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"As duas faces da ambígua história do século XX - tanto seus horrores como suas maravilhas - 

desempenharam indubitavelmente uma parte na formação da consciência pós-moderna; mas os 

horrores que minaram a antiga ideia de progresso são menos importantes para definir a 

natureza peculiar do pós-modernismo atual que as maravilhas da tecnologia moderna e as 

riquezas do capitalismo de consumo. O pós-modernismo se assemelha por vezes às 

ambiguidades do capitalismo tal como vistas da perspectiva daqueles que aproveitam seus 

benefícios e não sofrem seus custos." 

Ellen Meiksins Wood, 

Historiadora americana que desenvolveu contribuições fundamentais para a teoria política marxista. 
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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 Departamento de 

História, do Programa de Pós-graduação em História (PPGH), da Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAES), da Rede Proprietas, do Núcleo de Estudos 

Contemporâneos (NEC), da Revista de História da Biblioteca Nacional (RHBN), da 

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

Estudos e Representações e de Imagens da Antiguidade (NEREIDA), do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo (NIEP-PréK), do 

Companhia das Índias – Núcleo de História Ibérica e Colonial na Época Moderna e 

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. 
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Programação Geral 

Segunda-feira, 02 de maio de 2016 

10h às 13h: Sessões de Comunicações. 

15h às 16h30min: Minicursos. 

16h45min às 18h30min: Mesa redonda. Políticas e legislações para a educação no 

Brasil contemporâneo: o papel da BNCC e do Escola Sem Partido. Profa. Dra. 

Mônica Martins (Presidente ANPUH-RJ/UFRRJ), Prof. Dr. Fernando Penna (FEUFF) e 

Prof. Dr. Alexandre Moraes (UFF). 

Coordenação: Alan Dutra 

19h: Cerimônia de Abertura. Conferência. A importância da teoria e da metodologia 

na formação do professor-pesquisador: uma contribuição de Ellen Wood. Prof. Dr. 

Marcelo Badaró (UFF). 

 

Terça-feira, 03 de maio de 2016 

10h às 13h: Sessões de Comunicações. 

15h às 16h30min: Minicursos. 

16h45min às 18h30min: Mesa redonda. Religiosidade e práticas funerárias na 

Antiguidade. Profa. Me. Erika Vital (PPGH-UFF), Profa. Me. Ellen Moura (PPGH-

UFF) e Rennan Lemos (Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional). 

Coordenação: Thaís Santos 

19h: Mesa redonda. Encontros no Mediterrâneo: unidade e diversidade. Profa. Dra. 

Regina Bustamante (UFRJ), Prof. Dr. Alexandre Carneiro (UFF) e Prof. Me. Thiago 

Lourenço (PPGH-UNIRIO). 

Coordenação: Geovani Canutto 
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Quarta-feira, 04 de maio de 2016 

10h às 13h: Sessões de Comunicações 

15h às 16h30min: Minicursos 

16h45min às 18h30min: Mesa redonda. Perspectivas historiográficas sobre o 

medievo. Prof. Dr. Mário Jorge da Motta Bastos (UFF) e Prof. Dr. Edmar Checon 

(UFF). 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

19h: Mesa redonda. A relação entre ensino e pesquisa na História Medieval. Profa. 

Dra. Carolina Fortes (UFF) e Prof. Me. Thiago Magella (PPGH-UFF). 

Coordenação: Mariana Rezende 

 

Quinta-feira, 5 de maio de 2016 

10h às 13h: Sessões de Comunicações. 

15h às 16h30min: Minicursos. 

16h45min às 18h30min: Mesa redonda. Administração e Justiça no Brasil colonial. 

Profa. Dra. Maria Fernanda Bicalho (UFF), Prof. Dr. Arno Wehling (UNIRIO/IHGB) e 

Profa. Dra. Isabele de Mello (PNPD/UFF). 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

19h: Mesa redonda. História Moderna: reflexões clássicas e novas abordagens. 

Profa. Dra. Nívia Pombo (UERJ) e Prof. Dr. Yllan de Matos (UNESP). 

Coordenação: Alan Dutra 
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Sexta-feira, 6 de maio de 2016 

10h às 13h: Sessões de Comunicações. 

15h às 16h30min: Minicursos. 

16h45min às 18h30min: Mesa redonda. Intolerância, negacionismo e direitos 

humanos no mundo contemporâneo. Profa. Dra. Natalia dos Reis (PPGH-UFF), 

Profa. Dra. Renata Schitino (UFF) e Prof. Dr. Ricardo Figueiredo (UFRJ). 

Coordenação: Vanessa Ferreira 

19h: Mesa redonda. Imigração: uma questão do tempo presente. Profa. Dra. Ismênia 

de Lima Martins (PPGH-UFF), Profa. Dra. Gladys Ribeiro (UFF), Profa. Dra. Andréa 

Telo da Corte (Museu do Ingá) e Profa. Dra. Marilea Inouê (UFRJ). 

Coordenação: Profa. Dra. Ismênia de Lima Martins 
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Minicursos 

Representações e Gênero na Antiguidade 

Prof. Dra. Talita Nunes Silva (NEREIDA) 

Prof. Mestre Ellen Moura T. de Vasconcelos (NEREIDA) 

Prof. Doutoranda Juliana Magalhães dos Santos (NEREIDA/CAPES) 

Prof. Doutoranda Mariana Figueiredo Virgolino (NEREIDA/CNPq) 

Prof. Doutorando Thiago de Almeida L. C. Pires (NERO/CAPES) 

 

O minicurso tratará de questões concernentes aos estudos de gênero na Antiguidade. 

Abordaremos noções sobre o masculino e o feminino nas sociedades grega, ibera e 

romana. Inicialmente, apresentaremos um panorama acerca das teorias de gênero mais 

utilizadas na pesquisa das sociedades antigas. Posteriormente, faremos estudos de casos 

referentes às sociedades mencionadas. 

 

Os sambas, batuques e ecos de Momo em territórios fluminenses (1946-86) 

Prof. Leandro Silveira (Mestre pelo PPGH-UFF) 

 

O minicurso tem por objetivo básico discutir e mostrar a constituição de territórios de 

samba na cidade do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo entre 1946-86 e a princípio 

será ministrado por 2 pesquisadores. 

Durante as aulas/dabates os participantes serão convidados a discutir como a instituição 

Escola de Samba se tornou um importante marco sócio-cultural que buscou espaço , 

constituiu território e visibilidade em três das maiores cidade do que hoje corresponde 

ao Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro , Niterói e São Gonçalo. 

