para baixo (função 

programática); (2) quanto o método de pensamento e argumentação, no qual a verdade é 

passível de aproximação através de uma humana negociação(função heurística). 

 

MESA 04 - Escravidão e sociedade: entre a Colônia e o Império 

Sala P306 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Dayana de Oliveira da Silva (UFJF) 

 

A crise do sistema escravocrata e o tráfico interno em Juiz de Fora principal 

município cafeicultor da Mata mineira durante o decênio de 1870 

Dayana de Oliveira da Silva (UFJF) 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa em fase inicial de desenvolvimento, onde se 

propõe a averiguar e compreender os mecanismos e as estratégias usadas para adquirir 

mão de obra cativa através do tráfico interno no principal município cafeicultor da Zona 

da Mata mineira, juiz de Fora no decênio de 1870. Consiste como objetivo compreender 

quais foram as alternativas e como ocorreu esse comércio na região. Para atingir nosso 

propósito nessa pesquisa, utilizaremos primeiramente a  bibliografia disponível e 

posteriormente será analisado o periódico O Pharol como subsídio complementar do 

trabalho. 
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Herdeiros da Escravidão - legados e conflitos no Termo de Barbacena (1850 a 

1888) 

Roseli dos Santos (UFJF) 

A partir do cruzamento de fontes como testamentos, contas testamentárias, listas 

nominativas e processos crimes busca analisar as relações de negociação e conflito que 

envolveram a conquista da liberdade e de legados no Termo, num contexto de valorização 

monetária das terras e de homens com as novas leis de meados do Brasil oitocentista. 

Assim, pautados numa mudança de escala, com fontes variadas, busca entender a 

trajetória de alguns escravos que ultrapassaram ou, quase conseguiram ultrapassar as 

"brechas normativas" para se tornarem senhores de homens e terras.  

 

Forras e compadrio: Arraial do Tejuco (1750-1765) 

Kelly Sellani (UFVJM) 

A presente comunicação propõe apresentar algumas reflexões inerentes à pesquisa de 

mestrado que ora desenvolvemos na Universidade Federal de Juiz de Fora, intitulada: 

Mobilidade e ascensão social através das redes de compadrio: Mulheres forras no Arraial 

do Tejuco na segunda metade do século XVIII. O objetivo principal da pesquisa é buscar  

compreender em que medida, as redes de compadrio e sociabilidade desenvolvidas, 

horizontalmente e verticalmente, entre grupos de uma sociedade marcada por privilégios 

adquiridos pelo nascimento, Antigo Regime, abriam espaço para inserção e mobilidade 

social, especialmente para o grupo das forras.  

 

O testamento enquanto fonte para o estudo da morte: Os legados espirituais e 

materiais de forros nas minas setecentistas 

Felipe Tito Cesar Neto (UFRRJ) 

Os anos de 1960, com as primeiras investigações no campo da História das Mentalidades, 

abriu caminho para o estudo da morte, permitindo ao historiador explorar essa temática 

em diferentes períodos e sociedades. O testamento é a principal fonte de análise para esta 
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temática, permitindo conhecer as últimas vontades daqueles que conseguiram deixas as 

suas disposições testamentais. Para esta comunicação temos o interesse de traçar uma 

discussão referente à historiografia da morte e o estudo dos ritos fúnebres, de modo a 

tecer o perfil dos testamentos de forros no Termo de Mariana, na Capitania mineira.  

 

Estrutura punitiva e ordem escravista na década de 1880 

Rebecca de Medeiros Silva 

A estrutura social no Brasil do século XIX é a união de dois sistemas: o sistema central 

do Estado de Direito, governado pelo Imperador junto ao Parlamento. Porém, o cotidiano 

social se organizava num sistema senhorial escravista, baseado em favores e privilégios 

entre a classe dominante e as camadas populares e o controle direto do senhor sobre os 

seus escravos e sua propriedade. Em meio a estas questões, buscaremos compreender 

como se davam as relações de poder entre senhores e o Estado sobre a punição e o controle 

dos escravos. E como se estruturava o sistema punitivo em que o escravo era um sujeito 

que deveria ser disciplinado, se enquadrar nas normas da lógica penal do Estado, ao 

mesmo tempo em que era coisificado na prática cotidiana, transformado em objeto não 

humanizado dentro do sistema econômico produtivo. 

 

MESA 05 - Administração e práticas da justiça no Brasil Colonial 

Sala P508 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Marcelo do Nascimento Gambi (UFF) 

 

A região mineradora e seus primeiros governadores: perfil social e provimento do 

cargo (1707-1720) 

Fabiana Léo Pereira Nascimento (UFMG) 

O presente trabalho visa tecer algumas considerações sobre o provimento do cargo de 

governador e capitão-general para a região mineradora na primeira metade do século 
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XVIII. A partir da análise das consultas de serviço real elaboradas pelo Conselho 

Ultramarino entre os anos de 1707 e 1720, pretende-se compreender o perfil dos 

opositores e nomeados e a retórica que configura o candidato real para a governança da 

região. Após uma breve análise diplomática do corpus selecionado, propõe-se, ainda, 

lançar luz sobre as linhas gerais da atuação e da natureza do Conselho Ultramarino como 

instituição específica do paradigma administrativo do império português pós-

Restauração. 

 

Relações e tensões de poder na manutenção da conquista do Brasil (1548-1553) 

Thaís Silva Félix Dias (UNIRIO) 

A pesquisa busca analisar as relações de poder entre a metrópole portuguesa e sua colônia 

brasileira, na segunda metade do século XVI, a partir das relações políticas e sociais 

estabelecidas entre o Governo-Geral e a capitania de Pernambuco. Para isso, a pesquisa 

tem por proposta usar documentos de autoria régia e cartas de seus agentes coloniais a 

fim de entender a dinâmica das relações de poder entre metrópole e colônia. A relevância 

da pesquisa está em abordar o Estado não apenas como uma representação institucional 

do poder, mas também como resultado de práticas sociais historicamente estabelecidas, 

ampliando a possibilidade de se compreender as estruturas estatais historicamente, para 

além do recorte proposto.  

 

Um panorama sobre a administração da justiça no terceiro contrato de extração 

de diamantes (Arraial do Tejuco, século XVIII) 

Joelmir Cabral Moreira (UFRRJ) 

Esta comunicação deriva-se de um projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo mais 

amplo da investigação consiste em analisar os aspectos da trajetória administrativa do 

bacharel José Pinto de Morais Bacelar, seus conflitos e suas interações como ouvidor de 

comarca no território do Serro Frio no período do terceiro contrato de extração de 

diamantes. Como desdobramento dessa reflexão buscamos apreender a estrutura 
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administrativa local, sobretudo, por via da sua atuação, compreender movimentos de 

reorganização administrativa que teve início com sua chegada no Arraial do Tejuco em 

1751. 

 

O avanço das fronteiras e as suas implicações econômicas: um estudo dos sertões 

oeste da Comarca do Rio das Mortes (1740-1808) 

Marcelo do Nascimento Gambi (UFF) 

A Comarca do Rio das Mortes se destacou na segunda metade do século XVIII pela 

ampliação da produção agropastoril. Neste aspecto em questão, visamos abordar a relação 

econômica e a dinâmica das fronteiras, visto que, a necessidade constante de ocupar novas 

unidades de terra provocou o avanço e a conquista dos sertões a oeste desta comarca. 

Dessa maneira, este trabalho utiliza como fonte primária as cartas de sesmarias para 

mapear tais concessões e identificar quais foram as áreas ocupadas por estes indivíduos. 

Por meio desta análise, temos como objetivo principal, demonstrar a relação direta 

existente entre a economia dos gêneros alimentícios e o seu impacto direto nas fronteiras 

a oeste desta comarca entre o período de 1740 a 1808. 

 

Resistência e mestiçagem: índios na capitania do Espírito Santo no século XVI 

Gabriel Angra Ghidetti (UFES) 

Os estudos históricos sobre a capitania do Espírito Santo, durante o último século, pouco 

exploraram a temática indígena. Esta comunicação pretende mostrar como o 

aparecimento da figura ameríndia na história, representado em grande medida pelos 

padres da Companhia de Jesus, gerou fenômenos de resistência e de mestiçagem, 

alterando os rumos dos acontecimentos na citada capitania. Para tanto, usamos algumas 

cartas jesuítas do século XVI, numa tentativa de analisá-las à luz de novas interpretações 

sobre a história do Brasil nos primeiros séculos da invasão portuguesa. 
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MESA 06 - Mundos do livro e da leitura nos Tempos Modernos 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Gabriel Gaspar (UFF) 

 

Tradução e Ilustração no Brasil Joanino: notas introdutórias sobre a versão 

portuguesa do “Ensaio sobre a Crítica” de Alexander Pope 

Gabriel de Abreu Machado Gaspar (UFF)  

Em 1810 e 1811 vieram a luz pela Imprensa Régia no Rio de Janeiro duas traduções do 

“Ensaio sobre a Crítica” e os “Ensaios Morais” de autoria do poeta inglês Alexander Pope. 

Estas obras foram vertidas em português por D. Fernando José de Portugal, Conde e 

Marquês de Aguiar e, à época, Secretário de Estado dos Negócios do Reino. Utilizando-

se do referencial teórico-metodológico da História Cultural da Tradução proposta por 

Peter Burke e Po-chi Hsia, o objetivo deste trabalho é demonstrar a relação que pode ser 

estabelecida entre as obras e o contexto histórico em que foram publicadas. 

 

A política de impressão dos sermões portugueses e a pedagogia inquisitorial (séc. 

XVII) 

Leonardo Coutinho Lourenço (UFF) 

Considerados por historiadores como o meio mais eficiente e amplo de comunicação na 

época moderna, o sermão gozava de uma política especial de impressão e circulação. 

Dentro deste universo diferenciado da parenética, os sermões inquisitoriais destacavam-

se das peças do mesmo gênero pela maior circulação e ampla impressão, alcançando 

variada audiência. É nessa dinâmica que procuramos compreender a política que 

engendrava a circulação e difusão dos sermões, mormente os produzidos pela Inquisição, 

buscando mapear o alcance das mensagens das pregações e o impacto delas na vida das 

populações. Com a intolerância como marca, como esta mensagem agia sobre modo de 

viver das pessoas? Está é uma das questões que buscamos investigar. 
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O controle sobre a palavra impressa (1808-1821) 

Claudio Miranda Correa (UERJ) 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a censura dos livros realizada pela Mesa do 

Desembargo do Paço durante o período de permanência da Corte joanina no Rio de 

Janeiro. Para tanto, foram levantados os pareceres emitidos pelos indivíduos encarregados 

do exame dos impressos e as listas de obras dos solicitantes à entrada no Brasil entre 1808 

e 1821. O primeiro grupo de documentos configura-se enquanto uma série de escritos 

emblemáticos, nos quais os censores desnudavam sua opinião acerca das devidas 

restrições à leitura e circulação. O segundo é material valioso para traçar aquilo que 

entrava por vias legais nos portos, constituindo um perfil de interesses dos súditos luso-

brasileiros.  

 

MESA 07 - Ciências médicas e naturais no Brasil Setecentista 

Sala P306 – 12h às 13h30 

Coordenação: Patricia Maria Ribeiro (UFF) 

 

Entre "Empíricos" e Licenciados: A Construção da Ciência Médica no 

Pernambuco Colonial nas "Queixas" de Mourão (séc. XVII) 

Bernardo Manoel Monteiro Constant (UFF) 

Tendo como fonte a primeira obra de medicina a ser escrita no contexto da América 

portuguesa, este trabalho investiga o início do processo de construção do pensamento 

intelectual sobre a arte de curar no Brasil. Este será observado através do contraste entre 

o saber das curas populares, que conjuga o imaginário da magia aos conhecimentos 

práticos transmitidos via tradição; e o discurso de um licenciado que, ao mesmo tempo 

que desvaloriza a atuação dos "empíricos", se apropria de técnicas elaboradas por estes e 
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mobiliza a erudição como elemento legitimador de uma prática que em boa medida não 

difere da daqueles que critica. 

 

A remessa de animais silvestres do Brasil colonial para Portugal: segunda metade 

do século XVIII 

Patricia Maria Ribeiro (UFF) 

A nova forma de catalogação das espécies criada pelo naturalista sueco Carl Lineu, em 

meados do século XVIII, rapidamente chega aos principais centros de produção científica 

da Europa. É nesse contexto que em Portugal, surge a Academia das Ciências de Lisboa, 

em 1779. A proposta dessa comunicação é evidenciar os canais utilizados na remessa de 

animais silvestres do Brasil Colônia para Portugal em fins do século XVIII. Busca-se, 

portanto o diálogo entre História e Biologia, ao analisar em fontes diversas as espécies 

animais enviadas, bem como a forma de sua captura em terras “brasileiras” e os caminhos 

que percorriam até o Gabinete de História Natural ou as Quintas Reais (os primeiros 

zoológicos portugueses modernos) 

 

MESA 08 - O mundo moderno em discussão 

Sala P508 – 12h às 13h30 

Coordenação: Fernanda Paixão Pissurno (UFRJ) 

 

A mediação e a desinformação na questão matrimonial de D. Sebastião, rei de 

Portugal 

Fernanda Paixão Pissurno (UFRJ) 

Utilizando documentação diplomática, pretendemos apresentar brevemente algumas 

observações sobre nossa pesquisa a respeito das interferências de Felipe II de Espanha 

nas negociações nupciais de D. Sebastião, rei de Portugal, utilizando-se de sua suposta 

responsabilidade como “chefe de família”  para favorecer a candidata de sua preferência 
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dinástica – sua sobrinha Isabel de Áustria – em contraponto à ideia de núpcias entre D. 

Sebastião e a princesa Margarida de França. Defenderemos que tal objetivo procurou ser 

atingido alternando desinformação diplomática e influência política, gerando 

consequências de longo prazo para as relações europeias do século XVI. 

 

Brasil do século XVIII ou XXI? A permanência da subordinação feminina 

Vitória Regina de Luna Cavalcanti Barros, Fernanda Legey de Siqueira Brandão e 

Bruna Esteves Rodrigues (FGV) 

O objetivo é demonstrar a relação que existe entre a estereotipação da mulher, do 

patriarcado e do papel feminino na sociedade brasileira atual com determinadas 

características do nosso passado colonial. Assim, a partir da análise de 2 filmes, Casa 

Grande (2014) e Que Horas Ela Volta? (2015), e das discussões levantadas por 

historiadores(as), como Gilberto Freyre, discutiremos acerca de tentarmos levar tal 

analise a considerações como: elementos de classe, raça e gênero. Logo, será criticado o 

conjunto de regras morais, constituído por uma sociedade colonial machista, que foi 

imposto à mulher ao ponto de construir um limite tanto para as suas ações quanto para os 

seus pensamentos. 

 

São Petersburgo, a difusora da revolução 

João Pedro Rangel Diniz (UniLaSalle) 

Esse trabalho se propõe em discorrer e analisar a origem da cidade de São Petersburgo 

(1703) e como ela é o resultado das confluência das culturas e, de modo mais específico, 

da arquitetura francesa, inglesa, holandesa e italiana, trazidos a sua maestria com o "toque 

russo", fazendo surgir algo único. Além disso, tratar como tudo isso foi um grande 

facilitador e iniciador da Revolução de 1917. 