Ao longo do referido espaço cronológico as agremiações e seus componentes 

enfrentaram lutas para se firmarem e projetarem suas identidades negras em um 

contexto social diverso e muitas vezes, complexificado pelas 

Ditaduras,preconceitossócio-culturais e a própria indústria cultural. 

Na oportunidade, os partícipes terão oportunidade de entrar em contato com fontes 

documentais (jornais, registros sonoros e entrevistas) que conjuntamente com 

bibliografias possibilitarão o debate acerca do tema. 



12 

 

Longe de esgotar a discussão, o minicurso tem ainda por objetivo discutir e apontar 

caminhos e possibilidades para estudos e análises acerca do tema Escola de Samba pelo 

viés analítico da História Social do Samba, entendendo que essa “modalidade cultural” 

é antes de tudo social e que portanto, uma vez inserida no contexto social de 

determinada época, todos os fatores políticos, econômicos e culturais interferem no 

processo de desenvolvimento de tais agremiações, e , do mesmo modo, elas são agentes 

que interferem nesse contexto e não apenas no plano cultural. 

 

Modernização conservadora no Império do Brasil: O Arcabouço Jurídico-Político 

Brasileiro no século XIX. 

Prof. Thiago Mantuano (PPGH-UFF)  

Prof. Thiago Alvarenga (PPGH-UFF)  

Prof. Marcos Marinho (PPGHIS-UFRJ) 

 

O presente curso tem como principal objetivo a reflexão acerca da modernização 

intentada pelo Império Brasileiro, a partir da década de 1830, em suas dinâmicas 

econômico-sociais. Partindo da noção de Formação Econômico-Social e entendendo 

que os modos de produção escravista e capitalista coabitam em nosso recorte com 

crescente complementariedade produtiva, embora conflitiva, estudaremos o arcabouço 

jurídico-político que intentou estabelecer novas regras para um ambiente econômico 

mais integrado ao capitalismo central. Pensando neste momento de franca 

mundialização capitalista e inserção do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho, é 

importante entender as novas leis que buscavam adequar o Império e suas classes 

dominantes às pretensões do mercado mundial que se ampliava. Buscaremos analisar as 

imposições e pressões de agentes do capitalismo central para o estabelecimento de 

novos parâmetros legais para a economia brasileira, além de analisar os impactos nos 

curto, médio e longo prazos dessas medidas. 
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Revoltas e rebeldes na América portuguesa moderna 

Prof. Gefferson Ramos (Doutor pelo PPGH) 

João Henrique Ferreira Castro (PPGH-UFF) 

 

O minicurso irá discutir a atuação de grupos populares nas rebeliões da América 

portuguesa entre os séculos XVII-XVIII. Procura vislumbrar como índios, escravos, e 

homens livres tiveram uma participação política nesses movimentos, ligada suas 

necessidades cotidianas, a melhores condições sociais e a disputas de poder. Durante os 

dias do evento serão discutidas a historiografia sobre os protestos populares na Europa 

do Antigo Regime e a historiografia brasileira dedicada ao assunto. Com o objetivo de 

despertar o interesse para o estudo do tema, ainda será reservado espaço para exibição 

de vídeos, apresentação de acervos documentais e instrumentos de pesquisa. 
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Mesas redondas: resumos e títulos 

Teoria, Metodologia e Ensino de História – 02/05 

Políticas e legislações para a educação no Brasil contemporâneo: o papel da BNCC 

e do Escola Sem Partido. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 16h45 

 

Políticas para a educação e papel do Estado: o debate sobre a BNCC 

Profa. Dra. Mônica Martins (Presidente ANPUH-RJ/UFRRJ) 

Proponho uma reflexão sobre o papel do Estado frente à expansão dos interesses 

privados e das fundações sobre projetos nacionais de educação. Neste sentido, cabe uma 

análise pontual sobre a discussão em torno da BNCC em 2016 e a quem ela atende neste 

momento. 

A desqualificação dos professores como fundamento do "programa escola sem 

partido" 

 

Prof. Dr. Fernando Penna (FEUFF)  

Esta apresentação tem como objetivo debater como uma profunda desqualificação dos 

professores fundamenta o projeto de lei “Escola Sem Partido”. Os professores não são 

considerados profissionais competentes para conduzir a sua prática docente de acordo 

com suas convicções e, por isso, são destituídos dos princípios constitucionais da 

liberdade de ensinar, da pluralidade de concepções pedagógicas e da sua liberdade de 

expressão. 

BNCC, História Antiga e o tema do eurocentrismo 

Prof. Dr. Alexandre Moraes (UFF) 

Um dos aspectos mais criticados na versão preliminar da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) foi a ausência de conteúdos de História Antiga e Medieval. A 

expectativa de elaborar uma base nacional estimulou os especialistas a abordarem de 

forma sucinta ou mesmo a promoverem a exclusão prática de temas convencionalmente 
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atribuídos à História Europeia. Nessa comunicação, debateremos esses aspectos e 

apresentaremos alguns pontos de vistas historiográficos que podem oferecer uma 

interpretação que questione essa disposição inicial. 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

A importância da teoria e da metodologia na formação do professor-pesquisador: 

uma contribuição de Ellen Wood. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 19h15 

Prof. Dr. Marcelo Badaró (UFF) 

 

História Antiga – 03/05 

Religiosidade e práticas funerárias na Antiguidade. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 16h45 

 

Triplismo: Evento comum na Europa céltica? 

Profa. Me. Erika Vital (PPGH-UFF) 

Ao longo de nossos estudos sobre as sociedades celtas percebemos uma grande 

importância conferida ao número três e tudo relacionado ao triplo. Para estas sociedades 

o número três significava a representação do infinito, a partir de ideias como: “começo, 

meio e fim”, “céu, terra e Outro Mundo”, “nascimento, morte e regeneração”, “passado, 

presente e futuro”, entre outras. Essa importância pode ser observada em representações 

iconográficas, inscrições epigráficas, além de símbolos encontrados em objetos 

pessoais, de artesanato e rituais. Acreditamos que tais representações eram um método 

utilizado por artesãos e devotos para transmitir mensagens, acerca da sociedade em que 

viviam. Com o objetivo de compreender o evento que denominamos “triplismo” e que 

pode ser encontrado em toda a Europa céltica, propomos nesta comunicação apresentar 
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e analisar alguns dos materiais que coletamos até este ponto da pesquisa, muitos desses, 

portando elementos híbridos graças a interação com outras sociedades. 

Espaço Funerário Ibero: transformações, causas e representações (séculos IX-VIII 

a.C.) 

Profa. Me. Ellen Moura (PPGH-UFF) 

As necrópoles iberas durante a antiguidade foram "espaços projetados" com o intuito de 

reafirmar laços sociais e de promover um reconhecimento identitário. Durante a 

passagem do período do Bronze para o Ferro, houve mudanças significativas nos tipos 

de enterramentos e nas representações funerárias das elites locais. O objetivo desta 

comunicação é analisar essas mudanças, além de identificar o uso de suas novas 

representações. 

Materialidade e religiosidade no Egito antigo 

Rennan Lemos (Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional) 

Os recentes Estudos de Cultura Material têm enfatizado, em uma variedade de 

contextos, o poder criador da materialidade. De simples reflexo das sociedades no 

passado, a cultura material passou a ser considerada como vetor das relações sociais. A 

materialidade, assim, foi devolvida ao seu contexto social e histórico. A agência das 

coisas passou a ser reconhecida – seu potencial de criar, modificar e reforçar as relações 

sociais. Dessa forma, os trabalhos sobre religião passaram a enfatizar o processo de 

ritualização, performance, memória, mas, sobretudo, o caráter enraizado (embedded) da 

religiosidade no mundo material. A religiosidade, assim, deixa de ser entendida como 

um aspecto separado do social, sobretudo em abordagens que a consideram como 

ideologia e enfatizam uma divisão entre o que é sagrado e o que é profano. As 

interações entre humanos e materialidade ditam, contextualmente, as relações entre a 

religiosidade e os diversos contextos da vida social. Para o caso do Egito antigo (e da 

Antiguidade em geral), é comum se pensar em uma sociedade onde tudo era sagrado. 

Trata-se de uma resposta simplista à abordagem que separa a religiosidade do seu 

contexto social, enfatizando uma pan-ritualização que mascara a complexidade social. 

Neste trabalho, destacaremos a variedade contextual de interações entre a religiosidade 

e a sociedade egípcia antiga através da materialidade, considerada em seu aspecto 

agente que cria, reforça e questiona, a partir da interação social, padrões existentes. 
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Encontros no Mediterrâneo: unidade e diversidade. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 19h 

 

África... Romana? 

Profa. Dra. Regina Bustamante (UFRJ) 

A luta pela relevância dos estudos africanos no nosso país teve uma vitória importante 

com a sanção das leis n. 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Tal como o Brasil, a África é 

caracterizada por grande diversidade cultural e étnica, que se verifica desde a 

Antiguidade. Assim, restringir os estudos africanos aos períodos moderno e 

contemporâneo e, fundamentalmente, vinculados ao fenômeno da escravidão é bastante 

limitado historicamente. A África do Norte se inseriu no circuito mediterrâneo antigo, 

estabelecendo interações com diferentes culturas como a fenícia, a helênica e, por fim, a 

latina. Nesta apresentação, aceitamos o desafio de explorar os múltiplos territórios das 

relações entre romanos e norte-africanos, considerando as complexas e dinâmicas 

representações e ações, tendo em vista que as sociedades estão sempre “em alerta”, 

“tensas”, em estado contínuo de “negociação”, envolvendo produções de objetos e de 

sujeitos. 

“Fenômeno Orientalizante” e o Mediterrâneo no VII século a. C. 

Prof. Dr. Alexandre Carneiro (UFF) 

A presente comunicação tem como objetivo identificar certos signos e práticas sociais 

relacionados ao "fenômeno orientalizante" no Mediterrâneo durante o VII século a. C. 

O mito do Janículo arcaico: narrativas e a construção do passado romano no 

período augustano. 

Prof. Me. Thiago Lourenço (PPGH-UNIRIO). 

A memória popular romana era fruto da confluência do que o povo romano lia, ouvia, 

via e interpretava nos diferentes tipos de textos, imagens e performances disseminados 

pela cidade. Meu objetivo será explorar entrelaçamento entre mito e espaço na 

construção de uma memória das origens de Roma. Para tal, efetuarei uma breve 
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comparação entre três narrativas distintas sobre o Janículo: Antiguidades Romanas de 

Dionísio de Halicarnasso (I, 31), Eneida de Virgílio (VIII, 355-358) e História natural 

de Plínio, o velho (III, 31). 

 

História Medieval – 04/05 

Perspectivas historiográficas sobre o medievo. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 16h45 

 

Prof. Dr. Edmar Checon (UFF) 

A História Medieval no Brasil: o que apre(e)nder e ensinar? 

Prof. Dr. Mário Jorge da Motta Bastos (UFF) 

Proponho-me, nesta apresentação, a compartilhar alguns dos tópicos essenciais de uma 

– urgente, e mais do que necessária! – avaliação crítica e propositiva da produção e 

difusão do conhecimento da História Medieval realizada no Brasil. Trata-se de 

considerar, após um balanço do estado corrente daquelas atividades, as especificidades 

decorrentes da nossa condição de medievalistas, e de como deveriam pautar a pesquisa e 

o ensino das sociedades medievais no Brasil. 

 

A relação entre ensino e pesquisa na História Medieval. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 19h 

 

Algumas considerações sobre a relação entre ensino e pesquisa em História 

Medieval 

Profa. Dra. Carolina Fortes (UFF) 

Ensino e pesquisa não se dissociam. Nas últimas décadas, uma das principais bandeiras 

dos professores universitários de cursos de licenciatura têm sido fundamentar e divulgar 
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essa premissa. Pretendo, com esta fala, traçar breves considerações sobre a relação entre 

ensino e pesquisa em História Medieval e discutir uma possibilidade de real integração 

entre esses dois âmbitos da prática docente. 

De onde vem o medievalismo brasileiro? Uma crítica da herança francesa 

Prof. Me. Thiago Magella (PPGH-UFF) 

Certamente, os alunos recém-ingressos nos cursos universitários de História, no Brasil, 

se deparam com disciplinas que lhes propõem que se voltem à área de “História 

Medieval”. Nesses cursos se manifestam perspectivas predominantemente francófilas. 

Em nossa apresentação destrinçaremos estas perspectivas ensinadas nas universidades, 

objetivando demonstrar como ela modelou a visão escolar sobre a era medieval. 

 

História Moderna – 05/05 

Administração e Justiça no Brasil colonial. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 16h45 

 

Profa. Dra. Maria Fernanda Bicalho (UFF) 

A transversalidade da justiça na administração do Antigo Regime - o caso do 

Brasil colonial 

Prof. Dr. Arno Wehling (UNIRIO/IHGB) 

Na comunicação será discutida a transversalidade da atividade judicial na administração 

colonial brasileira, inclusive a multiplicidade de jurisdições, em contraste com o modelo 

jurisdicional do constitucionalismo, fundamentado na tripartição de poderes. 