 

 



72 

 

MESA 09 - As Belas Letras da Época Moderna 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Maria Isabel Wang Boselli Rautenberg (UFF) 

 

Deleite e condenação - A luxúria na obra de Pietro Aretino e Antonino de Florença 

Maria Isabel Wang Boselli Rautenberg (UFF) 

O trabalho se propõe a articular o livro "Sonetos luxuriosos" de Pietro Aretino (1492-

1556) e a "Summa theologica moralis" de arcebispo Antonino de Florença (1389-1459), 

comparando a diferente tônica conferida pelos dois ao tema da luxúria, mais 

especificamente, à prática da sodomia entre casais heterossexuais. A discussão se insere 

na passagem da Idade Média para a Época Moderna, recorte cujo uma das marcas foi o 

aumento da preocupação católica (posteriormente, também protestante) com a moralidade 

sexual dos fiéis, aqui, circunscrito à Itália, e perpassando a construção dos conceitos de 

luxúria e sodomia ao longo da patrística e da escolástica, até o século XVI. 

 

Os contos maravilhosos e a dimensão moderna da literatura de Charles Perrault 

Juliana Timbó Martins (UERJ) 

A Querela dos Antigos e dos Modernos do século XVII, um embate de intelectuais que 

tomou a Academia Francesa em pleno reinado de Luís XIV, opôs os defensores da 

exemplaridade da Antiguidade e os defensores da legitimidade do Moderno entorno da 

disputa pela hegemonia literária da época. Entre os eruditos que deram ensejo a tal 

disputa, Charles Perrault se destacou não só como porta-voz da modernidade como 

também o próprio estopim do evento. Assim, a comunicação tem como objetivo 

apresentar as ideias levadas pelo escritor francês à Academia durante a Querela a fim de 

evidenciar em suas obras a defesa não só de uma literatura moderna, como também 

demonstrar que o autor colocou suas convicções em prática ao escrever seus "Contos da 

Mamãe Gansa", obra de maior sucesso da literatura francesa. 
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A Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho no Irã: as missões diplomáticas e a 

narrativa de Frei Antonio de Gouveia 

Kaliandra Dominique Nuernberg Couto 

Durante o século XVI, no quadro de conflitos nos espaços do Índico, as monarquias 

católicas da Europa adotaram uma estratégia de aproximação com o Irã Safávida, com o 

intuito de conter o avanço Otomano. No limiar do século XVII, o envio da primeira 

embaixada composta por religiosos da ordem dos eremitas de Santo Agostinho à corte do 

rei Xá Abbas I assinalou o início de um intenso e complexo jogo diplomático que 

combinou motivos tanto políticos quanto religiosos. A obra do frei Antonio de Gouveia, 

redator oficial da viagem à Pérsia, publicada em 1611 e intitulada Relaçam [...], nos 

fornece subsídios para a análise dessas interações diplomáticas como também em relação 

ao estatuto e jurisdicão da comunidade armênia cristã de Isfahan e o seu processo de 

transmigração durante a guerra entre os Persas e os Otomanos. 

 

Abolição e Viagem: os relatos de James Ramsay e sua repercussão na Grã-Bretanha 

Filipe Robles (UFF) 

Quando William Wilberforce e Thomas Clarkson despontaram como lideranças do 

movimento abolicionista britânico, eles nunca haviam estado na América ou na África.  

A historiografia atual sobre abolicionismo ressalta o papel de uma mudança de 

sensibilidade quanto às questões de crueldade e brutalidade, no sentido de que passou a 

se tornar condenável uma instituição que sempre fora aceita.  Mas, ora, como os mais 

eminentes e de certa forma também uns dos primeiros ativistas antiescravidão não 

testemunharam eles próprios o sofrimento dos cativo? A resposta para isso reside 

parcialmente nos relatos de viagem de James Ramsay que contribuíram para produzir um 

contexto cultural de questionamento da escravidão. 

  



74 

 

Sexta-feira, 01 de setembro de 2017 

História Contemporânea 

 

MESA 01 – Era Vargas: múltiplas abordagens 

Sala N201 – 9h às 10h30 

Coordenação: Pedro Sousa da Silva (UFF) 

 

Construindo um novo espaço urbano no Estado Novo: a participação das 

empreiteiras cariocas nas obras da gestão de Henrique Dodsworth (1937-1945) 

Pedro Sousa da Silva (UFF) 

Nos oito anos da ditadura do Estado Novo, a cidade do Rio de Janeiro passou por um 

grande conjunto de intervenções urbanísticas cujas maiores obras foram a construção das 

avenidas Presidente Vargas e Brasil, a urbanização da Esplanada do Castelo e a 

duplicação do Túnel do Leme. A execução de um grande volume de obras, somente 

comparável ao realizado na reforma urbana de Pereira Passos, no início do século XX, 

tem papel decisivo na formação e ampliação do mercado para as empreiteiras cariocas. 

Nossa pesquisa apontou este período como origem do predomínio de um pequeno grupo 

de empreiteiras que concentravam a maior parte do faturamento das obras no Rio de 

Janeiro. Neste trabalho pretendemos analisar a participação destas empresas na reforma 

urbana do Estado Novo e suas relações com os agentes alocados no aparelho de Estado.  

 

Considerações sobre Justiça de Transição no Estado Novo 

Enio Viterbo Martins (UNIVERSO) 

O debate existente no cenário nacional sobre o tema da Justiça de Transição tem foco 

exclusivamente no período pós ditadura militar iniciado em 1985, como se este fosse o 

único período transicional que o Brasil já tivera.  Ocorre que com o fim do Estado Novo, 
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teve inicio, consequentemente, o primeiro período transicional que a doutrina da Justiça 

de Transição ainda hesita em aprofundar-se. É vasta a quantidade de estudos sobre o fim 

do Estado Novo varguista, porém não se encontram estudos que estruturalmente se 

debrucem na análise dos motivos de não existir de fato, uma Justiça de Transição do 

regime ditatorial varguista e a responsabilização penal da polícia política que cometeu 

crimes contra os direitos humanos dos cidadãos da época.  

 

Comícios, meetings, arruaças e passeatas: manifestações a favor e contra o governo 

provisório durante a guerra de 1932 

Felipe Castanho Ribeiro (UNIVERSO) 

Esta apresentação pretende abordar a Guerra de 1932 - mais conhecida como revolução 

constitucionalista - da perspectiva do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Desde a 

década de 1980, a referida guerra tem sido analisada pela historiografia sobre uma nova 

dimensão, que a compreende como um conflito nacional e não regional. É neste sentido 

que se insere a presente comunicação. Entendemos que por ser uma guerra nacional a 

capital federal do país se encontrava plenamente mobilizada no intuito de assegurar a 

vitória do Governo Provisório, liderado por Getúlio Vargas, contra o movimento de 

oposição iniciado no estado de São Paulo em 9 de julho de 1932. Sendo assim, um conflito 

de proporção bem mais amplo que as frentes de batalhas no estado paulista. 

 

Elites políticas: Rupturas e permanências no Espírito Santo (1937-1945) 

Gabriela Loureiro Barcelos (UFES) 

Essa comunicação apresentará o projeto de mestrado recém iniciado na área de 

representações e relações políticas, do Programa de Pós Graduação em História/ UFES. 

Este projeto almeja realizar um estudo acerca das continuidades e rupturas da política 

capixaba durante o Estado Novo. A fim de identificar os atores políticos, bem com as 

suas correntes ideológicas, o papel que desempenharam na vida estadual, e como  

reagiram frente à presença de um interventor de origem militar e que era desconhecido 

do cenário político capixaba.  
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A invenção da brasilidade no teatro de revista a partir do Estado Novo de Getúlio 

Vargas 

Ingrid Constantino de Souza (UFRRJ) 

A presente pesquisa busca analisar o Teatro de Revista no período do Estado Novo (1937-

1945), na cidade do Rio de Janeiro. Utilizamos tal recorte temporal por estar inserido nas 

políticas culturais implantadas por Getúlio Vargas, nas quais, influenciaram diretamente 

as produções culturais, assim como a sua estética, textos e músicas no entretenimento. 

Considerando que no período do Estado Novo procura-se homogeneizar a sociedade 

brasileira. Desta forma, analisamos a presença dos personagens – tipo negros (a mulata e 

o malandro) no teatro revisteiro carioca, concluímos que neste período, ocorreu uma 

construção de um tipo de negro para ser aceito ou servir como uma espécie de padrão 

nacional. 

 

MESA 02 – Memória e patrimônio na perspectiva histórica 

Sala N203 – 9h às 10h30 

Coordenação: Raphael Pavão (UFF) 

 

Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor! Trajetória e memória da 

Ala Vermelha nos testemunhos de seus militantes 

Adriana Maria Ribeiro (UFRRJ) 

Com esta comunicação pretendemos apresentar, a partir dos testemunhos, aspectos da 

trajetória e da memória da Ala Vermelha, uma organização marxista-leninista que anos 

1960 efetuou ações armadas contra a ditadura militar e de propaganda revolucionária. 

Pioneira no processo de autocrítica a esse tipo de ação, nos anos 1970, a Ala priorizou o 

chamado “trabalho de massas” como tática de luta política. No que se refere à memória 

do grupo, os depoimentos indicam que para os militantes combater a ditadura significou 
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lutar contra um modelo socioeconômico baseado na exploração e na dominação de 

classes, o qual deveria ser superado por meio da luta revolucionária socialista. 

Considerando que os processos de constituição da memória são pautados por uma 

incessante disputa pelas referências do passado, as quais são constantemente tecidas e 

reatualizadas conforme as demandas do presente, notamos nas narrativas uma tendência 

à valorização do passado-militante, exaltado pelos sujeitos como resultado de suas 

escolhas no engajamento da luta política. 

 

Patrimônio, memória e sociedade: Cine Palace – Juiz de Fora 

Dalila Varela Singulane (UFJF) 

Esse ensaio tem por objetivo discutir questões relacionadas a preservação patrimonial e 

memória coletiva, tendo como objeto de estudo o caso do Cine Palace, em Juiz de Fora. 

O imóvel é tombado em volumetria e fachada e funcionava como cinema. Porém, há 

pouco mais de três anos o prédio que abriga o cinema foi vendido e este ano foi anunciado 

o fechamento do cinema e modificação do interior do prédio. Setores da sociedade se 

organizaram em prol do que seria o “último cinema de rua de Juiz de Fora”. Assim, 

pretende-se analisar a relação da sociedade com os imóveis tombados, pautando a 

memória e realidade social de patrimônios edificados na cidade contemporânea. 

 

A Construção de um Patrono: A construção do mito de Maria Quitéria 

Raphael Pavão (UFF) 

No ano de 1996, o Exército brasileiro elegeu Maria Quitéria (heroína da Guerra de 

Independência) como a primeira mulher a se tornar Patrono do Exército brasileiro, se 

unindo a figuras clássicas como Marechal Sampaio (Patrono da Infantaria), Marechal 

Osório (Patrono da Cavalaria) e Duque de Caxias (Patrono do Exército brasileiro). A ideia 

principal dessa comunicação é explorar as demandas políticas e sociais que o Exército 

brasileiro comportou ao elevar Maria Quitéria ao quadro do Patronato do Exército 

brasileiro, além de identificar as maneiras como um personagem tem sua história 

construída a partir de um objetivo estabelecido. 
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Para lembrar ou esquecer? Objetos mortuários no acervo do Museu Mariano 

Procópio em Juiz de Fora/MG 

Gabriella Oliveira Araujo (UFJF) 

Este trabalho objetiva discorrer sobre os objetos mortuários presentes no acervo do Museu 

Mariano Procópio. Dentre esses objetos é possível destacar a existência de duas fotos 

mortuárias do Imperador Dom Pedro II, um daguerreotipo estereoscópico, máscaras 

mortuárias em gesso de importantes personalidades como as do Cardeal Arcoverde, do 

pianista e compositor Henrique Oswald, do próprio Mariano Procópio, entre outros. Além 

disso, busca-se tratar do contexto social da produção desses objetos a fim de entender a 

existência dos mesmos e o rompimento com essas tradições a partir do avanço do século 

XX.  

 

MESA 03 – Instituição e institucionalidades no cotidiano carioca 

Sala N205 – 9h às 10h30 

Coordenação: Guilherme Nogueira Milner (UFF) 

 

A laicização dos sepultamentos: entre a construção dos cemitérios municipais até 

as revoltas populares luso-brasileiras oitocentistas 

Guilherme Nogueira Milner (UFF) 

Até o final do século XVIII e início do XIX, a sociedade enterrava seus mortos dentro de 

Igrejas, costume que, segundo Ariès, remonta ao século V. Fortemente enraizado pela 

Igreja católica os enterros ad sanctos apud ecclesiam, isto é, a inumação dentro das igrejas 

e perto dos mártires, este costume vai começar a sofrer constantes ataques das “elites 

intelectuais esclarecidas” influenciadas fortemente pelo modelo sanitarista dos cemitérios 

franceses do final do século XVIII. Esse embate entre ciência e tradição católica acabou 

por resultar em dois levantes populares em décadas distintas e minimamente relacionados 
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contra os cemitérios públicos extra urbem: a Cemiterada, ocorrida em Salvador em 1836 

e a Revolta da Maria da Fonte, dez anos depois na região do Minho, em Portugal. Neste 

trabalho, busco os precedentes destes dois eventos isolados, trabalhando a literatura 

médica e juridica que abriu a laicização/secularização dos sepultamentos em cemitérios 

públicos. 

 

Uma mulher na campanha do marechal: a participação de Edna Lott na 

campanha presidencial do marechal Teixeira Lott (1959-60) 

Felipe Varzea Lott de Moraes Costa (UFF) 

O trabalho proposto - "Uma mulher na campanha do marechal: a participação de Edna 

Lott na campanha presidencial do marechal Teixeira Lott (1959-60)" - versa sobre a 

participação política de Edna Lott na campanha presidencial do seu pai, marechal Teixeira 

Lott, nos anos de 1959 e 1960. Duas vezes deputada estadual pelo extinto Estado da 

Guanabara, durante a década de 1960, Edna Lott iniciou sua trajetória política nessa 

campanha presidencial, tema dessa comunicação, que enfocará, principalmente, a questão 

de gênero. 

 

Heróis do Fogo: Transformações e desenvolvimento do Corpo de Bombeiros na 

Belle Époque carioca 

Vitor Leandro de Souza (PUC Rio) 

Fundado na segunda metade do século XIX, o Corpo de Bombeiros era uma importante 

instituição dentro do projeto de modernização da malha urbana do Distrito Federal, 

especialmente nos primeiros anos da República. Este trabalho tem por objetivo 

compreender essencialmente as transformações ocorridas no Corpo de Bombeiros que 

possibilitaram maior desenvolvimento da corporação no advento do regime republicano. 

A análise versará os principais aspectos dos Regulamentos do Corpo de Bombeiros, 

aparatos tecnológicos adquiridos pela corporação para os trabalhos de extinção de 

incêndios, distribuição dos quartéis e dos postos de atendimento no território carioca. 
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Maio de 1964: Impeachment e Cassação do governador fluminense Badger da 

Silveira 

Andressa Cristina de Miranda do Carmo (UFF) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo que levou o impeachment e a 

cassação do governador fluminense Badger Texeira da Silveira em maio de 1964, tendo 

como recorte espacial e temporal a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, Niterói, no 

período entre 1963-1964. As fontes utilizadas para a pesquisa foram os acervos dos 

arquivos das Polícias Políticas, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ); 

e os periódicos – Correio da Manhã, Diário Carioca, Jornal do Brasil, O Fluminense, 

Tribuna da Imprensa e Última Hora – disponibilizados na Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional; e entrevistas disponibilizadas pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). 

 

MESA 04 – LGBT, situações sócio-política, direitos e diversidade 

Sala N207 – 9h às 10h30 

Coordenação: Patrick Monteiro do Nascimento Silva (UFF) 

 

“A libertinagem no Rio de Janeiro”: um estudo sobre a homossexualidade na 

primeira década do século XX segundo o livro “Homossexualismo” de José 

Ricardo Pires de Almeida (RJ, 1906) 

João Gomes Junior (UFF) 

O presente trabalho visa abordar o discurso médico, com enfoque especial na obra do Dr. 