Magistrados a serviço do rei: a administração da justiça no Rio de Janeiro (séc. 

XVIII) 

Profa. Dra. Isabele de Mello (PNPD/UFF) 
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História Moderna: reflexões clássicas e novas abordagens. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 19h 

 

Prof. Dr. Yllan de Matos (UNESP). 

Circuitos políticos e formação ilustrada: notas sobre a educação das elites 

governativas no final do século XVIII. 

Profa. Dra. Nívia Pombo (UERJ) 

A historiografia que discute as trajetórias dos capitães-generais no ultramar português 

tem negligenciado o papel desempenhado pela Ilustração na formação educacional das 

elites governativas. Parte das análises está concentrada na afirmação da falência do 

projeto pombalino de canalizar a nobreza para o Colégio dos Nobres ou no desinteresse 

das casas titulares do Reino em matricular seus filhos primogênitos na Universidade de 

Coimbra. No entanto, o estudo de caso de duas famílias participantes tanto do governo 

central, quanto das conquistas, permite, no mínimo, relativizar tais interpretações. A 

comunicação terá como foco a análise da correspondência de dois grandes governadores 

pombalinos, D. Dinis de Melo Castro e Mendonça e D. Francisco Inocêncio de Sousa 

Coutinho, com o objetivo de revelar as principais preocupações desses homens com a 

formação de seus filhos sob as Luzes. 

 

História Contemporânea – 06/05 

Intolerância, negacionismo e direitos humanos no mundo contemporâneo. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 16h45 

 

Extrema-direita, autoritarismo e neofascismos no Brasil contemporâneo 

Profa. Dra. Natalia dos Reis (PPGH-UFF) 

O Brasil vem presenciando o crescimento dos movimentos de extrema-direita e de 

caráter fascista presentes, cujos elementos centrais são o autoritarismo, o 
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anticomunismo e a intolerância frente a grupos sociais que não se encaixam em sua 

visão de mundo ou projeto de sociedade. Tais movimentos representam, de uma forma 

geral, reações a conquistas sociais e democráticas recentes, e visam construir uma 

sociedade baseada na desigualdade e na desconsideração para com os direitos humanos 

e a democracia. Em sua maioria, utilizam as redes sociais de computadores para 

difundir suas idéias e angariar adeptos, fazendo com que a possibilidade de alcance 

social seja considerável, facilitando também o contato entre os diversos grupos e a 

mobilização social em manifestações públicas. Cabe analisar as relações políticas e 

doutrinárias entre esses grupos, suas diferenças, estratégias políticas e de mobilização e 

suas influências teóricas. É importante também realizar uma discussão conceitual sobre 

os termos extrema-direita e fascismo, visto que muitas vezes tendem a se confundir em 

análises acadêmicas e no discurso político. 

A noção de Direitos do homem e algumas controvérsias 

Profa. Dra. Renata Schitino (UFF) 

A atualidade da questão dos direitos humanos parece incontestável. Ondas de 

refugiados, mortes de imigrantes, intervenções humanitárias, crimes contra a 

humanidade. Mas o que estamos falando quando recorremos a tais conceitos? Seria 

possível conceber a dignidade humana como categoria abstrata? A proposta desse 

trabalho é retomar num espectro amplo a noção de direitos do homem, observando 

como diferentes autores e vertentes teóricas se propõem a abordar o problema. 

Veneno antidemocracia: conspiracionismo e política (França, EUA e Brasil) 

Prof. Dr. Ricardo Figueiredo (UFRJ) 

O conspiracionismo surgiu durante a Revolução Francesa como um discurso 

antirrevolucionário e, ao longo dos séculos XIX, XX e XXI desenvolveu-se, ampliou-se 

e contribuiu para, em diferentes momentos e processos fornecer às direitas ideologias 

que disseminam o ódio, criam bodes expiatórios, inimigos mortais; e, assim, atacar 

processos de ampliação da cidadania para as classes trabalhadoras. Entre elas, 

destacam-se as teorias da conspiração judaico-anticomunista, da “Nova Ordem 

Mundial” e do “marxismo cultural”. 
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Imigração: uma questão do tempo presente. 

Auditório (2º andar do bloco O) – 19h 

 

Imigração: uma questão do tempo presente 

Profa. Dra. Ismênia de Lima Martins (PPGH-UFF) 

A autora abordará os dilemas presentes da imigração no Brasil, a fim de demonstrar as 

semelhanças e diferenças do discurso produzido sobre o tema, tanto na esfera do estado 

como na opinião pública, a partir de uma perspectiva de longa duração. 

Os muitos caminhos de um tema de pesquisa: a construção de uma identidade 

pessoal e profissional. 

Profa. Dra. Gladys Ribeiro (UFF) 

A autora, uma das pioneiras do estudo do antilusitanismo na cidade do Rio de Janeiro 

na virada do século XIX para o XX, refletirá sobre a construção do seu objeto de estudo 

a partir da sua ascendência portugesa. 

Imigração e cidade 

Profa. Dra. Andréa Telo da Corte (Museu do Ingá) 

Nessa comunicação a autora, que estudou a imigração madeirense e Judaica em Niterói 

no século XX e lidera junto com a Profª Ismênia Martins o grupo de estudos Rio de 

Janeiro de todas as gentes, destacará a importância de articular a pesquisa sobre as 

formas de inscrição dos imigrantes no tecido social e na malha urbana da cidade com a 

investigação sobre a própria cidade. 

Imigração: conhecimento histórico e engajamento social 

Profa. Dra. Marilea Inouê (UFRJ) 

A autora, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, e doutora em História pela 

USP, pioneira dos estudos sobre a imigração japonesa no Rio de Janeiro e que 

atualmente realiza pós-doutorado na UERJ sobre o caso dos imigrantes haitianos em 
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terras fluminenses, abordará a questão do uso do conhecimento histórico como uma 

forma de engajamento nas questões sociais de seu tempo. 
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Grade de Horários das Sessões de Comunicações (10h às 13h) 

 

02 de maio – Teoria, Metodologia e Ensino de História 

Horário N301 N303 N308 N310 

10h às 

11h30 

Mesa 01 – 

Literatura, trajetórias 

e biografias como 

fontes para a história 

Coordenação: Ana 

Beatriz Morais de 

Souza 

 

Ana Beatriz Morais 

de Souza (UERJ-

FFP) 

Ana Carolina de 

Azevedo Guedes 

(PUC-Rio) 

Edson Silva de Lima 

(UNIRIO) 

Pedro Nogueira da 

Gama (UFRJ) 

Vaneza Santiago de 

Azevedo (PUC-Rio) 

Mesa 02 – O livro 

didático como 

ferramenta para o 

ensino 

Coordenação: Luiza 

Rafaela Bezerra 

Sarraff 

 

Jessica Gabrielle de 

Souza (UNIRIO) 

Luiza Rafaela 

Bezerra Sarraff 

(UERJ-FFP) 

Marlon Barcelos 

Ferreira 

(FACREDENTOR) 

 

Mesa 03 – 

Metodologia e 

recursos didáticos no 

ensino de História 

Coordenação: 

Marcella Albaine 

 

Diana Jane Barbosa 

da Silva (UFRJ); 

Rayane de Castro 

Guedes (UFRJ); 

Livia Martins 

Teixeira Loyo 

(UFRJ) 

Yasmin Vianna 

Bragança (UFF) 

Phellippe Patrizi 

Moreira (UERJ-

FFP) 

Alan Dutra (UFF) 

João Lorandi 

Demarchi (USP) 

Mesa 04 – Conceitos 

e História: um 

debate em aberto 

Coordenação: Felipe 

Ferreira de Amorim 

Borges 

 

Felipe Ferreira de 

Amorim Borges 

(UFF) 

Rebeca Cêdo Borges 

(UERJ) 

Vitor Yuri Victorino 

da Cunha Abreu 

(PUC-Rio) 

Júlia Manacorda 

(PUC-Rio) 

11h30 

às 13h 

Mesa 05 – A 

interface entre 

História e memória 

Coordenação: 

Blonsom de Faria 

Ramos 

 

Blonsom de Faria 

Ramos (UFF) 

Hugo Farias de 

Sousa (UFRJ) 

Mesa 06 – A 

interdisciplinaridade 

nas Ciências Sociais 

Coordenação: João 

Gabriel Ramos 

Mendes da Cunha 

 

João Gabriel Ramos 

Mendes da Cunha 

(UFF) 

Ramon Rubem 

Peixoto de Oliveira 

(UFF) 

Daniela Gracias 

Godinho (UERJ-

FFP) 

Luciano Cesar da 

Costa (UFF) 

Mesa 07 – 

Experiências do 

Ensino de História 

no âmbito escolar 

Coordenação: 

Marcella Albaine 

 

Andressa Cristina de 

Miranda do Carmo 

(UFF); Joyce dos 

Santos Quintanilha 

(UFF) 

Marianna 

Burlamarqui Lopes 

(UFF) 

Samuel Barreto dos 

Santos (UFF) 
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03 de maio – História Antiga 

Horário N301 N303 

10h às 

11h30 

Mesa 01 – Religiosidade e ritual na 

Antiguidade 

Coordenação: Camila Alves 

Jourdan 

 

Amanda Reis dos Santos (UFRJ) 

Camila Alves Jourdan (UFF) 

Daniel Mendes Mendonça 

(UFRRJ) 

Mesa 02 – Literatura, gênero e 

sociedade 

Coordenação: Thaís Rodrigues dos 

Santos 

 

Bruna Moraes da Silva (UFRJ) 

Stéphanie Barros Madureira 

(UFRJ) 

Thaís Rodrigues dos Santos (UFF) 

Vitória de Oliveira Barroso (UFF) 

11h30 às 

13h 

Mesa 03 – Egiptologia: 

historiografia e antropofagia 

Coordenação: Geovani Canutto 

 

Jorge Henrique Almeida de Jesus 

(UERJ) 

Roberto Torviso Neto 

(UNILASALLE) 

Mesa 04 – Economia e sociedade 

no mundo antigo 

Coordenação: Mateus Mello 

Araujo da Silva 

 

Guilherme Albuquerque Muharre 

(UNIRIO) 

Mateus Mello Araujo da Silva 

(UFF) 
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04 de maio – História Medieval 

Horário N301 N303 N308 

10h às 

11h30 

Mesa 01 – Olhares sobre o 

mundo islâmico 

Coordenação: Anna Carla 

Monteiro de Castro 

 

Anna Carla Monteiro de 

Castro (UFF) 

Claudia Marilia Marques 

Espanha (UFF) 

Dandara Arsi Prenda (UFF) 

Marta Bezerra de Almeida 

(UERJ) 

Mesa 02 – Representações da 

monarquia 

Coordenação: Caio de Barros 

Martins Costa 

 

Caio de Barros Martins Costa 

(UFF) 

Danielle de Oliveira dos 

Santos Silva (UFRRJ) 

Nathália de Ornelas Nunes de 

Lima (UFRRJ) 

Victor Romero de Azevedo 

(UFF) 

Mesa 03 – Modelos de 

cristianismo: ascetismo e 

martírio 

Coordenação: Hayanne 

Porto Grangeiro 

 

Bruno Ucho Borgongino 

(UFRJ) 

Hayanne Porto Grangeiro 

(UFF) 

Pablo Gatt Albuquerque 

de Oliveira (Faculdade 

Saberes) 

Vinicius de Freitas Morais 

(UFF) 

11h30 às 

13h 

Mesa 04 – Literatura 

medieval: o outro nas crônicas 

e poemas 

Coordenação: Afonso Celso 

Malecha Teixeira 

 

Afonso Celso Malecha 

Teixeira (UFF) 

Kamilla Dantas Matias 

(Universidade de Coimbra) 

Leticia Souza da Costa 

(UNESA) 

Maycon da Silva Tannis 

(PUC-Rio) 

Thalles Braga Rezende Lins 

da Silva (UFRJ) 

Leandro César Santana Neves 

(UFRRJ) 

Mesa 05 – Reconquista 

ibérica em perspectiva 

Coordenação: Paula de Souza 

Valle Justen  

 

Jonathas Ribeiro dos Santos 

Campos de Oliveira (UFRJ) 

Leandro Ribeiro Brito (UFF) 

Paula de Souza Valle Justen 

(UFF) 

Mesa 06 – O poder dos 

senhores: representação e 

atuação da aristocracia 

Coordenação: Diogo 

Rodrigues dos Santos 

 

Diogo Rodrigues dos 

Santos (UFRJ) 

Renan Perozini Gomes 

Barrozo (UERJ) 

Raquel Hoffmann (USP) 

José Marcio Figueira 

Junior (UNIGRANRIO) 
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05 de Maio – História Moderna 

Horário 
Auditório 2º andar do 

bloco O 
N301 N303 

N308 

10h às 

11h30 

Mesa 01 - Ilustração e 

pensamento político no 

mundo moderno 

Coordenação: Gabriel 

Gaspar 

 

Gabriel de Abreu M. 