Pires de Almeida, sobre a homossexualidade e a prostituição masculina na cidade do Rio 

de Janeiro entre os anos de 1900 e 1910. Temos como objetivo buscar formas de 

compreender como aqueles indivíduos se reconheciam, elaboravam suas redes de 

solidariedade e sociabilidade e resistiam às perseguições e pressões sociais e políticas do 
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período a partir das evidências disponibilizadas por esse livro, em contraste com outros 

trabalhos médicos do século anterior. 

 

Jornal Lampião da Esquina (1978-1981): um jornal alternativo homossexual 

brasileiro em tempos de abertura política 

Geovane Batista da Costa (UFJF) 

O jornal Lampião da Esquina feito por homens assumidamente homossexuais era voltado 

para as minorias, em especial os homossexuais, que durou de 

abril de 1978 à junho de 1981. O jornal teve trinta e oito edições regulares, da edição 00 

à edição 37, e três edições extras, portanto 41 edições, que continham entre 16 e 20 

páginas. O objetivo é apresentar o jornal como fonte e objeto de pesquisa, 

contextualizando seu surgimento e suas características para diferenciá-lo dos demais 

jornais do período em que este circulou.  

 

Travestis no Brasil durante a Ditadura Militar 

Patrick Monteiro do Nascimento Silva (UFF) 

Durante o período da Ditadura Militar no Brasil, as representações de travestis 

mostravam-se muitas vezes opostas. Havia, por um lado, a visão de travestis como 

pessoas com vidas glamourosas por sua preeminência no teatro com grandes espetáculos. 

Por outro, havia também a percepção de travestis como pessoas criminosas sexuais, 

ligadas apenas à prostituição. O trabalho que proponho é um ensaio historiográfico sobre 

estes dois extremos, com base em matérias em jornais sobre a temática, em especial duas 

edições do Lampião da Esquina; e relatos de algumas travestis de sua memória da época. 

Discuto também, então, a oposição entre as representações externas e a memória das 

próprias. 
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“Meu nome é Satã, Madame é a sua mãe!”: memória, racismo e 

homofobia nas “memórias” de João Francisco dos Santos. 

Victor Leitão de Paiva (UFF) 

Com quantas navalhadas e rabos de arraia se constrói um mito? João Francisco se tornou, 

nas ruas da Lapa, personagem célebre na década de 30. Já nos anos 70 assistiu, graças à 

uma entrevista ao Pasquim, seu ressurgimento, suscitando a publicação de suas memórias. 

A presente comunicação pretende analisar as “Memórias de Madame Satã”, publicadas 

em 1972, e a narrativa que João Francisco nos apresenta, buscando discutir os conceitos 

de memória e narrativa biográfica e através destes de que forma se apresentam, na 

narrativa pública fornecida por João, os fenômenos estruturais do racismo e da 

homofobia. 

 

MESA 05 – Revoluções, narrativas e direitos nas Américas 

Sala N210 – 9h às 10h30 

Coordenação: Caroline dos Santos Guedes (UFF) 

 

As diversas faces de São Domingos (1789-1815) 

Amanda Bastos da Silva (UFF) 

A pesquisa se propõe a compreender o lugar da revolução de São Domingos no contexto 

do abolicionismo inglês e da segunda escravidão. Dois autores do século XIX tornam-se 

centrais à discussão: o soldado inglês Marcus Rainsford e o francês Jean Louis Dubroca. 

Rainsford promoveu uma aparente defesa ao movimento pouco antes de a Grã Bretanha 

abolir o tráfico de escravos, em 1807. Já Dubroca dedicou-se a diminuir os eventos de 

São Domingos. Curiosamente, seus textos circularam primeiro em espanhol. Dessa 

forma, a iminente ascensão de Cuba, em meio à segunda escravidão, não pode ser 

ignorada. 
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Nunca más um México sin nosotros: um estudo acerca da inserção do ciberespaço 

nas táticas operacionais do Exército Zapatista de Libertação Nacional. 

Thaís Ferreira Guilarducci (UEMG) 

Este artigo faz um apanhado histórico e comunicacional da utilização da internet pelo 

Exército Zapatista de Libertação Nacional-EZLN, como meio de divulgação dos atos de 

violência cometidos pelo Estado Mexicano. A insurgência do movimento em 1º de janeiro 

de 1994 reorganiza as táticas de guerrilha em pratica na América Latina até o momento, 

inserindo o ciberespaço neste universo e originando uma rede de apoio e de repasse de 

informações, integrando o movimento a nível internacional. Este estudo também reflete 

sobre o impacto das novas tecnologias e mídias digitais na vivência dos povos indígenas 

(base do EZLN), enquanto entende a tentativa destes povos de se adaptar e relacionar na 

era digital.  

 

O Brasil e o Chile de Maria Graham: os registros e narrativas de uma viajante 

inglesa na América do Sul ,1821-1822. 

Denise Maria Couto Gomes Porto (UNIVERSO) 

No presente artigo, pretendemos investigar a partir da metodologia da História 

Comparada as representações dos espaços político, geográfico, histórico e cultural, 

presentes nos relatos dos Diário de uma Viagem ao Brasil (Graham,1990) e Diário de mi 

residência en Chile (Graham, 1964), da viajante inglesa Maria Graham, no recorte 

temporal dos anos de 1821 e 1822. Chegando ao Brasil, esteve de passagem por 

Pernambuco, como parte de uma viagem com destino a cidade de Valparaíso no Chile. 

Testemunhou o momento histórico das inquietudes libertárias das independências no 

continente Sul Americano. Maria Graham registrou em seus diários, as múltiplas e 

intricadas tramas dos dinâmicos panoramas políticos, que engendraram tais processos de 

construção das identidades nacionais. Em suas narrativas a viajante demonstra que soube, 

contudo, matizá-los com objetividade, parcialidade e sensibilidade.  
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Associativismo negro nas Américas 

Caroline dos Santos Guedes (UFF) 

Esta comunicação se propõe a apresentar a mudança das formas de associativismo negro 

no Rio de Janeiro e em Buenos Aires do século XVIII para o independente século XIX. 

As instituições nas quais os negros se associavam no período colonial eram de cunho 

religioso, as irmandades. Já ao longo do século XIX, com os processos de independência 

nas Américas e a consequente menor influência da igreja sobre os Estados-nacionais, as 

irmandades foram perdendo força e os negros criaram outras maneiras de se associar, 

como as nações e grêmios profissionais. Em suma, é preciso investigar como se deu o 

processo de transição dessas instituições, assim como suas particularidades. 

 

MESA 06 – Discussões históricas sobre a Sétima Arte 

Sala N301 – 9h às 10h30 

Coordenação: Leila Cristina Gibin Coutinho (UERJ) 

 

Uma capital em meio a natureza: a capitalidade do Rio de Janeiro na animação 

“Aquarela do Brasil” 

Leila Cristina Gibin Coutinho (UERJ) 

Este presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma análise do segmento 

“Aquarela do Brasil” inserido na animação dos estúdios Disney sobre a América Latina 

“Alô Amigos”, de 1942. Pretendo ressaltar aspectos da capitalidade do Rio de Janeiro 

durante as décadas de 30 e 40, em que era apresentada como sinédoque do Brasil.  

Levando em consideração não apenas o olhar estrangeiro a respeito da então capital 

federal, busco perceber quais são as características da cidade exibidas na animação – 

como a monumentalidade de sua natureza - que ganharam ênfase no primeiro Governo 

Vargas. 
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Gaijin - Caminhos da Liberdade: o cinema nipo-brasileiro e a preservação da 

memória 

Hugo Katsuo Othuki Okabayashi (UFF) 

O trabalho intitulado "Gaijin - Caminhos da Liberdade: o cinema nipo-brasileiro e a 

preservação da memória" pretende apresentar uma análise em torno do silêncio 

historiográfico em relação ao racismo sofrido por nipônicos durante os primórdios da 

imigração japonesa contrapondo-o aos esforços do cinema nipo-brasileiro, em especial 

do filme Gaijin, de Tizuka Yamasaki, em romper com este silêncio. 

 

Dos jornais para as telas: a representação do Esquadrão da Morte no cinema 

brasileiro da década de 1970 

Renata dos Santos Ferreira (UERJ) 

A proposta é apresentar uma análise contextual da produção cinematográfica brasileira 

relacionando-a com o momento histórico-político, a partir do estudo de três filmes 

produzidos durante o período da ditadura civil-militar e que versam sobre o Esquadrão da 

Morte do Rio de Janeiro: Lúcio Flávio, passageiro da agonia (Hector Babenco, 1977), Eu 

matei Lúcio Flávio (Antonio Calmon, 1979) e República dos assassinos (Miguel Faria 

Jr., 1979). 

 

As primeiras representações da AIDS no cinema brasileiro 

Oscar José de Paula Neto (UERJ) 

Enquanto o Brasil estava retornava ao regime democrático durante a década de 1980, a 

sociedade brasileira foi acometida por uma aterrorizante doença que rapidamente se 

espalhava pelo mundo: a AIDS. A doença foi logo apresentada a população através da 

mídia, mesmo sem ser satisfatoriamente conhecida pelo discurso médico e gerou muitas 

manifestações de repúdio e preconceito contra grupos historicamente oprimidos, tais 

como os homossexuais e os dependentes químicos. O cinema brasileiro, funcionando 

como sismógrafo da sociedade, logo deu sua contribuição para os debates que estavam 
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fervilhando na mídia e as primeiras representações da AIDS foram sentidas em dois 

filmes lançados em 1985: a pornochanchada “AIDS: Furor do sexo explícito” e o 

docudrama “Estou com AIDS”. 

 

A Última Família Romanov: Uma comparação com a animação Anastásia de 1997 

Tatiana Sattamini Pereira (UNIGRANRIO) 

Nesta pesquisa será analisada a última família real Russa, a Família Romanov, do Tsar 

Nicolau II, através do desenho animado Anastásia de 1997 do estúdio 20th Century Fox, 

produzido por Don Bluth e Gary Goldman. Logo, será feito uma comparação dos 

acontecimentos acorridos com a Família Romanov: o assassinato, a história de uma das 

filhas de Nicolau II que poderia ter sobrevivido, e o modo que a animação Anastásia 

apresenta o episódio. Analisando as músicas, o contexto histórico, e como retratam os 

personagens, com suas características que em alguns casos tornam-se exageradas, e 

também percebendo as críticas feitas pelo filme ao sistema socialista, tudo relacionado ao 

século XX. 

 

Cinema e eugenia: as discussões sobre raça e miscigenação nos filmes "O 

Descobrimento do Brasil" (1936) e "Argila" (1940) 

Guilherme Ferreira Mariano Praça (UERJ) 

Desde seus primórdios o cinema serviu como campo para discussões científicas e, até 

hoje, se apropria das diversas novidades e inquietações. Assim, o tema da eugenia pode 

ser encontrado em muitas obras, como "Frankstein", "O nascimento de uma Nação" e, no 

Brasil, nos filmes de Humberto Mauro. Nos casos de "O Descobrimento do Brasil" e 

"Argila", as orientações do antropólogo Roquette-Pinto foram fundamentais para inserir 

as obras nestes debates. Diferente do pensamento hegemônico, Roquette-Pinto traz uma 

visão da eugenia que pensa os problemas do Brasil não por uma diferença genética entre 

as raças, mas pelas questões sociais e históricas. Assim, o trabalho busca pensar os filmes 

citados à luz destes debates tão importantes para o século XXI. 
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MESA 07 – As artes em múltiplas expressões 

Sala N303 – 9h às 10h30 

Coordenação: Raphael Braga de Oliveira (UFF) 

 

A Dança como objeto de pesquisa historiográfica – os casos de Helenita Sá Earp e 

Eros Volusia 

Fabiana Pereira do Amaral (UERJ) 

Dentro dos estudos historiográficos, a discussão da importância da Arte como uma forma 

de representação de um período e de uma sociedade tornou-se tão ampla que deu lugar a 

uma área de pesquisa independente, a da História da Arte. Entretanto, mesmo diante dessa 

profícua produção voltada para o estudo das Artes na História, pouco tem se produzido 

no Brasil acerca da História da Dança. Diante disso, este trabalho, excerto de uma 

discussão maior travada em nossa tese, vem trazer algumas reflexões sobre o assunto, 

tomando como breve estudo de caso as atuações de Eros Volusia e Helenita Sá Earp, 

expoentes na criação, pesquisa e ensino da dança na década de 40, e sua relação com o 

contexto político da época. 

 

Do colorido da tela para o chiaroscuro das litografias: o caso da "Rendição de 

Uruguaiana", de Pedro Américo 

Álvaro Saluan da Cunha (UFJF) 

O presente trabalho consiste em compreender como se dava o processo das reproduções 

litográficas na segunda metade do século XIX, enfatizando o caso da reprodução da tela 

de pintura histórica de Pedro Américo, a "Rendição de Uruguaiana", obra que hoje 

inexiste por conta de um acidente, restando assim apenas suas reproduções, que são 

nossos objetos de estudo. Esse recorte faz parte de uma análise de um conjunto de 
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litografias intitulado "Quadros Históricos da Guerra do Paraguai", que circulava em 

periódicos e era vendido em casas litográficas da capital da Corte, o Rio de Janeiro. 

 

A Marinha nas Exposições Gerais de Belas Artes (1870-1875) 

Raphael Braga de Oliveira (UFF) 

A partir da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) as telas de pintores históricos se 

destacaram no cenário das artes do oitocentos e com o financiamento do Estado a pintura 

de gênero também se desenvolve no Brasil, pintores de marinha adquirem espaço para 

desenvolver sua pintura no Brasil. Eduardo de Martino foi o pioneiro entre os pintores de 

Marinha que passaram pelo Brasil no século XIX, as críticas presentes nos jornais sobre 

as Exposições Gerais de Belas Artes auxiliam na compreensão do fazer artístico dos 

pintores de marinha, seus locais de produção, os interesses políticos e econômicos, formas 

de circulação da informação e nos valores estabelecidos às obras por seu público.  

 

A influência das ideologias comunistas no teatro político realizado pela Indian 

People’s Theatre Association 

Ana Beatriz Pestana Gomes (UERJ) 

Nas décadas de 1930 e 1940 a Índia estava imersa em um complexo contexto 

sociopolítico que contribuiu para o florescimento de movimentos culturais e políticos que 

defendiam diversificados interesses do povo indiano. A manifestação teatral com ideais 

políticos mais claramente definidos teve início no país na década de 1930 sob a influência 

das criações artísticas russas e dos ideais comunistas defendidos por elas. Assim,  

diferentes pensamentos e ideologias, marcadamente as ideologias comunistas, 

influenciaram a luta da Indian People’s Theatre Association, através do teatro político, 

contra a calamidade instalada no país e diversificadas conquistas no âmbito sociocultural 

e político.  
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A produção cultural como reforço ao Nacionalismo do Brasil de 1960-1970 

Vinícius Paes de Mattos (Faculdade Saberes) 

A comunicação se propõe a entender elementos narrativos presentes na produção cultural 

- foco principal na produção musical - do período militar sobre uma ótica mais próxima 

das teorias sobre o Nacionalismo de Benedict Anderson em especial da obra 

"Comunidades Imaginadas", tal qual as teorias Sartreanas da obra "Esboço para uma 

teoria das emoções". Dessa forma buscamos uma análise do nacionalismo, considerando-

o como um elemento muito mais próximo de um sentimento adquirido e desenvolvido na 

vivência prática, do que um elemento sistematizado semelhante a outros sistemas teóricos 

denominados pelos "ismos". 