Gaspar (UFF) 

Matheus Farinhas de 

Oliveira (UFF) 

Vanessa Moura (PUC-

Rio) 

 

Mesa 02 - Olhares sobre 

o Novo Mundo 

Coordenação: Dayanne 

Luz 

 

Dayanne Luz (UNIFESP) 

Diego Pimentel de Souza 

Dutra (UFF) 

Gabriel Gonzales 

Ballestero de Souza 

(UFRJ) 

Jorge Henrique Cardoso 

Leão (UFF) 

 

Mesa 03 – Cultura e 

sociedade na Época 

Moderna 

Coordenação: Juliana 

Torres Rodrigues Pereira 

 

Juliana Torres Rodrigues 

Pereira (USP) 

Vanessa Gonçalves 

Bittencourt de Souza 

(UFF) 

Mesa 04 – Instituições e 

práticas da justiça na 

América Portuguesa 

Coordenação: Claudia 

de Andrade de Rezende 

 

Alana da Silva 

Machado (UFF) 

Claudia de Andrade de 

Rezende (UNIFESP) 

Felipe Garcia de 

Oliveira (UNIFESP) 

Michelle Carolina de 

Britto (UNIFESP) 

11h30 às 

13h 

Mesa 05 – Administração 

e política no Brasil 

Colonial 

Coordenação: Gabriel 

Gaspar 

 

Jerônimo Aguiar Duarte 

da Cruz (UFRJ) 

Leonardo Guedes Soares 

(UERJ) 

Marcelo do Nascimento 

Gambi (UFF) 

Natália Monteiro Vieira 

(UFF) 

 

Mesa 06 - Inquisição e 

religiosidade no Império 

Português 

Coordenação: Veronica 

de Jesus Gomes 

 

Ademir Schetini Júnior 

(UFF) 

Fabricio Lamothe Vargas 

(UFF) 

Leonardo Coutinho 

Lourenço (UFF) 

Veronica de Jesus Gomes 

(UFF) 

 

Mesa 07 – Literatura e 

idéias filosóficas nos 

Tempos Modernos 

Coordenação: Heitor 

Castanha Carrera 

 

Guidyon Augusto Almeida 

Lima (UFMG) 

Heitor Castanha Carrera 

(UNIFESP) 

Leandro Nascimento de 

Souza (UFF) 

Lívia Bernardes Roberge 

(UFF) 

Thayenne Roberta 

Nascimento Paiva (UFRJ) 
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06 de Maio – História Contemporânea 

Horário N203 N210 N212 N214 N301 N303 

10h às 

11h30 

Mesa 01 – Ditadura 

Militar e Educação no 

Brasil 

Coordenação: Bruna 

Silva 

 

Wesley Carvalho (UFF) 

Ana Paula Henrique 

(UNIRIO) 

Bruna Silva (UNIRIO) 

Isabel Vieira (UNIRIO) 

Mesa 02 – Discursos e 

interpretações sobre a 

Ditadura Militar  

Coordenação: Rafael 

Alves 

 

Danielle Alves (UFJF) 

Vinícius Mattos 

(Faculdade Saberes) 

Luís Eduardo Fernandes 

(UFF) 

Rafael Alves (UNESP) 

Daniela dos Santos 

(UFJF) 

Mesa 03 – América em 

debate 

Coordenação: Amanda 

Vannucci 

 

Amanda Vannucci 

(UFF) 

Matheus Marques (UFF) 

Fernando Loureiro 

(UERJ) 

 

Mesa 04 – África 

contemporânea em 

debate 

Coordenação: Karina 

Ramos 

 

Danilo Ricco (UFF) 

João Paulo Pinto (UFF) 

Karina Ramos (UFRJ) 

Mesa 05 – 

Redemocratização: 

Múltiplas abordagens 

Coordenação: Aimée 

Duarte 

 

Aimée Duarte (UFF) 

Laís da Silva (UFRJ) 

Thaís Carvalho (PUC-

Rio) 

 

Mesa 06 – Projetos 

políticos no Brasil 

Império 

Coordenação: Álvaro 

Cunha 

 

Álvaro da Cunha 

(UFJF) 

Leandro da Silva 

(UERJ) 

Luan Siqueira (UFRRJ) 

 

N308 N310 N312 N314 N316 N318 
Mesa 07 – Diálogos no 

Tempo Presente 

Coordenação: Giselle 

Nicollau  

 

Giselle Nicollau (UFF) 

Luana Santos (UFF) 

João Paulo Moreira 

(UFF) 

Juliana Machado (UFF) 

Rafael Clemente 

(UFRRJ) 

 

Mesa 08 – Economia no 

Brasil Oitocentista  

Coordenação: Alan 

Dutra 

 

Demétrio Santos (UFF) 

Felipe Besada (UFF) 

João Fernando de Brito 

(UFRJ) 

 

Mesa 09 – História das 

idéias políticas e das 

mentalidades 

Coordenação: Caroline 

Alves 

 

Elaine Pasqual (UFF) 

Fernanda Torres (UERJ) 

Caroline Alves (UFJF) 

 

Mesa 10 – 

Totalitarismos 

Coordenação: Elis 

Lemos 

 

Bruno Benevides 

(UNIRIO) 

Carlos Guerra 

Elis Lemos (UFF) 

Dirson Sobrinho (UFRJ) 

 

 

Mesa 11 – Literatura, 

imprensa e circulação de 

ideias 

Coordenação: Mariana 

Tavares 

 

Lucas de Miranda 

(PUC-Rio) 

Mariana Martins (UFRJ) 

Mariana Tavares (UFF) 

Zora Zanuzo (UFF) 

Diego Vivas (UNESA) 

Mesa 12 – Teoria e 

conceito: uma questão 

Coordenação: Rennan 

Moraes 

 

Renan Moraes (UERJ) 

Wallace Ribeiro (UFF) 
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06 de Maio – História Contemporânea 

Horário N203 N210 N212 N214 N301 N303 

11h30 

às 13h 

Mesa 13 – Escravidão: 

debate essencial para o 

Brasil Império 

Coordenação: Daniely 

Lontra 

 

Camila Freire (UERJ-FFP) 

Daniely Lontra (UFF) 

Emanoel Germano (UFRJ) 

Matheus Pedrosa (UERJ) 

Victor Hugo Franco (UFF) 

Gilciano Costa (UFF) 

Mesa 14 – Cinema e 

Fotografia 

Coordenação: Peróla 

Lannes 

 