 

MESA 08 – Mundo rural: semeando debates 

Sala N 310 – 9h às 10h30 

Coordenação: Rubens da Mota Machado (UFF) 

 

A formação do Morgado de Marapicú e a família Azeredo Coutinho 

Rubens da Mota Machado (UFF) 

A formação do Morgado de Marapicú remota ao final do Setecentos, quando o conjunto 

de bens da família Azeredo Coutinho foi agrupado em instituição de morgadio em favor 

do herdeiro primogênito do sexo masculino, João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. 

A família Azeredo Coutinho projeta a vinculação dos bens em Morgado buscando 

preservar o patrimônio familiar contra o partilhamento da herança entre diversos 

herdeiros, criando um imenso patrimônio agrário em terras fluminenses, e a ajudando a 

revelar as estratégias políticas da família dentro do Império Português. 
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A questão agrária no Brasil na década de 1980: I PNRA e Constituinte de 1988 

Pedro Cassiano Farias de Oliveira (UFF) 

O trabalho se propõe a realizar uma discussão sobre a questão agrária em torno da 

promulgação do I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), em 1985, e os debates 

sobre reforma agrária na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e 1988, a partir de 

duas organizações da sociedade civil: a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

e a Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA). A primeira pode ser considerada 

uma entidade em ascensão na década de 1980 que disputava a representação da classe 

dominante rural, enquanto que a segunda era uma associação ligada à Contag, setores 

progressistas da Igreja Católica e ainda com o MST.  

 

O privilégio intocado no Brasil: um debate sobre a questão agrária nos anos 1960 

sob a perspectiva de Caio Prado Jr. e Josué de Castro 

Rafaelle Gonçalves dos Santos (UERJ) 

O presente trabalho situa-se na História do Brasil contemporâneo, visando analisar a 

questão agrária na década de 1960, entendendo este espaço como uma esfera de privilégio 

“intocado”. Sendo assim, um motor propulsor de conflitos políticos e sociais, incluindo 

seu possível reflexo no golpe civil-militar de 1964. O foco de análise é comparada entre 

autores importantes do pensamento social brasileiro, tais como Caio Prado Jr. e Josué de 

Castro. Ambos os autores tratam das “raízes” que levaram a concentração fundiária e os 

seus consequentes conflitos.  

 

Direito e via colonial na primeira metade do século XX 

Arthur Bastos Rodrigues (UFF) 

Este trabalho propõe levantar elementos que demonstrem as funções específicas com a 

qual o direito se conforma enquanto prática social na consolidação do capitalismo de via 

colonial nas primeiras décadas do século XX. Para isso se buscará pistas no pensamento 

social brasileiro, especificadamente nas obras de Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes, 
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no que tange particularmente a aparição em suas obras das profundas relações sociais 

engendradas a partir da legislação social-trabalhista.  Acredita-se que o fenômeno jurídico 

na particularidade brasileira tenha exercido papel de protagonismo em relação às outras 

práticas sociais no período histórico destacado enquanto momento de consolidação do 

capitalismo brasileiro, em sua totalidade social. 

 

MESA 09 – No coração da pátria da Revolução Russa: resistência, diplomacia e 

historiografia 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 9h às 10h30 

Coordenação: Vanessa Ferreira (UFF) 

 

Mulheres soviéticas: O papel da resistência feminina na coletivização dos campos 

na U.R.S.S (1928 – 1939) 

Vanessa Ferreira (UFF) 

A comunicação pretende abordar a resistência das mulheres soviéticas camponesas em 

relação a coletivização forçada dos campos realizada nos anos 30 durante o período 

stalinista. Enfatizando o impacto da coletivização na vida doméstica e costumes na vida 

das aldeias, e consequentemente entender o porquê de a resistência feminina ter sido tão 

importante, principalmente em face do confronto com o Estado. 

 

História Diplomática entre URSS e Afeganistão; objetivos e conquistas 

Ingrid Camargo da Motta (UFF) 

As relações diplomáticas entre a União Soviética e o Afeganistão funcionavam com o 

objetico estratégico soviético de ter a permanência do país asiático como sua área de 

influência na região. Através de acordos benéficos para o Afeganistão, como 

investimentos na educação, agricultura e na infraestrutura urbana, a URSS usava a sua 

diplomacia para exercer influência na política doméstica e interferir na aproximação de 
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países estrangeiros, como os EUA. As conquistas foram prósperas até o ano de 1978, 

quando diversos conflitos de política doméstica afegã se tornaram uma problemática 

dentro da política doméstica e externa soviética. 

 

Rosa Luxemburgo e a Revolução Russa 

Flávia Barbosa (UFF) 

O objetivo da comunicação é analisar e compreender o pensamento de Rosa Luxemburgo 

acerca da Revolução Russa. Analisar os debates realizados com Lênin e Trotsky, 

principais líderes da Revolução. Compreender as posições políticas da autora no que se 

refere à luta revolucionária, a luta contra imperialismo, a greve de massas, e o constante 

diálogo em sua obra acerca do processo revolucionário na Rússia e na Alemanha.  

 

Revolução Russa: antecedentes e raízes históricas 

Matheus Campos Vicente (UFF) 

Este artigo tem como objetivo analisar e fundamentar as bases que levaram a eclosão da 

Revolução Russa de 1917, que alterou todo o cenário das relações internacionais no 

século XX. Desta forma, ao reconstruir a trajetória do socialismo soviético nos deparamos 

com uma série de motivos favoráveis a queda do czarismo na Rússia, dentre os quais se 

destacam o atraso politico, econômico e social.  A partir disso, com o crescimento de 

diversos grupos socialistas de oposição ao governo, que defendiam a luta de classes 

através de manifestações e greves gerais, e o agravamento das condições internas, após a 

entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tem fim o Império Russo. 

 

Os direitos das mulheres na Revolução Russa 

Julia Mayrinck dos Santos (UFF) 

Antes da Revolução Russa, as mulheres soviéticas eram dependentes de suas famílias. 

Contudo, começaram a ingressar no mercado de trabalho e foram conscientizadas nas 
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indústrias sobre a importância de sua emancipação. A partir de então, o estopim da 

revolução foi marcado por uma greve geral de operárias, resultando na queda do tzarismo. 

No artigo observa-se a mudança da visão sobre a mulher, com Lênin liderando a União 

Soviética, tendo a implementação de diversas políticas públicas e direitos essenciais para 

garantir sua igualdade e emancipação. Entretanto, as dificuldades econômicas enfrentadas 

pela URSS, fez com que Lênin adotassem medidas retrógradas, principalmente para os 

direitos das mulheres.  

 

MESA 10 – Escravidão e escravismo em perspectiva 

Sala N201 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Gilciano Menezes Costa (UFF) 

 

Escravos da religião: família e comunidade nas propriedades beneditinas no 

Recôncavo da Guanabara (1817 -1857) 

Vitor Hugo Monteiro Franco 

Os estudos sobre a família escrava têm sido de suma importância para compreendermos 

a Escravidaõ no Brasil. Assim, o presente trabalho busca naõ só dialogar com o debate já 

feito sobre esta dimensaõ do passado escravista, como contribuir para ele, concentrando-

se no âmbito de propriedades de ordens religiosas. Sendo assim, viso estudar a formaçaõ 

familiar e os laços comunitários entre os escravos da Ordem de Saõ Bento, no Recôncavo 

da Guanabara, no século XIX. Para isso, analisei arquivos paroquiais: assentos de 

batismos, entre os anos de 1831 e 1850, e casamentos, entre 1820 e1850, da Capela de 

Nossa Senhora do Rosário. Tais fontes me permitiram realizar uma análise mais acurada 

da vida desses indivíduos que vivenciaram o cativeiro, os entaõ chamados: Escravos da 

Religiaõ. 
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A Proeminência de Manoel Pinto da Fonseca no contrabando de escravos (1837-

1853) 

João Marcos Mesquita (UNIRIO) 

A reabertura do tráfico de escravos, sob forma de contrabando, em meados da década de 

1830 permitiu o surgimento de um novo grupo de contrabandistas, que aliados à 

construção do complexo cafeeiro e com a complacência do Estado Imperial, elevaram o 

desembarque de africanos. Dentre eles, Manoel Pinto da Fonseca, português radicado no 

Império do Brasil, se estabeleceu como um dos principais agentes do infame comércio no 

período. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo refletir sobre as primeiras 

impressões e aclarar empiricamente os primeiros apontamentos sobre a atuação do 

traficante. 

 

 

A cultura da revolta escrava em Porto das Caixas-RJ: janeiro de 1860 

Gilciano Menezes Costa (UFF) 

A proposta desta comunicação é apresentar a revolta dos escravos que ocorreu, em 1860, 

na região de Porto das Caixas, freguesia da Vila de São João de Itaborahy. Esta revolta 

foi uma reação direta ao excessivo rigor dos castigos corporais e ao impedimento dos 

rituais fúnebres dos escravos da Fazenda da Cruz. Através deste estudo de caso, pretende-

se demonstrar que nem toda revolta visava à destruição do regime escravocrata, ou 

mesmo era ocasionada exclusivamente pela busca da liberdade pelos escravos 

envolvidos. O que se demonstra é que diante de um conjunto de situações ocorridas nesta 

região, tornou-se possível pensar que esses cativos administraram suas diferenças e 

forjaram novos laços de solidariedade, recriando, desta forma, uma cultura da revolta na 

região. 
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A Cidadania no Brasil do Primeiro Império. Exclusão política e Escravidão 

Mário Bittencourt Miguens de Almeida (UNILASALLE) 

O presente artigo possui o objetivo de analisar alguns aspectos da nascente cidadania 

brasileira com o inicio do período Imperial. Tendo em vista que no Brasil muitos 

obstáculos serão criados pela longa escravidão e pelo governo dos Imperadores, na prática 

da cidadania pela população brasileira, ou seja, ser parte de uma nação, pertencer a uma 

entidade maior, não sendo apenas um conjunto de leis e instituições, mas sim em práticas 

voluntárias individuais, voltadas ao bem estar coletivo, ser cidadão da nação do Brasil. 

Verificando ainda a cultura político da sociedade brasileira e algumas práticas políticas 

da classe dominante do Brasil no inicio do século XIX.  

 

MESA 11 – Literatura e História: o poder das letras 

Sala N203 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Zora Zanuzo (UFF) 

 

As crônicas de José Saramago: uma crítica ao Estado Novo português, em seus 

anos finais 

Juliana Moura Martins da Fonseca (UFF) 

O objetivo desta comunicação é a analisar as crônicas produzidas por José Saramago 

enquanto editor do jornal "Diário de Lisboa", publicadas entre os anos de 1972 e 1973. 

Saramago comentou, num quadro de decadência marcelista, a realidade política 

portuguesa e internacional. Dessa forma, estas crônicas representam um interessante 

material para a compreensão da ação política de José Saramago. 
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Lá vai verso!: intelectuais negros e a denúncia literária da escravidão no Brasil 

oitocentista 

Clarissa dos Santos Pinto Pires (UFF) 

A relação entre a História e a Literatura têm sido amplamente debatida pelos 

historiadores, nos últimos tempos, graças aos diversos elementos sócio-culturais que a 

Literatura, enquanto fonte, oferece à escrita da História. A partir desta concepção, através 

das obras de Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis é possível agregar à história da 

escravidão uma perspectiva negra sobre as contradições, violências e denúncias do 

sistema escravista, além de observar aspectos da vida cotidiana e do imaginário negro na 

segunda metade do século XIX.  

 

A Política Internacional na Ribalta de Martins Pena: uma análise sobre “Os Dois 

ou O Inglês Maquinista” (1845) e “As Casadas Solteiras” (1845) 

Zora Zanuzo (UFF) 

A comunicação visa estabelecer um diálogo entre o teatro de Martins Pena e as relações 

entre Brasil e Inglaterra. Estaremos sob a guisa de autores que aprofundaram seus estudos 

sobre o conceito de cidadania e pensaram, cada um a seu modo, a maneira como a 

escravidão se encaixava na hierarquia social prevista pela sociedade imperial. Também 

falaremos sobre a temática da Segunda Escravidão, um novo debate que insere a 

escravidão oitocentista na lógica do capital, estabelecendo um paralelo entre Brasil, Cuba 

e EUA. Com base nisso, retomaremos o percurso dos debates realizados desde a 

abdicação do primeiro Imperador até a instauração da lei Bill Aberdeen, em 1845, que 

decreta a proibição do tráfico internacional de escravos. É razoável supor, portanto, que 

o tom que Martins Pena dá às peças que analisaremos tem a ver com o debate de então. 
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MESA 12 – Trabalhadores, movimento operário e suas experiências na luta por 

direitos 

Sala N205 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Mariana Rezende (UFF) 

 

Anarquismo e Sindicalismo Revolucionário: Percepções em torno da obra 

“Travessias Revolucionárias 

Nilciana Alves Martins (UFJF) 

O presente artigo propõe-se a realizar uma análise crítica da forma como a historiadora 

Edilene Toledo, na obra “Travessias Revolucionárias - Idéias e militantes sindicalistas 

em São Paulo e na Itália (1890-1945)” trabalha com a História do Anarquismo. O estudo 

também tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre anarcossindicalismo e 

sindicalismo revolucionário, e para cumprir tal tarefa, utiliza-se de escritos 

historiográficos sobre o tema. Além disso, no decorrer do trabalho será pensada a 

influência que os princípios anarquistas tiveram não só para o movimento operário 

brasileiro no período que concerne a Primeira República, mas também no sindicalismo 

revolucionário, enquanto estratégia. 

 

A dinamicidade das grandes cidades industriais em A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra, de Friedrich Engels 

Wallace Cabral Ribeiro (UFF) 

Articulando os métodos bibliográfico e etnográfico em A Situação da Classe 

Trabalhadora na Inglaterra, Engels verificou uma série de mazelas que constituem a vida 

das grandes cidades, como desigualdades sociais, miséria, violência, epidemias, poluição, 

desemprego etc. Ao verificar todos esses fenômenos, o autor produziu uma análise que 

se orientou por múltiplos campos de conhecimento, como história, antropologia, 

sociologia, ecologia, política, economia, entre outras. O principal objetivo de Engels, 

nesse livro, era compreender as condições de vida do trabalhador para encontrar uma 
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saída revolucionária deste sistema social e, ao fazer isso, contribuiu involuntariamente 

para o campo dos estudos urbanos.  Neste sentido, este artigo tem como principal objetivo 

identificar e analisar essas contribuições em sua clássica obra. 

 

A Hegemonia Fabril: a construção cultural da fábrica na Inglaterra da Revolução 

Industrial 

Daniel Schneider Bastos (UFF) 

O estudo entende que a consolidação de um projeto socioeconômico ao longo da Primeira 

Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, só pode ser satisfatoriamente compreendida 

se captada em seu aspecto ideológico-cultural. Propõe-se empregar os conceitos 

gramscianos de hegemonia e intelectualidade orgânica para destacar o papel fundamental 

de uma camada da classe média britânica altamente engajada com esse programa, cujos 

trabalhos publicados nas décadas de 1830 e 1840 expressaram um desejo pulsante de 

organizar a sociedade como um todo em torno de uma "cultura industrial burguesa". 

 

Trabalhadores e leis municipais no Rio de Janeiro (1901-1903) 

Mariana Rezende (UFF) 

O seguinte trabalho pretende mostrar o andamento de um projeto de iniciação científica, 

alisando as relações entre os trabalhadores e as leis no Rio de Janeiro nas primeiras 

décadas republicanas, mais precisamente entre 1901 e 1903. Assim, pretende-se observar 

como a legislação municipal incidia sobre os diferentes aspectos de trabalho na cidade, 

tal como a relação dos trabalhadores com esse poder, por meio de abaixo-assinados, 

petições ou greves. 