Carlos dos Santos (UFRJ) 

Pérola Lannes (UFF) 

Thiago Tavares (UFF) 

Vinícius Monteiro (UERJ) 

Ygor Monteiro (UFF) 

Mesa 15 – Perspectivas 

acerca do gênero 

Coordenação: Rodrigo de 

Sousa 

 

Ingrid de Souza 

(UNIGRANRIO) 

Phylipp de Oliveira (UFF) 

Rodrigo de Sousa (UFMG) 

Ruanna Batista (UFF) 

Savio Lima (UNIVERSO) 

Erika Cardoso (UFF) 

Mesa 16 – História e 

Ciência: um debate em 

aberto 

Coordenação: Tiago Reis 

 

Ana Carolina Gomes 

(UFF) 

Caroline Souza (UFRJ) 

Filipe da Silva (UFF) 

Katherine de Azevedo 

(FIOCRUZ)  

Thaís da Silva (UFF); 

Gabriella Mendes (UFRJ) 

Tiago Reis (Universidade 

Nova de Lisboa) 

Mesa 17 – História, 

trabalho e imaginário 

coletivo 

Coordenação: Vanêssa 

Pinheiro 

 

Agda Brito (UFF) 

Alexsandro Pinto (UFF) 

Vanêssa Pinheiro 

(FIOCRUZ) 

Alexandre de Souza e Silva 

(UFRJ) 

 

 

 

Mesa 18 – Estado Novo 

Coordenação: André Fraga 

 

André Fraga (UFF) 

Marcela da Silva (UFJF) 

Pedro Henrique de Oliveira 

(UFF) 

 

N308 N310 N312 N314 N316 
Auditório – 2º andar 

do bloco O 

Mesa 19 – Movimentações 

políticas e culturais nas 

Américas 

Coordenação: Rayane de 

Araújo 

 

Rayane de Araújo (UFRJ) 

Diego de Amorim (UFF) 

Vitor de Oliveira (UFRRJ) 

Amanda Mesquita (UFRJ) 

Meyre Teixeira (UFF) 

Mesa 20 – História e 

recursos interativos 

Coordenação: Marcella 

Albaine 

 

Camila Baptista (UFF) 

Diego Figueiredo (UFRRJ) 

Ivanilson Mendes (UFF) 

Tiago da Silva (UFRJ) 

Marcella Albaine (UFRJ); 

Caroline Mendes (UFRJ) 

Mesa 21 – Imprensa na 

História contemporânea 

Coordenação: Caio Leone 

 

Caio Leone (UFF) 

José Roberto Saiol (UERJ) 

Juliana de Oliveira 

(Faculdade Saberes) 

Oscar José Neto (UERJ) 

Mesa 22 – Movimentações 

políticas e reforma urbana 

em discussão 

Coordenação: Pedro Torres 

 

Mônica D’Assumpção 

(UERJ) 

Pedro da Silva (UFF) 

Renata Nogueira (UERJ-

FFP) 

Pedro Torres (UERJ) 

Mesa 23 – Instituições 

civis e militares nas 

primeiras décadas do 

Brasil Republicano 

Coordenação: Eduardo 

Lamela 

 

Vitor Leandro de Souza 

(PUC-Rio) 

Eduardo Lamela (UFF) 

Tatiana Castro (UFRRJ) 

Agatha Lopes (UFF) 

Breno Evangelista (UFF) 

 

Mesa 24 – História e 

relações internacionais: 

sistemas políticos e 

econômicos na 

contemporaneidade 

Coordenação: Vanessa 

Ferreira 

 

Adna Oliveira (UERJ) 

Marcus Maia (UFF) 

Vanessa Ferreira (UFF) 
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Resumos das Comunicações 

Segunda-feira, 02 de maio de 2016 

Teoria, Metodologia e Ensino de História 

 

MESA 01: Literatura, trajetórias e biografia como fontes para a História 

Sala N301 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Ana Beatriz Morais de Souza 

Entre o talento provinciano e o brilho da capital: Um olhar balzaquiano sobre a 

França do século XIX presente no romance Ilusões Perdidas. 

Ana Beatriz Morais de Souza (UERJ-FFP) 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar uma das representações feita por Honoré 

de Balzac em sua obra Ilusões Perdidas a respeito do papel daprovíncia e da capital 

parisiense durante o século XIX. A partir disso, o nosso exercício de análise buscará 

compreender como foi configurada a relação entre esses dois espaços sociais por meio 

da ótica balzaquiana tentando pensar a localidade e os costumes tradicionais dentro do 

processo de modernização considerável nesse período.  

 

LyttonStrachey e a escrita biográfica no século XX. 

Ana Carolina de Azevedo Guedes (PUC-RJ) 

O presente trabalho visa explorar a contribuição do chamado novo romance no 

desenvolvimento da nova biografia inglesa no início do século XX através das obras de 

LyttonStrachey (1880 - 1932). Para isso estabeleceremos a relação entre ficção e 

história na escrita biográfica através da abordagem de Wolfgang Iser na obra "O fictício 

e o imaginário" e a sua influência nos estudos acerca da biografia. 
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"Conversando com a múmia (1845): do conflito entre ciência e a consciência da 

realidade do passado" 

Edson Silva de Lima (Unirio) 

Pretendo a partir do método hermenêutico-fenomelógico analisar o conto 

Sommewordswith a mummy (1845) do poeta e contista Edgar Allan Poe. Nosso 

objetivo será encontrar aquilo que no campo da teoria da ficção chamamos de 

"marcações do real"; esta chave nos permitirá perceber os debates acerca da critica a 

racionalidade científica típica do século XIX. Centramos, portanto, nossa analise nas 

criticas feitas por Edgar Allan Poe utilizando a sátira fantástica para denunciar a 

resistência da recém formada nação americana.   

 

A construção do futuro: o sentido de história em “História Universal” de H. G. 

Wells. 

Pedro Nogueira da Gama (UFRJ) 

O objetivo dessa pesquisa é propor interpretações para o sentido da história em H. G. 

Wells a partir da análise de um de seus escritos não ficcionais, História Universal. 

Encontra-se presente na obra a ideia de que o entendimento da história de uma forma 

ampla, abarcando a humanidade, teria evitado os flagelos das guerras, como a 1ª Guerra 

Mundial. Wells defende uma utilidade prática da História, relacionada a um valor moral 

e educador nela existente. 