 

MESA 13 – Ditadura militar: cultura e sociedade 

Sala N207 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Luiza Espindola de Oliveira (UFF) 
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A militarização da seleção brasileira durante a Copa de 1970 

Lucas Salgueiro Lopes (UERJ) 

Colocado no contexto político da ditadura militar brasileira e governo Médici, discute-se 

a influência desse regime – direta e indiretamente – num processo de militarização da 

seleção brasileira de futebol que iria disputar (e vencer) a Copa do Mundo de 1970 no 

México. Analisam-se autores e reportagens contemporâneas ao evento, bem como 

estudos historiográficos atuais. 

 

O colaboracionismo dos juízes de menores na estratégia psicossocial da ditadura 

militar (1964-1985) 

Raphael Barroso Graciano (Faculdade São Bento) 

A estratégia psicossocial da ditadura militar exigia um controle da opinião pública, nesse 

sentido, as manifestações morais que iam de encontro aos padrões impostos passaram a 

serem vistas como um empecilho para o projeto autoritário que estava sendo aplicado. 

Em razão disso, a ditadura militar aliou-se com os setores conservadores da sociedade 

civil de ideais semelhantes ao do regime, a fim de ajuda na propagação dos seus valores 

morais e na repressão dos opositores. Um desses setores foi o do juizado de menores, que 

ajudou na repressão dos novos costumes praticados pela juventude dos anos 60 e 70. 

 

‘Comunismo não, Democracia sim’: Atuação feminina de direita e o golpe de 1964 

Luiza Espindola de Oliveira (UFF) 

Visa abordar a mobilização da militância feminina de direita em torno do projeto 

anticomunista no Brasil (1962-1964). Organizadas em movimentos como a Campanha da 

Mulher pela Democracia, ocuparam o espaço público com a convicção de que sua missão 

era temporária. A defesa dos seus valores, entre os quais a manutenção do modelo familiar 

tradicional burguês, implicava barrar as reformas do governo João Goulart e conter o 
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avanço da ameaça comunista no Brasil. Sua militância operou como uma extensão de 

suas funções como mães e esposas, em defesa do lar e da família. 

 

MESA 14 – Redemocratização brasileira e nova república 

Sala N210 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Aimée Schneider Duarte (UFF) 

 

Estudo comparado entre as trajetórias das transições políticas de Portugal, 

Espanha e Brasil 

Aimée Schneider Duarte (UFF) 

A apresentação tem por foco a atuação da sociedade brasileira em torno do projeto de 

democracia que, influenciado em parte pelas experiências portuguesa e espanhola, tornou 

viável a presença, no texto da Constituição Federal de 1988, de um sistema de direitos e 

garantias sociais. Pretende-se compreender como os processos de transição política 

português e espanhol – que também adotaram Assembleias Constituintes – reverberaram 

nos trabalhos constituintes brasileiros e na resposta da sociedade, diante do fortalecimento 

de suas instituições democráticas. 

 

Megaempreendimentos e resistência na Pan-amazônia, 2003-2017 

João Paulo de Oliveira Moreira (UFF) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os mega empreendimentos hidrelétricos e 

as resistências dos povos indígenas e camponeses contra a construção de represas nos rios 

da Amazônia, em especial as lutas contra Belo Monte, Inambary (Peru), Paitzpatango 

(Peru), Tapajós, Teles Pires, Jirau, Santo Antonio, Binacional Mamoré e Cachuela 

Esperanza (Bolívia). Em comum, todos esses empreendimentos tiveram em maior ou 

menor escala o aporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Apresentaremos os desdobramentos destes conflitos em suas 
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localidades e a articulação das lutas em âmbito internacional, através dos encontros nos 

Fóruns Sociais da Pan-Amazônia (FSPA), entre 2003-2017.  

 

A influência do movimento feminista nas eleições brasileiras, no período pós-

ditatorial 

Naiara Coelho (UFF) 

O trabalho pretende analisar a atuação do movimento feminista, no Brasil, tendo em vista 

o fomento à participação das mulheres na política no processo de redemocratização 

brasileiro. O estudo se orienta na busca de elementos que evidenciem a repercussão dessas 

lutas no quadro crescente de mulheres ocupando cargos eletivos. Será realizada uma 

análise das teorias feministas que influenciaram o Brasil neste período e do sistema 

patriarcal, em conjunto com o exame das estatísticas que representam o sexo dos conditos 

eleitos, para compreender como as questões de gênero se operam neste ramo.  

 

"Nova" República e direito do trabalho: uma reflexão a partir das fontes judiciais 

Reynaldo de Oliveira Pessôa (UERJ) 

A presente exposição tem como escopo trazer reflexões acerca do impacto das políticas 

econômicas implementadas no início da Nova República (1985-1992), tendo como fulcro 

a documentação judicial oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ). 

Tal contexto figurou como um momento histórico ímpar no que se refere à aclamação por 

direitos por parte da sociedade civil, tendo como marco a Constituição  de 1988. Por outro 

lado, a crise financeira que deu fim ao Milagre Econômico ensejou a aplicação de 

propostas de cunho neoliberal, cuja lógica de flexibilização correspondeu a um trajeto de 

vulneração dos direitos trabalhistas e descaracterização da relação capital/trabalho. 
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Estado, Empresariado e Novo Desenvolvimentismo: a Internacionalização da Vale 

e a sua atuação em Moçambique nos anos Lula (2003-2010) 

Drielle da Silva Pereira (UFF) 

O presente trabalho analisa o processo de internacionalização da Vale do Rio Doce em 

Moçambique nos anos Lula , compreendendo tal processo como parte do projeto de 

Estado posto em prática naquele período, aqui denominado de Novo 

Desenvolvimentismo, que procuraria equilibrar crescimento econômico, inclusão social 

e inserção internacional soberana. Sendo uma das principais multinacionais brasileiras, a 

Vale em Moçambique seria um importante passo neste processo. Neste sentido, o trabalho 

procurará analisar as estratégias do governo brasileiro, sua atuação e os dilemas que 

suscita em solo moçambicano. 

 

Disciplina versus Liberdade, uma análise comparativa entre Educação após 

Auschwitz e o Escola sem Partido 

Raíssa Teixeira Almeida de Souza (UFF) 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a Educação após 

Auschwitz, de Theodor Adorno, e o Programa “Escola sem Partido”: uma ameaça à 

educação emancipadora, de Fernando de Araujo Penna, procurando compreender a partir 

de Adorno a perspectiva comparativa entre uma educação meramente disciplinadora e 

uma educação libertadora, como essa diferença entre formas de educar auxiliam no 

desenvolvimento de um mundo menos ligado à objetividade e ao desenvolvimento 

individual e assim, com uma educação crítica e libertadora, buscar a emancipação do 

indivíduo e o desenvolvimento de um pensamento crítico.  

 

MESA 15 – Primeira república em discussão 

Sala N301 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Breno Luiz Tommasi Evangelista (UFF) 
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Campos Sales, Rosa e Silva e Vaz de Mello: A articulação entre os Poderes 

Executivo e Legislativo na Política dos Governadores 

José Marcio Figueira Junior (UNIGRANRIO) 

Este trabalho busca elencar o papel dos presidentes das Casas Legislativas Federais, a 

cargo do pernambucano Francisco de Assis Rosa e Silva (Senado Federal) e do mineiro 

Carlos Vaz de Mello (Câmara dos Deputados) no processo de formação da Política dos 

Governadores, iniciada a partir da articulação realizada por Campos Sales durante seu 

governo como Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil (1898 – 1902).  

Buscaremos explicar como os parâmetros de caráter objetivo das forças oligárquicas 

foram institucionalizados, principalmente no interior do Partido Republicano Paulista e o 

Partido Republicano Mineiro, expondo como os interesses individuais irão vigorar em 

lugar dos interesses pertinentes à Res publica. 

 

O verde oliva é o verde da mata: Rondon, Positivismo e indigenismo no Brasil 

Breno Luiz Tommasi Evangelista (UFF) 

Orientado pela máxima "morrer se preciso for; matar nunca", o militar positivista Cândido 

Rondon foi responsável por uma transformação no contato e interação entre "civilização" 

e populações indígenas no Brasil. A aparente contradição entre defesa dos direitos e dos 

costumes e o discurso de integração e progresso positivo desses grupos, deixaria suas 

marcas na sociedade brasileira. Do SPI a FUNAI, entretanto, os crimes praticados contra 

os índios contrastam com o discurso humanista rondoniano. O papel de Rondon e sua 

ideologia na política indigenista brasileira, como nas práticas de agentes institucionais 

para com os indígenas, guia o atual projeto. 
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História do futebol no Rio de Janeiro: O esporte fora dos clubes de elite 

Glauco José Costa Souza (UFF) 

O desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro no início do século XX foi objeto de 

disputa de poder entre a elite carioca e as camadas populares. Tal processo foi cercado de 

embates por vezes abertos, mas que em sua maioria se deram de forma silenciosa e no 

exercício cotidiano dessa prática esportiva. 

Se, por um lado, as camadas mais abastadas do Rio de Janeiro puderam fazer uso de 

instrumentos e também de espaços específicos para desfrutar de uma partida de futebol, 

como os grupos menos afortunados puderam gozar do mesmo esporte? 

 

Levantamentos sobre o Projeto de Modernização e sua relação com o cotidiano das 

classes pobres em Juiz de Fora – MG (1890-1920) 

Iolanda Chaves Ferreira de Oliveira (UFV) 

O corrente trabalho tem o objetivo de levantar questões sobre o Projeto de modernização 

urbana na cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais no período entre 1890 a 1920, e quais 

as possíveis relações estabelecidas entre este e as classes pobres do município, a fim de 

determinar uma bibliografia necessária para o entendimento e sustentação do trabalho de 

pesquisa que se seguirá, e a escolha de fontes que dialoguem com as questões propostas. 

 

Elysio de Carvalho e o Boletim Policial: Ideias e práticas de controle do corpo no 

início da República no Brasil (1907-1918) 

Rodrigo Maia Monteiro (UERJ/FFP) 

A pesquisa propõe a reflexão sobre o papel dos mecanismos de controle social e 

identificação do corpo no processo de construção da ordem burguesa no início da 

república no Brasil. Pensamos ainda como o disciplinamento social e o desenvolvimento 

da criminologia foram influenciados por um processo de circulação de ideias que apropria 

teorias estrangeiras. O estudo percorre, principalmente, a trajetória de Elysio de Carvalho 

durante o período em que esteve a frente do Boletim Policial (1907-1918), no intuito de 
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perceber os indícios de uma “perspectiva tecnológica do poder”, estudada por Michel 

Foucault, a partir dos instrumentos e práticas de identificação e classificação do corpo 

como forma de controle social. 

 

Os engenheiros tomam Partido: o Clube de Engenharia e a organização da cultura 

no Rio de Janeiro (1880-1910) 

Fernanda Barbosa dos Reis Rodrigues (MAST) 

A comunicação visa refletir sobre as reformas urbanas na cidade do Rio entre os anos de 

1900 e 1910 enquanto expressão das discussões que marcaram o 1° Congresso de 

Engenharia e Indústria, organizado pelo Clube de Engenharia, grande agente das reformas 

e importante locus de formulação política no período.  

 

MESA 16 – Imprensa e projetos políticos em análise 

Sala N303– 10h30 às 12h 

Coordenação: Bruno Guedes de Carvalho (UFF) 

 

A coluna "Plantão Militar" e as demandas profissionais e políticas dos sargentos e 

praças (1957-1964) 

Bruno Guedes de Carvalho (UFF) 

Este artigo pretende abordar o problema da estabilidade profissional e do alistamento 

eleitoral dos sargentos e praças das Forças Armadas. Demandas que, tal como outros 

problemas enfrentados por estes militares, tornaram-se de conhecimento do grande 

público através da coluna "Plantão Militar". Assinada pelo jornalista, e sargento 

reformado do Exército, João Batista de Paula, e veiculada no jornal Última Hora, durante 

a segunda metade da década de 1950 e a primeira de 1960, "Plantão Militar" combinou 

questões reivindicatórias desses militares com outras questões políticas mais amplas do 

cenário político brasileiro no período em escopo neste trabalho.  
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Genocídio em curso: a violação dos direitos indígenas no discurso do Jornal do 

Brasil (1968) 

Rayane Barreto de Araújo 

No ano de 1968, os jornais da imprensa nacional e internacional noticiavam uma série de 

crimes cometidos contra populações indígenas no Brasil. Já em tempos pré-Ditadura 

Militar, o então Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em 1910 como órgão estatal 

responsável pela proteção e "pacificação" dos povos indígenas, entrava numa crise que 

em alguns anos levaria à sua extinção (1967).  Os escândalos de casos de corrupção, de 

crimes contra indígenas, envolvendo funcionários do SPI, estamparam páginas de 

notícias, matérias e editoriais de jornais. O escopo deste trabalho é apresentar as análises 

preliminares sobre a questão da violação dos direitos indígenas nos discursos jornalísticos 

do Jornal do Brasil no ano de 1968. Operamos com os conceitos de campo, do sociólogo 

Pierre Bourdieu, e de discurso, do linguista Dominique Maingueneau, no uso da 

metodologia da análise do discurso jornalístico. 

 

A “Atenas do Norte” em tempos ditadura civil-militar: o papel da imprensa 

conservadora de Diamantina (1964 – 1979) 

Kamila Nunes da Silva (UFSJ) 

A presente comunicação tem como objetivo analisar a construção do consenso social em 

torno da ditadura civil-militar brasileira, na cidade de Diamantina – MG entre os anos de 

1964 e 1979. Portanto, interessa verificar concretamente como os consensos foram 

criados, como as acomodações e interesses de ganhos materiais e/ou simbólicos se 

fizeram no decorrer deste período.  A partir dos anos de 1990 tem sido promovida uma 

revisão na historiografia sobre o golpe de 1964 e a ditadura que se instaurou no Brasil a 

partir dele. Nessa linha, o termo “civil-militar” fora apresentado pela historiografia como 

a forma mais precisa para caracterizar o golpe e o regime nos anos subsequentes. Uma 

rica produção bibliográfica tem chamado a atenção para a relevância da participação da 

sociedade, ou de parcela significativa da mesma, tanto na operação do golpe de Estado, 

quanto na instauração da ditadura. Partiremos da análise de fontes relacionadas à 
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Arquidiocese de Diamantina, onde atuou uma figura importante do anticomunismo 

Católico, o Bispo Dom Geraldo de Proença Sigaud.  Pretendemos dar visibilidade a 

algumas práticas anticomunistas no jornal A Estrela Polar.  Dado que este trabalho 

consistiu em analisar um periódico de cunho conservador, para executá-lo foi 

indispensável entender o anticomunismo, pois esse tipo de manifestação teve papel 

marcante na história política brasileira, visto que a “ameaça comunista” serviu como 

pretexto para justificar o golpe autoritário e reprimir os movimentos populares.  

 

O abolicionismo na imprensa pernambucana e o periódico “O Homem” (1876) 

como contraponto da história 

Emanoel da Cunha Germano (UFRJ) 

O presente trabalho visa recuperar debates cruciais que giraram em torno da abolição da 

escravidão defendida pelos mais diversos grupos de jornais que se originaram a partir da 

década de 1880 na província de Pernambuco. O problema da escravidão na imprensa seria 

discutida através de os jornais que foram um dos principais veículos de propagação da 

insatisfação com a abolição pelas classes médias urbanas. A partir do conceito de cultura 

política me oriento para compreender como os jornais através de um conjunto de atitudes, 

normas, crenças e valores políticos partilhados pelos membros da imprensa 

pernambucana mobilizaram uma série de discursos para fazer frente a ignominiosa 

instituição, pois ela representava para os contemporâneos atraso da nação brasileira frente 

à civilização, pois restringia a liberdade e os direitos dos homens de cor segundo defendia 

jornais na época. 

 

MESA 17 – Nas folhas do cotidiano: circulação, recepção e editoração 

Sala N310– 10h30 às 12h 

Coordenação: Mariana Rodrigues Tavares (UFF) 
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O Espaço Político e a Circulação de Idéias: a Imprensa Ibérica Oitocentista 

Juliana Gomes de Oliveira (UFJF) 

As emancipações dos Estados nacionais americanos não necessariamente foram 

desenvolvidas de maneiras análogas ou paralelas, devemos ressaltar as influências e 

divergências que essas experiências proporcionaram ao serem aplicadas e relacionadas 

entre seus ideários políticos, principalmente por meio da imprensa que agiu como o 

próprio agente político desses processos. Para a compreensão desse trabalho propomos a 

princípio perceber a separação de representação e aplicabilidade sobre o pensamento 

moderno ibero-americano. Por trás de qualquer trabalho que envolva a imprensa da 

primeira metade do Oitocentos, é necessário o entendimento da mesma como agente que 

se modula, e que também transforma o cotidiano sociopolítico de uma sociedade. Desse 

modo, levantaremos a capital importância e o entendimento de duas categorias centrais 

que entrelaçam esse meio difusor de ideias: a formação dos espaços públicos e o advento 

da opinião pública na América Ibérica. 

 

Ensaio de uma história editorial: o INL e as suas coleções, 1937-1960 

Mariana Rodrigues Tavares (UFF) 

O objetivo desta apresentação é o de demonstrar um pouco da trajetória do Instituto 

Nacional do Livro (INL) através de algumas de suas coleções. Com isso, procura-se 

problematizar o surgimento do próprio instituto, destacando-se o fato de que este órgão 

foi criado na década de 1930 em razão do projeto político do Estado Novo de Getúlio 

Vargas e se perpetuou ao longo dos anos subsequentes com diferentes concepções e com 

uma nova percepção sobre o Brasil. Por este motivo, o presente trabalho se dedica a 

recuperar e mapear este escopo da história editorial Brasileira. 
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Intelectualidade feminina na revista Repertorio Americano (1939-1950) 

Barbara de Almeida Guimarães (UFRJ) 

O presente trabalho busca analisar a participação da intelectualidade feminina na revista 

costarriquense Repertorio Americano entre os anos de 1939 e 1950. Tendo em vista que 

as revistas latino-americanas foram espaços privilegiados de debate ao longo do intenso 

século XX, e que eram um campo predominantemente composto por homens, nos chama 

a atenção o expressivo número de mulheres que escreveram nesta revista. Ao analisarmos 

quem eram essas mulheres e que temáticas pensavam, pretendemos compreender o papel 

delas na comunidade argumentativa da Repertorio Americano em uma década ainda 

marcada pelo conservadorismo patriarcal em todo o continente.  

 

A invasão do “Alemão” nos quadrinhos do Jornal Extra 

Ivanilson de Melo Mendes (SEEDUC) 

Ao longo da História, os quadrinhos como linguagem são usados para entreter, 

comunicar, e estereotipar os mais variados assuntos. Em novembro de 2011 o Jornal 

Extra. RJ, lançou um suplemento em quadrinhos de uma reportagem sobre o 1 ano de 

retomada do complexo do Alemão pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, em um 

esforço conjunto para (re)estabelecer a ordem, depois de uma escalada de violência e de 

afronta ao estado. Com base na análise deste quadrinho, se buscar compreender como se 

dá a apropriação desta linguagem pelo jornalismo e como uma interfere na outra, a partir 

de suas especificidades, objetiva-se discutir como a reportagem em quadrinhos procura 

comunicar e estereotipar os personagens em questão. Buscaremos apontar como esta 

reportagem consegue legitimidade para reivindicar para si a “verdade” da prática 

jornalística através dos quadrinhos. 
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Fé e política nas páginas do Informativo 

Matheus da Silva Sampaio (UFF) 

Na década de 1970, período de grandes repressões militares, a Diocese de Nova Iguaçu, 

inspirada pelo Concílio Vaticano II, criou o Informativo para causar uma maior interação 

com os movimentos, agentes de pastorais e os demais pertencentes à diocese. Este folheto 

buscou estimular nos moradores locais, a consciência e a prática de transformar suas 

realidades, a partir de discussões sobre política, desemprego, violações dos direitos 

humanos e outras violências locais. Esta atuação da Igreja resultou em episódios de 

violência por parte dos militares com contornos bem singulares na região, como a 

explosão de uma bomba na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. 

 

MESA 18 – O Império do Brasil em suas múltiplas dimensões 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

 

O território do Império como sua “mais valiosa propriedade”: Estado, 

centralidade política e territorialidade estatal em princípios do Segundo Reinado 

Alan Dutra Cardoso (UFF-INCT/Proprietas) 

Parte constituinte do projeto de mestrado intitulado A política imperial das fronteiras sob 

a direção saquarema: Paulino José Soares de Sousa (1849-1853), a presente comunicação 

discutirá a relação entre a tentativa de demarcação fronteiriça entre o Império do Brasil e 

a República de Nova Granada, em 1853, dentro do contexto de afirmação da soberania 

do Estado brasileiro a partir da consolidação de seu território. Em uma análise das 

decisões políticas pautadas pela diplomacia e das discussões do campo do direito, 

versaremos a relação entre o projeto conservador característico das primeiras décadas do 

Segundo Reinado com a consagração do que o geografo Leandro Janke denominou como 

uma política de territorialidade estatal centrada na delimitação das fronteiras.   



111 

 

 

A luta pela centralização política no discurso regressista de Bernardo Pereira de 

Vasconcelos 

Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, importante político e estadista do século XIX, foi um 

dos principais líderes do Regresso, grupo político formado a partir de 1835 durante o 

período regencial e considerado embrião do primeiro partido conservador brasileiro, os 

Saquaremas. Assustados com as perturbações e as instabilidades características deste 

período, o desejo de todo regressista era a "Ordem e a Paz", lema que os levou a uma luta 

pela centralização das decisões políticas e o fortalecimento do governo central, "remédio 

para os males do Brasil" segundo estes homens. No discurso de Vasconcelos essa 

demanda se traduzia em seu empenho pela revisão das atribuições das Assembleias 

Provinciais, das Guardas Nacionais, do Júri Popular, dos Juízes de Paz e na revogação da 

lei de 07 de novembro de 1831. 

 

Diogo Antônio Feijó: um federalista moderado 

Rafael de Oliveira Bragança 

Em tempos de crise institucional, propõe-se aqui uma reflexão acerca de outro momento 

crítico do Estado brasileiro, a época das Regências. Então, as facções políticas começam 

a se organizar em torno de certas pautas, como a reforma da Constituição e a efetivação 

de novos arranjos que permitissem maior ou menor participação da sociedade nas 

decisões. Tendo como base alguns periódicos publicados em SP e RJ, em diálogo com os 

debates na Câmara dos Deputados, pretende-se caracterizar a atuação do padre Diogo 

Feijó e, assim, alargar os sentidos do federalismo, da soberania e da própria essência do 

que se entende por um liberal na primeira metade do Oitocentos, durante o longo e 

tortuoso processo de construção do Estado Imperial.    
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O recrutamento antes da Guerra do Paraguai: O caso dos recrutas acorrentados 

do Porto das Caixas 

Mirian Cristina Siqueira de Cristo (UNIVERSO) 

Um acontecimento relatado nos periódicos da província do Rio de Janeiro no ano de 1858 

que causou críticas e comoção foi o “caso dos recrutas acorrentados do Porto das Caixas”. 

Caio Prado Júnior, em seu livro Formação do Brasil Contemporâneo descreveu o 

recrutamento para tropas durante a fase colonial e no Império como “maior espantalho da 

população”, causador de grande temor. Assim ocorreu com os recrutas citados nos 

periódicos O Tynanno e o Diário do Rio de Janeiro, todos os dois usando como fonte o 

jornal local O Popular. 

 

A trajetória política de Zacarias de Góes e Vasconcellos entre 1869-1877 

Olga Mattos de Lima e Silva (UFJF) 

A historiografia aponta para a centralidade desempenhada por Zacarias de Góes ao longo 

do Segundo Reinado, sobretudo na queda do Gabinete chefiado pelo mesmo em 1868, 

sendo considerada um marco na história imperial. Entretanto, nos anos seguintes até o 

seu falecimento, a historiografia não traz muitas informações acerca da atuação de 

Zacarias. Dessa forma, mapeando sua  participação no Senado Federal e ser uma das 

lideranças do Novo Partido Liberal, esta comunicação, que é fruto de nossa pesquisa de 

mestrado, objetiva discutir a trajetória realizada pelo mesmo, num momento importante 

da política imperial em que diversas leis foram discutidas, tal como a Lei do Ventre Livre.  

 

História e etnografia nos escritos de Henrique Beaurepaire Rohan (1846-1889) 

Eveline Almeida de Sousa (UFF) 

Henrique Beaurepaire Rohan (1812-1894) foi engenheiro militar, geógrafo e cartógrafo 

do Império brasileiro, que exerceu diversos trabalhos geográficos no território além de 

atividades administrativas. Ao longo de sua trajetória, produziu um conjunto significativo 

de textos com temas variados, esta comunicação enfatiza os ensaios de cunho histórico e 
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etnográfico produzidos pelo autor, como por exemplo, suas Considerações acerca da 

conquista, catequese e civilização dos selvagens do Brasil (1853) e Viagem de Cuiabá ao 

Rio de Janeiro (1869). Nesse sentido, analiso a perspectiva etnográfica e histórica de 

alguns de seus escritos, pensando como tais aspectos dialogam com a construção de 

conhecimentos sobre o Brasil e com o desejo de expansão do Império. 

 

MESA 19 -  Resistência e memória na ditadura militar 

Sala N201 – 12h às 13h30 

Coordenação: Vinicius Alves do Amaral (UFF) 

 

A Luta Armada e o Caminho Revolucionário no Brasil: O Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR) em Pernambuco (1968-1973) 

Maicon Mauricio Vasconcelos Ferreira (UFRRJ) 

Na "linha política" do seu documento fundador, de abril de 1968, o PCBR declara  a 

necessidade da combinação da luta de massas de caráter ilegal e não-pacífico com a luta 

de caráter legal e pacífico, porém anunciando que com o emprego exclusivamente da 

última não havia horizonte de sucesso para a revolução. O PCBR,  desenvolveu forte 

atuação no Estado de Pernambuco e contou com muitos membros, constituindo-se mesmo 

na maior organização da esquerda armada do período no estado. É sobre esta atuação que 

este trabalho se ocupa. 

 

Um "professor" da linha dura?: Arthur Cézar Ferreira Reis e os militares 

Vinicius Alves do Amaral (UFF) 

Reconhecido como especialista na Amazônia, o historiador amazonense Arthur Cézar 

Ferreira Reis também foi uma personalidade pública controversa, principalmente por 

conta de sua passagem pelo Governo do Amazonas logo após o Golpe Civil-Militar de 
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1964. Castelista para alguns, linha dura para outros, Reis desafia classificações. Nesta 

comunicação pretendo analisar suas relações com os militares antes e após o Golpe. 

 

Memória, documentação e pesquisa: A UFRJ e a ditadura militar (1964-1985) 

Letícia Andrade Batista Silva e Keison Mamud Honorato (UFRJ) 

Este estudo tem como principal objetivo apresentar a importância do Projeto Memória, 

Documentação e Pesquisa da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas 

e Informação (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e as suas 

pesquisas referentes à memória e à história institucionais. Desde o ano de 2014, quando 

se completou 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, as pesquisas desenvolvidas se 

destinaram à análise e à disseminação do acervo universitário referente a esse período da 

história nacional, em que houve vários expurgos de professores, discentes e servidores 

técnico-administrativos da UFRJ, a invasão do campus da Praia da Vermelha pelas forças 

armadas e a perseguição de vários estudantes universitários ligados direta ou 

indiretamente ao movimento estudantil, além de outros mecanismos institucionalizados 

de cerceamento, como a censura às obras bibliográficas e as assessorias de segurança e 

informações das universidades; ao mesmo tempo em que percebemos que foi no período 

autoritário que as obras do campus da Cidade Universitária foram concluídas e que vários 

Programas de Pós-Graduação foram criados, por tudo isso, tornou-se necessário 

rememorar e analisar essa conjuntura na trajetória da UFRJ. A pesquisa foi dividida em 

algumas etapas, desde o trabalho com a história oral com os antigos reitores da 

Universidade, e posteriormente com a coleta de depoimentos com os docentes que foram 

expulsos. Na fase atual, após o levantamento das informações que saiu na grande 

imprensa brasileira durante o período de 1964 a 1985, sobre a vida universitária, o 

movimento estudantil, questões educacionais e político-administrativas da UFRJ e 

também sobre a gestão dos reitores neste período, estamos fazendo a transcrição dessas 

reportagens para a posterior disseminação na página da Divisão de Memória. A base da 

pesquisa nos jornais foi realizada na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca 

Nacional. 
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O exílio latino-americano no Brasil: o papel desempenhado pela Igreja Católica 

através da Arquidiocese do Rio de Janeiro 

Bárbara Geromel Campanholo (UFF) 

O presente trabalho tem suas origens na problemática dos exilados latino-americanos que 

chegam ao Brasil, sobretudo a partir da metade da década de 1970, em virtude dos golpes 

que colocam fim aos regimes democráticos em vários países da América Latina. Discute 

esse movimento de partidas e chegadas ao país, em fluxo que se estende até o início da 

década de 1980, através das ações de solidariedade empreendidas pela Igreja Católica 

através da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a qual se encontrava sob o comando de Dom 

Eugênio Sales, figura central do período e para o tema proposto. 

 

O Berço do Herói: Dias Gomes, censura e violência política 

Natasha Moreira Piedras Ferreira (UFF) 

A comunicação proposta tem como objetivo apresentar o episódio de censura à peça 

teatral O Berço do Herói (1963), do dramaturgo Dias Gomes. O espetáculo, que subiria 

aos palcos em julho de 1965, foi censurado poucas horas antes da estreia.  A censura e 

sua enorme repercussão na imprensa da época, analisados à luz da trajetória do 

dramaturgo filiado ao PCB, dão dimensão de elementos essenciais no debate acerca  da 

conjuntura política vivida pelo após o golpe civil-militar de 1964. São eles: o papel da 

arte engajada no recém instaurado regime ditatorial; as arbitrariedades dos militares e 

políticos na vida cultural; as rupturas e continuidades entre a censura praticada antes e  

depois de 1964; e a resistência de setores da sociedade ao regime militar. 

 

MESA 20 – História das Ciências: gentes, saúde e cidadania 

Sala N203 – 12h às 13h30 

Coordenação: Matheus Santos Santana (UFRJ) 
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O discurso médico brasileiro sobre as doenças hereditárias no Pós-II Guerra 

Mundial (1940-1950) 

Raíssa Barreto dos Santos (UFF) 

A pesquisa “O Discurso Médico Brasileiro sobre as Doenças Hereditárias no pós- II 

Guerra Mundial” (1940-1950) que está sendo realizada pela Casa de Oswaldo 

Cruz/FIOCRUZ com apoio CNPq tem como objetivo analisar como aconteceu a mudança 

no discurso médico após a repercussão das atrocidades cometidas pelos médicos nazistas. 

Através de uma pesquisa na Hemeroteca Digital, na biblioteca de Ciências Biomédicas 

de Manguinhos e no Acervo Especial de Obras Raras foi possível entender como nos 

jornais estavam circulando as notícias sobre as experiências feitas em humanos nos 

campos de concentração durante o Nacional Socialismo.  

 

Mendes Corrêa (1888-1960) e a construção de uma ciência colonial 

Marcus Vinicius de Oliveira da Silva (UFF) 

A comunicação buscar compreender a construção do campo da Antropologia portuguesa 

enquanto uma ciência que estava a serviço do controle colonial. Para isso retoma a 

trajetória intelectual e política de Mendes Correia, expoente e referência no assunto 

durante o Estado Novo português, principalmente nos primeiros anos de instauração do 

regime.  

 

A constituição da capital imperial enquanto projeto unificado: o desenvolvimento 

do saneamento 

Sandrine Alves Barros da Silva (UFF) 

Buscando compreender a forma como as políticas sanitárias se estabelecem na cidade do 

Rio de Janeiro, sobretudo no período que vai de 1845 à 1865, este trabalho visa traçar um 

panorama, que se inicia com a chegada da corte no Brasil, a fim de demonstrar a raiz dos 

projetos e a forma como se tornaram cruciais para a construção de uma capital imperial 

que atendesse aos interesses políticos e econômicos das frações dominantes.Cabe 
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destacar que, para o entendimento desta temática é preciso compreender que os marcos 

aqui demonstrados, sobretudo quando relacionados leis e decretos que tomam o cenário 

após 1850, pretendem romper com a mentalidade que pensa a capital imperial 

fragmentada, buscando, integrá-la através de politicas públicas.  

 

O Massacre de Manguinhos: segurança, desenvolvimento e o campo científico da 

saúde no regime civil-militar (1964-1971) 

Matheus Santos Santana (UFRJ) 

O trabalho busca tratar de parte dos eventos transcorridos nas ciências da saúde no Brasil 

após o golpe civil-militar de 1964, destacando os redirecionamentos nas áreas de pesquisa 

biológica estratégica, produção farmacológica e de vacinas. Da referida data até o ano de 

1974 se deu um processo de alinhamento de tais estudos aos interesses econômicos e 

políticos do regime, tendo um de seus principais centros de conhecimento, o Instituto 

Oswaldo Cruz, passado por um rápido esvaziamento de suas pesquisas, com o fechamento 

de vários laboratórios, destruição de coleções essenciais e cassação de celebrados 

cientistas, episódio conhecido como “Massacre de Manguinhos”. Preterido em 

considerável medida pela historiografia do assunto, o referido evento  carrega uma névoa 

de mistério em relação às suas motivações, sendo enfoque da pesquisa o resgate dos 

principais debates econômicos e políticos do período, a fim de ser esclarecida a relação 

entre ciência, produção imunobiológica e desenvolvimento naqueles tempos. 

 

 

MESA 21 – Europa contemporânea em discussão 

Sala N205 – 12h às 13h30 

Coordenação: Gabriella Casares dos Santos (UNIRIO) 
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Poder e linguagem: um estudo sobre Victor Klemperer 

Gabriella Casares dos Santos (UNIRIO) 

A fim de estudar de que forma a população da Alemanha nas décadas de 1930 e 1940 foi 

convencida a apoiar o regime nazista de Hitler, escolhi fazer o recorte a partir do uso da 

linguagem como forma de dominação persuasiva durante o período do Terceiro Reich. 

Trabalho com base no LTI: a linguagem do Terceiro Reich, obra do filólogo alemão de 

origem judaica Victor Klemperer, escrito como parte de seus diários no período da 

Alemanha Nazista e faço uma análise do testemunho de Klemperer sob a ótica dos 

conceitos de Annette Wieviorka. 

 

A história Segundo os Nazistas: A Reconstrução do Putsch de Munique em 1923 no 

Terceiro Reich (1923-1933) 

Augusto Cesar Oliveira Martins (UFRJ) 

A presente pesquisa pretende realizar uma análise da construção histórica da memória 

sobre o Putsch de Munique de 1923 sob a ótica propagada pelos nazistas no livro de 

propaganda política Deutschland Erwacht: Werden, Kampf und Sieg der NSDAP 

(Alemanha Desperta: desenvolvimento, luta e vitória do NSDAP,1933), escrito por 

Wilfried Bade e com fotografias de Heinrich Hoffmann. A tentativa de golpe, apesar de 

não ter obtido sucesso na época de sua realização, modificou as estratégias políticas do 

Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães - Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP). A análise da fonte histórica selecionada objetiva verificar como 

o Ministério Nacional para Esclarecimento Público e Propaganda, dirigido por Joseph 

Goebbels, procuraram criar um projeto de monumentalização histórica do fracasso do 

golpe de Estado perpetrado pelos nazistas durante a República de Weimar (1919-1933). 

O Putsch da Cervejaria moldou as estruturas do Partido, forneceu uma visão de que a 

vitória só poderia ser alcançada pelas vias eleitorais, aproveitando-se das fragilidades do 

sistema político da República de Weimar. Logo, houve reavaliações internas dentro do 

próprio Partido Nazista que visavam a tomada de poder de maneiras alternativas à 

insurgência armada. Uma dessas reavaliações concretizadas, foi a própria construção do 

Putsch de 1923, para que servisse como um exemplo de luta e sacrifício pelos interesses 
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do povo alemão. Para auxiliar no aprofundamento das questões que cercam o Putsch de 

Munique, irei discuti-lo à luz das obras de: Lionel Richard (A República de Weimar, 

1990), Volker Ullrich (Adolf Hitler: Os anos de ascensão 1889-1939, 2016), Ian Kershaw 

(Hitler, 2011), Richard Evans (A Chegada do Terceiro Reich, 2010), Joachim Fest (Hitler: 

Vol. I 1889-1933, 2005), Sylvia Lenz de Mello (República de Weimar: Alemanha 1919-

1933) e Guilherme Campos da Silva (Conflitos de Identidade na República de Weimar). 

No que tange ao estudo especifico de propaganda nazista, a pesquisa valerá das discussões 

de Hannah Arendt (Origens do totalitarismo, 2016), Sergei Tchakhotine (A Violação das 

Massas pela Propaganda Política, 2002), Jean-Marie Domenach (A Propaganda Política, 

2001) e Wagner Pinheiro Pereira (O Poder das Imagens: cinema e política nos governos 

de Adolf Hitler e de Franklin D. Roosevelt -1933-1945). 

 

Guerra Civil Espanhola: uma guerra cultural? 

Anderson Albérico de Souza Ferreira (IFRJ) 

Entendemos que estudar o campo simbólico de uma Espanha em guerra vai além de uma 

compreensão pontual e fatual de um país e de um momento, nesse episódio podemos 

observar o papel e a centralidade cada vez mais latente da cultura,  bem como, a força da 

mobilização daqueles que acreditavam e lutavam a favor da cultura, das artes e da 

liberdade. Fato  este, que pode ser entendido como um dos percussores das revoluções 

culturais que viriam a desabrochar na segunda metade do século XX e que continuariam 

a ressonar nos nossos dias.   

 

Sociedade e Economia: As Transformações no Modelo Produtivo no Pós-Guerra 

Marcos Paulo da Silva (UEMG) 

Este artigo discute as transformações ocorridas no modelo produtivo no período pós 2ª 

Guerra, discutindo as mudanças nas relações entre os países, com particular enfoque nas 

relações estabelecidas após o fim da União Soviética. Através das reflexões de 

Huntington, Hobsbawn, Gramsci, Sato e outros autores, reflete-se a nova conjuntura 

global, e as mudanças proporcionadas por esta nos modelos produtivo e econômico  
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vigentes no final do século XX e início do século XXI. Por fim, ao analisar as novas 

relações estabelecidas, discute-se as implicações culturais para as sociedades latino-

americanas, em especial para a sociedade brasileira moderna. 

 

MESA 22 – Diálogos no mundo contemporâneo 

Sala N207 – 12h às 13h30 

Coordenação: Luana Souza da Silva (UFRJ) 

 

Do acontecimento histórico à indústria cultural: a crise dos reféns americanos no 

Irã em 1979 

Eduardo Artur dos Santos Ramos de Freitas (UFRJ) 

O presente trabalho propõe abordar a crise dos reféns no Irã em 1979, utilizando como 

fonte o longa metragem Argo (2012), anunciado como vencedor de melhor filme do Oscar 

2013 pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Se considerarmos a 

presença de uma primeira dama na entrega do Oscar, muito se tem a dizer que o filme em 

questão faz parte de um processo político e de reconstrução histórico-ideológica, 

deixando evidente o quanto as obras cinematográficas não são indissociáveis da política 

e da história. Assim, proponho a partir do filme, estudar a reconstrução de um processo 

histórico para a exibição dos cinemas. Como produto a se vender e imagem a se construir 

nas telas de cinema, cabe destrincharmos a linguagem cinematográfica do filme, pautada 

na tradição orientalista, visto em Said, e em como se exibe a tensão tênue de adaptação 

dos assuntos geopolíticos e questões do alto escalão diplomático ao público comum, onde 

assistem como forma de entretenimento no conforto de sua poltrona. O estudo se estende 

desde o posicionamento dos Estados Unidos frente à Revolução Iraniana de 1979, e ainda, 

o atual cenário diplomático entre Irã e Estados Unidos. 
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Análise da política externa americana pela desestabilização das relações 

internacionais no Oriente Médio 

Lucas Buzinaro dos Santos (UFRJ) 

O trabalho analisará o papel da política externa dos Estados Unidos da América para o 

Oriente Médio, sobretudo no território do Iraque procurando traçar uma conexão entre as 

ações de intervenção neste país e o surgimento de novas formas de guerras (assimétricas). 

As novas guerras, que  tomam forma através do terrorismo (para este caso) são fenômeno 

de preocupação,  tanto para reconstrução interna do país, que sofre hoje intervenção do 

pseudo-Estado Islâmico, para a geopolítica da região, bem como para sociedade 

internacional, atingida por frequentes  ações terroristas reivindicadas por essa 

organização. Assim, para entender a configuração das ações das guerras em diferentes 

momentos para região do Iraque e suas consequências desestabilizadoras internas e 

externas, serão contrapostas a política de Guerra ao Terror e  a abordagem das Novas 

Guerras. Recentes, mutáveis e empregando meios e motivações diversos, as novas guerras 

são, hoje,   o fenômeno que desafia a segurança  e alarma os Estados Unidos e a  sociedade 

internacional. 

 

As atuais relações com o continente africano a partir de pesquisas científicas no 

Brasil, uma perspectiva de produção do sul global 

Hellen Winin Silva Gomes (UFRJ) 

O continente africano e o país Brasil possuem elos históricos pois compartilham 

características, até mesmo porque o povo brasileiro foi o maior influenciado nesta relação 

onde adquiriu contribuições de troncos linguísticos africanos, formas de alimentação, 

ritmos musicais e etc., não apenas o Brasil, mas demais países diaspóricos (migração 

forçada) da América Latina,  podemos ver consequências dessa presença. Nesse sentido 

esta comunicação surge como voz de uma pesquisa de análise dos vínculos acadêmicos 

que interligam hoje esses dois territórios separados pelo oceano Atlântico. 
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"O Japão contra o relógio": era Meiji e modernidade japonesa (1868-1912) 

Mateus Martins do Nascimento (UFF) 

As temáticas voltadas para história da Ásia são ainda relativamente poucas se observamos 

os estudos em andamento nos centros de graduação e pós-graduação do Brasil. Uma 

pergunta pode surgir: por que estudar o Japão Meiji (1868-1912)? A partir da provocação 

de diversos autores de que o Japão estava correndo contra o relógio, buscamos analisar a 

relação entre Restauração Meiji e modernidade. Nosso objeto é retomar os principais 

debates historiográficos, buscando interpretar o “momento Meiji” (1868): compreender 

o aspecto revolucionário da Restauração Meiji, cujo debate se é revolução, restauração 

ou contrarrevolução também será apresentado, mas também a mudança de longa duração 

que ela representa no séc. XIX em prol do que estamos chamando de modernidade 

circular. 

 

Nacionalismos e Islã político 

Luana Souza da Silva (UFRJ) 

O nacionalismo árabe, em suas formas contemporâneas, deve ser analisado através de 

seus três pilares: liberdade (الحّرة), socialismo (االشتراكية) e unidade (وحدة).O 

reconhecimento da identidade árabe já era encontrado na era pré-colonial. No mundo 

árabe pré-islâmico existia a noção de um vínculo compartilhado entre indivíduos de 

determinado clã: com o Islã, essa conexão passa a ser representada pela noção de umma: 

comunidade, interligada principalmente por seus laços religiosos. Esse trabalho almeja 

compreender as experiências de nacionalismo árabe e suas categorias, comparando seus 

modelos ao nacionalismo clássico liberal e ao ativismo político islâmico.  

 

MESA 23 – Identidade, cidadania e política no Rio de Janeiro 

Sala N210 – 12h às 13h30 

Coordenação: Mauricio Barbosa de Souza (UFF) 
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O projeto Porto Maravilha: uma análise histórica e sociológica do processo de 

“revitalização” da zona portuária do Rio de Janeiro 

Thaís Sangineto de Carvalho (UERJ) 

Este estudo busca compreender o Projeto Porto Maravilha e suas transformações 

urbanísticas no espaço “revitalizado” da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. 

Analisando o valor histórico e cultural da região junto à construção da cidade, apontando 

o desequilíbrio social e a violação de direitos que o projeto acarretou a população local. 

 

O mural “Todos somos um": e quem são “todos”? 

Felippe Vaz, Lara Pinheiro e Raíssa Teixeira (UFF) 

O objetivo dessa elaboração é a análise de um material de mídia: o mural “Todos somos 

um”, também chamado “Etnias”. O painel foi pintado pelo artista paulista Eduardo Kobra, 

a partir de encomenda feita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB) e pela prefeitura do Rio para representar a Olimpíada de 2016 e se 

localiza no Boulevard Olímpico, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Então nos 

perguntamos qual a forma que a arte de rua, originariamente como manifestação estética 

periférica, assume e qual o papel por ela desempenhado quando incorporada em espaços 

gentrificados? 

 

Os Centros Integrados de Educação Pública um projeto antipopular? 

Mauricio Barbosa de Souza (UFF) 

O trabalho que pretende-se apresentar na 5ª Semana de História da Universidade Federal 

Fluminense, tem como estudo os Centros Integrados de Educação Pública, mais 

conhecidos como CIEP, que foi um projeto de educação do governador Leonel Brizola e 

do vice governador Darcy Ribeiro no estado do Rio de Janeiro nos anos de 1983 até 1987. 

Atualmente quando falamos em educação integral no Brasil, lembramos dos CIEPs por 
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ser uma das primeiras experiências nacionais voltadas para uma escola de tempo integral, 

por isso, iremos analisar a concepção do Projeto Político e Pedagógico e como foi a 

aplicação desse projeto. Iremos analisar e problematizar a sua repercussão nos jornais e 

abordar o sentido de uma escola antipopular.  

 

Arquétipos Suburbanos: A construção de identidades na cidade do Rio de Janeiro 

do século XX 

Rafael Mattoso (UFRJ) 

Todo espaço urbano constitui-se de um conjunto de localizações que são produzidas 

através do trabalho humano, onde as classes sociais lutam pelas mudanças, assim como 

pelo controle da produção neste espaço desigual. Estas lutas se estabelecem nas três 

esferas da totalidade social: o campo econômico, político, e ideológica. Sendo assim, este 

trabalho tem como objetivo aproximar-se, por meio da História da Cidade e do 

Urbanismo, destes campos de investigação da vida social e das experiências cotidianas 

de um grande número de moradores dos arrabaldes da cidade do Rio de Janeiro. Buscando 

promover uma analise mais detalhada dos particulares mecanismos de habitação e 

sociabilidade, pretendemos nos aprofundar no cotidiano de parte dos agentes sociais que 

edificaram suas moradias nos bairros suburbanos, entre 1900 e 1950. 

 

MESA 24 – Mulheres e feminismo: representação, sociabilidade e lutas 

Sala N301 – 12h às 13h30 

Coordenação: Yasmin Vianna Bragança (UFF) 

 

Mulheres no Estado Novo (1937-1945) 

Yasmin Vianna Bragança (UFF) 

A Revolução de 1930 foi uma etapa importante da formação do Estado Nacional 

brasileiro com a chegada de Getulio Vargas ao poder. Em 1937, a instauração do Estado 
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Novo consagraria os ideais da Revolução de 1930 e seria uma ruptura radical com esse 

passado de atraso e erros da “República Velha”. Por isso, havia a grande preocupação 

com a superação do atraso que o país encontrava-se e o interesse em alcançar a civilização 

nos moldes europeu e norte-americano. Esse processo de modernização e de urbanização 

afetou as mulheres que residiam nas grandes cidades brasileiras, ocupando novos papeis 

na sociedade. O objetivo deste trabalho é demonstrar as políticas públicas do Estado em 

relação às mulheres durante o Estado Novo, através da utilização de artigos da Revista 

Cultura Política. 

 

Opiniões, definições e debates: o ser mulher em jornais femininos da segunda 

metade do XIX 

Isadora de Mélo Costa (UERJ) 

O presente trabalho busca problematizar os debates existentes no discurso dos periódicos 

femininos O Jornal das Senhoras (1852, Rio de Janeiro) e A Esperança: Semanário de 

recreio literário dedicado às Damas (1865, Porto) acerca da definição do papel e da função 

feminina dessas sociedades à beira do Atlântico. Assim, analisando os diferentes locais, 

contextos e gênero de autoria dos impressos aqui ressaltados, pretende-se aproximar as 

diferentes visões que promoveram a construção e a definição de papéis femininos que ora 

inseriam-se em torno de seres virginais e delicados, ora configuravam-se como demônios 

de saias. Esses debates nos suscitam a busca por compreender a integração do impresso 

no tecido cultural dessas sociedades, suas apropriações e opiniões políticas que 

circulavam acerca das mulheres e também dentro das parcelas do feminino.   

 

Guerra civil espanhola: Atuação feminina na Guerra 

Fabiana Batista de Siqueira Xavier 

Retratar atuação de mulheres na Guerra Civil Espanhola, com armas de fogo à Fotografia. 

O ambiente de Guerra sempre foi majoritariamente masculina, e quando haviam 

mulheres, essas atuavam como enfermeiras, cozinheiras e prostituta.; Dessa vez foi 

diferente, como mostra o artigo, mulheres organizadas - Mujeres Libres - atuavam como 
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milicianas, e as mais famosas fotografias da Guerra foram feitas por fotógrafas. Seja no 

front ou nos ‘’bastidores’’ da guerra as mulheres sempre estiveram lá. 

 

A história da teologia feminista latino-americana 

Karen de Sales Colen (UFF) 

A mulher também faz teologia. Esse debate tem se intensificado à medida que as mulheres 

têm repensado a construção do pensamento teológico a partir de um ponto de vista não 

sexista. Contudo, este não é um assunto recente, visto que desde a segunda metade do 

século XX já se discutia teologia sob a perspectiva da mulher na América Latina. Assim, 

o trabalho analisará o surgimento da teologia feminista latino-americana, fazendo um 

recorte para o que tem sido produzido no Brasil no século XXI. O objetivo é compreender 

como a teologia, paralelamente a história do movimento feminista, contribuiu para a 

afirmação da mulher como sujeito de direitos na igreja contrapondo o paradigma 

masculino como único representante do sagrado. 

 

Nossa Senhora Aparecida: A Rainha do Brasil – o processo de construção de uma 

nova identidade brasileira para a Igreja Católica, 1904 

Jessica Maria Marques Rabello (UFF) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo que levou a figura de Nossa 

Senhora Aparecida a ser declara como Rainha do Brasil em 8 de Setembro de 1904 e 

como se deu a invenção de uma nova tradição mariana em torno desse símbolo, tendo 

como recorte espacial e temporal a cidade do Rio de Janeiro, a antiga capital federal e a 

cidade de Guaratinguetá, que naquele período ainda envolvia o município de Aparecida 

entre os anos 1903 e 1904. As fontes utilizadas para a pesquisa estão localizadas no 

Arquivo da Cúria do Rio de Janeiro, cartas pastorais; no Centro de Documentação e 

Memória do Santuário Aparecida, manuais de devoção e “Jornal O Santuário”; e os 

periódicos “O Apostolo” e “Jornal do Brasil”, que estão disponíveis na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. 



127 

 

 

MESA 25 – Gênero e direito das mulheres 

Sala N303 – 12h às 13h30 

Coordenação: Vanessa de Almeida Moura (FIOCRUZ) 

 

A construção do socialismo chinês e a questão feminina: O caso da Nova Lei do 

Casamento (1950-1955) 

Edelson Costa Parnov (UFRJ) 

O objetivo deste trabalho é entender quais as representações de gênero no contexto de 

difusão da Lei do Casamento (1950), pela qual os matrimônios passaram a ser firmados 

a partir do desejo do casal e o pátrio poder foi extinto. Para isso, mobilizamos os cartazes 

sobre ela do site http://chineseposters.net, mantido pela Leiden University. Utilizamos o 

método Panofsky para o estudo imagético. Em todos os pôsteres os casais são camponeses 

que aparecem lado a lado e sorridentes, demonstrando a preocupação do PCCh em 

divulgar a lei entre essa classe e transmitir uma ideia de harmonia dela decorrente. 

 

O aborto nos Projetos de Leis da Câmara dos Deputados: tensões constantes entre 

o movimento feminista e parlamentares religiosos/conservadores 

Aline Beatriz Pereira Silva Coutinho (UNIRIO) 

O objetivo da comunicação é expor parte da pesquisa do Mestrado. Dessa forma, será 

apresentado um breve histórico dos Projetos de Leis existentes sobre a temática do aborto 

desde a década de 1940 até os dias atuais; focando no tensionamento entre os 

protagonistas políticos dessa disputa pelo discurso da "vida": atores políticos como a 

Igreja Católica, os deputados federais pentecostais  e o movimento feminista. Têm-se o 

objetivo de mostrar que a entrada dos pentecostais na esfera política e principalmente 

dentro do poder Legislativo, quando relacionado ao tema de sexualidade, família e 

reprodução; tem como intuito minar as conquistas promovidas pelo movimento feminista 
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desde a década de 1960 e particularmente, as relacionadas aos Direitos Reprodutivos e 

Sexuais dos anos 1990. O embate sistemático entre essa bancada conservadora religiosa 

e o movimento feminista avança durante o século XXI e promove disputas e mobilizações 

sociais, as quais serão brevemente analisadas. 

 

A situação feminina no Brasil do século XIX: a importância das 

reivindicações pedagógicas de Nísia Floresta para o nascimento social da 

mulher 

Karlla Cristina Gaiba Rebuli (Faculdade Saberes) 

Pretende-se analisar a situação da mulher brasileira na segunda metade do século XIX e 

as Reivindicações Pedagógicas de Nísia Floresta em sua obra Direito das Mulheres e 

Injustiça dos Homens (1832).Nísia afirma que o estado se submissão feminino decorria 

do impedimento das mulheres de terem uma boa educação. Se o sistema educacional 

brasileiro era precário como um todo, para as mulheres, excluídas socialmente, restritas 

ao âmbito doméstico, receber uma educação era quase impossível. Nísia pontua na obra 

que para as mulheres poderem participar ativamente das coisas públicas, era necessária a 

equidade educacional. A educação serviria como mecanismo para conscientizar a mulher 

de seus deveres sociais.  

 

Mulheres curandeiras nos seringais do Amazonas (1940-1950) 

Agda Lima Brito 

Analisando o cotidiano de mulheres que trabalharam nos seringais do Amazonas, 

percebemos como as práticas de cura eram usadas por essas mulheres, como uma forma 

não só de sobrevivência, mas também como estratégia de não consumir nos barracões. 

Nos barracões era comum que os donos dos seringais subissem em demasia o preço das 

mercadorias vendidas, dessa forma o trabalhador ficava endividado. As mulheres por sua 

vez através de ensinamentos herdados ou que aprendiam umas com as outras, buscavam 

utilizar as ervas das matas para assim não comprar remédios nos barracões. Importante 
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ressaltar que nesse período existia o Serviço Especial de Saúde Pública, mas nem sempre 

a SESP conseguia atender todas essas famílias. 

 

Marialzira Perestrello: a institucionalização da Psicanálise no Rio de Janeiro e os 

estudos de gêneros (1945-1955) 

Vanessa de Almeida Moura (FIOCRUZ) 

Na primeira metade do século XX, os discursos psiquiátricos, fundamentados pela 

Psicanálise, tentavam educar o brasileiro, com o intuito de ajustar seus valores e 

comportamentos aos ideais do mundo moderno e civilizado (Castro 2014: 1). A infância 

e a maternidade passavam a serem centrais para o futuro da nação e, como tal, também 

se tornaram objeto de atenção e cuidado. (Castro 2014: 98). Neste processo, é possível 

identificar a participação da mulher. Por isso, desenvolveremos a trajetória de Marialzira 

Perestrello, que foi pioneira da análise infantil e uma das fundadoras da Sociedade de 

Psicanálise do Rio de Janeiro. Atuou, em fase embrionária, na Clínica de Orientação 

Infantil do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil. (Abrão 2016: 39).  

 

MESA 26 – Mulheres em perspectiva 

Sala N310 – 12h às 13h30 

Coordenação: Alice Ripper Cordeiro de Azevedo Coe (UERJ) 

 

A Vida Elegante - O poder das damas da alta sociedade na Belle Époque Carioca 

(Rio de Janeiro-1903 a 1914) 

Laíne Soares Mendes (UFRRJ) 

Demonstro o poder das damas da alta sociedade como um dos fortes elementos 

obscurecidos pelas abordagens simplistas do termo Belle Époque. Darei ênfase à mesma, 

mas no contexto Carioca, a partir do advento do início da República no Rio de Janeiro, 

analisando as damas com a moda. Essa última atuará como um fator social de mudança 
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na vida coletiva, possuindo significação, distinção social e uma problemática para a 

modernidade. Nesse caso, será proposto um misto metodológico de análise conceitual e 

do discurso de periódicos da época, além da intersecção dos conceitos de Belle Époque 

Carioca, Moda e Condição Feminina. 

 

Subversão da feminilidade em Americanah: a perspectiva de uma mulher negra 

não-americana entre Lagos e Princeton 

Alice Ripper Cordeiro de Azevedo Coe (UERJ) 

O presente trabalho tem como o objetivo analisar as relações de gênero e raça 

desenvolvidas no romance Americanah publicado em 2013 de Chimamanda Ngozi 

Adichie, através das personagens femininas da obra, discutindo as questões da construção 

da identidade negra na América Ocidental em comparação com a vivência da personagem 

nigeriana imigrante nos EUA, bem como os desafios enfrentados por Ifemelu, mulher 

negra e imigrante, numa sociedade patriarcal, racista e imperialista ocidental. 

Palavras-chave: gênero; raça; literatura africana. 

 

Nascidas para servir?! Os estereótipos da mulher negra a partir de O Cortiço. 

1850 – 1890 

Letícia Tereza Caetano de Araújo (UNESA) 

O artigo tem como objetivo, compreender como a mulher a negra é representada na obra 

literária de vertente realista, O Cortiço de Aluísio de Azevedo, usando como recurso, a 

comparação de textos Historiográficos que contextualizam mulheres negras no século 

XIX, entre o período de 1850 e 1890, no Rio de Janeiro, a fim de compreender debates 

sobre racismo, mestiçagem e gênero. 
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MESA 27 – Abolição e pós-abolição: a transição em debate 

Sala – 12h às 13h30 

Coordenação: Julia Passos (UFF) 

 

O Século XIX e a Busca pela Liberdade Escravista: a participação feminina no 

movimento abolicionista brasileiro 

Esther Dazilio Ferreira (Faculdade Saberes) 

O objetivo desta comunicação consiste em analisar a participação feminina no movimento 

abolicionista brasileiro do século XIX. Com base em duas associações distintas - 

Associação libertadora Domingos Martins (Espírito Santo) e Sociedade Abolicionista 

Ave Libertas (Pernambuco) -, busca-se identificar a ação abolicionista que cada uma 

destas províncias realizava e qual era a influência da mulher dentro desse movimento, 

baseando-se, principalmente, nos jornais locais da época que eram usados como meios de 

comunicação e divulgação da campanha antiescravista brasileira.  

 

O Club dos Libertos de Nichteroy no contexto da abolição: uma análise através dos 

periódicos 

Danielly Lontra (UFF) 

Embasado, principalmente, de pesquisa em jornais, esse estudo é feito a partir de uma 

análise dos jornais Gazeta da Tarde e Jornal do Commercio. O objetivo maior é traçar um 

panorama do movimento abolicionista da década de 1880 e promover, neste contexto, 

uma abordagem do “Clube dos Libertos” e de sua escola noturna e gratuita. Os jornais de 

época veiculam um pensamento articulado pelas questões da modernidade e da 

civilização, elaborado por grupos que compunham uma rede empenhada na extinção da 

escravidão.  Inserido nesse contexto, o Clube possuía um lugar de destaque na missão a 

favor da Abolição. O que se pretende, portanto, é evidenciar a inegável conexão de uma 

estreita rede de sociabilidade e amparo recíproco promovida pelos abolicionistas de 

Niterói e da Corte e consubstanciada no cotidiano do “Club dos Libertos de Nichteroy”. 
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Entre a História e a Memória: trajetórias de mulheres negras no Pós-Abolição 

Carioca e no Atlântico Negro (1900 – 1930) 

Luara dos Santos Silva (UFF) 

Parte considerável das pesquisas sobre o Pós-Abolição carioca e intelectualidade negra 

estão centradas em figuras masculinas , discutindo suas experiências e agências 

individuais ou coletivas. Mas, algumas indagações surgem sobre as experiências de 

mulheres negras que também estavam inseridas neste contexto. Quais foram seus 

movimentos identitários no que diz respeito aos pertencimentos étnico-racial, de gênero 

e de classe? Como essas identidades se integraram entre si? E de que modo essas mulheres 

negras intelectuais dialogaram com a modernidade e o cosmopolitismo presentes no 

contexto do Pós-Abolição?  

 

O Instituto do Ceará e o IHGB: identidade regional e nacional em diálogo a partir 

do movimento abolicionista cearense (1887-1950) 

Camila de Sousa Freire (UERJ/FFP) 

Neste trabalho objetivamos analisar como a memória da libertação dos escravos do Ceará 

em 1884 foi utilizada posteriormente como elemento fortalecedor da identidade regional 

e como contribuição para o papel do Ceará na escrita da história nacional. Para tanto, 

analisamos a atuação do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará, e sua 

relação com o IHGB, a partir da relativização entre centro e periferia, de uma reflexão 

sobre alteridade e da relação entre história, memória e identidade. Procuramos ainda 

inserir a discussão em um contexto mais amplo de formação da identidade nacional e da 

ideia de nação. 
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O malandro: dos palcos aos inquéritos policiais de 1904 a 1929 no Rio de Janeiro 

Lissa dos Passos e Silva (UFF) 

Viso discutir a representação do malandro no teatro de revista no pós-abolição e suas 

aparições nas prisões cariocas. Sendo tido nesse teatro como figura referência de 

brasilidade,  suas aparições nos palcos cariocas no começo do século eram sempre através 

de figuras pitorescas, provando risos na plateia. Apesar dessa exaltação no teatro, a real 

população tida como malandra, vinha sofrendo com o código penal promulgado em 1890. 

Este proibia explicitamente a vadiagem, capoeiragem, jogo do bicho e escândalos 

públicos. Fazendo com que essa população tivesse grande rotatividade nas cadeias 

cariocas. 

 

Julia Passos (UFF) 

 