 

Uma exceção escandalosa: Nísia Floresta sujeito-efeito do discurso anti-anti-

feminista brasileiro no século XX 

Vaneza Santiago de Azevedo (PUC-Rio) 

Entre as narrativas eclipsadas no Brasil do século XIX, encontram- se as de Nísia 

Floresta Brasileira Augusta. Nascida em 1810 em Papari, província do Rio Grande do 

Norte, até sua morte em 1885, Nísia escrevera entorno de 13 livros. No século XX, 

Nísia passa a ser utilizada como "exceção escandalosa" em meio à realidade das demais 

mulheres do XIX. Nesta comunicação, pretendo investigar o investimento dos 
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intelectuais no século XX para arregimentar tal representação, a criação de um sujeito-

efeito em um discurso pretensamente anti-anti-feminista. 

 

MESA 02: O livro didático como ferramenta para o ensino 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Luiza Rafaela Bezerra Sarraff 

Representações e esquecimento: o lugar dos cristãos novos nos livros didáticos 

Jessica Gabrielle de Souza (UNIRIO) 

Este comunicação apresenta uma proposta de análise da escrita produzida em torno dos 

cristãos novos inseridas nas representações didáticas da América Portuguesa presentes 

nos manuais escolares voltados aos alunos do ensino médio da rede pública do estado 

do Rio de Janeiro. 

 

O tempo histórico nos livros didáticos 

Luiza Rafaela Bezerra Sarraff (UERJ-FFP) 

A máxima de Marc Bloch “A História é a ciência dos homens no tempo” nos serve até 

hoje como uma boa conceituação da disciplina histórica, por destacar o tempo como um 

elemento central aos estudos da História. Contudo, esta centralidade do tempo também 

aparece destacada nas escolas e nos livros didáticos. Portanto, o objetivo deste trabalho 

é discutir a concepção de tempo histórico presente em uma coleção aprovada pelo 

PNLD 2011.  

 

A Arqueologia sobre o povoamento da América nos livros didáticos 

Marlon Barcelos Ferreira (FACREDENTOR) 

O presente trabalho objetiva analisar a abordagem dada pelos livros didáticos a um dos 

assuntos mais polêmicos e debatidos pela arqueologia que é o processo de povoamento 
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do continente americano e assim perceber se os livros didáticos estão em sintonia com 

as mais recentes teorias e pesquisas arqueológicas e portanto verificar se os mesmos se 

constituem em um instrumento pedagógico útil para professores e alunos. Para tal feito 

foram analisadas quatro coleções de história do E. M. disponíveis pelo PNLD. 

 

MESA 03: Metodologias e recursos didáticos no Ensino de História 

Sala N308 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Marcella Albaine 

O Carnaval Carioca através de uma linha do tempo online para o Ensino da 

História (do século XIX até os dias atuais) 

Diana Jane Barbosa da Silva (UFRJ) 

Rayane de Castro Guedes (UFRJ) 

Livia Martins TexeiraLoyo (UFRJ) 

O presente trabalho consistiu em uma elaboração de material didático no âmbito da 

disciplina de Didática Especial em História 2. Nosso objetivo foi construir uma linha do 

tempo interativa online para o público alvo do Ensino Fundamental, refletir sobre a 

história local do Rio de Janeiro e as possibilidades da internet como ferramenta na sala 

de aula. O nosso tema foi o Carnaval no Rio de Janeiro do século XIX até os dias atuais. 

Mostramos também as dificuldades que observamos nos sites de linhas do tempo 

interativas. 

 

Fontes históricas em sala de aula 

Yasmin Vianna Bragança (UFF) 

O Ensino é permeado pela utilização de diversos materiais e recursos didáticos, umdeles 

é, certamente, a fonte histórica. A partir dela é possível o contato com situações 

concretas de um passado abstrato, induzindo o aluno ao conhecimento histórico. Este 

trabalho, construído a partir de reflexões de um seminário da disciplina Pesquisa e 
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Prática de Ensino I, lecionada pelo Prof. Dr. Everardo Paiva de Andrade, objetiva 

demonstrar a importância da utilização de documentos em sala de aula e quais são seus 

limites.  

 

A encenação como forma de dinamização do ensino de História 

Phellipe Patrizi Moreira (UERJ-FFP) 

A aula expositiva de História na educação básica tem se tornado cada vez menos 

atrativa para os alunos. Uma ferramenta didática auxiliar para torna as aulas mais 

dinâmica,de fácil leitura e compreensão seria a encenação ou a reprodução de  um fato 

histórico. Deste modo,o aluno se senteria um agende ativo no processo ensino-

aprendizagem e mais interessado pela matéria. 

 

A interface entre ensino e pesquisa: o Mapa de Patrimônios da Rede Proprietas 

como recurso didático para o Ensino Médio. 

Alan Dutra (UFF) 

A partir dos eixos de discussão da Rede Proprietas, a proposta em tela tem por objetivo 

apresentar os resultados iniciais do projeto de pesquisa e extensão Rede Proprietas e o 

Rio de Janeiro: patrimônios materiais e extensão universitária,  sob coordenação da 

Profa. Dra.Márcia Motta. Propomos-nos a discutir a relação indissociável entre ensino e 

pesquisa através do recurso supracitado, constituído a partir das discussões ao redor do 

bem-comum. Para adensar o debate, se faz necessário traçar apontamentos sobre a 

relação entre patrimônio e territorialidade. Nesta comunicação entendemos o território 

enquanto processo que se constituí como um domínio histórico, por acreditar que é 

dentro do espaço de interação coletiva onde se condensam as relações de cunho 

econômico e cultural. 
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Patrimônio e Educação: estudo sobre a educação patrimonial no estado de São 

Paulo. 

João Lorandi Demarchi (USP) 

Considerando o hiato existente entre as práticas educativas mediadas pelo patrimônio 

cultural e a incipiente reflexão teórico-acadêmica sobre tais práticas; esta pesquisa 

busca contribuir para o avanço do campo da educação patrimonial. Esta comunicação 

irá tratar dos resultados parciais que obtivemos a partir de nossa pesquisa que analisa o 

perfil e as características da educação patrimonial paulista. 

 

MESA 04: Conceitos e História: um debate em aberto 

Sala N310 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Felipe Ferreira de Amorim Borges 

Orientalismo e fullmetal alchemist: A influencia ocidental na cultura nipônica e 

seus valores 

Felipe Ferreira de Amorim Borges (UFF) 

Este trabalho busca apresentar a influência que os valores ocidentais tiveram sobre a 

cultura oriental, focando no caso dos mangás e animes japoneses. Sendo guiado pelo 

conceito de Orientalismo, este cunhado pelo crítico literário Edward Said em seu livro 

Orientalismo - O oriente como invenção do ocidente, o debate ocorre dentro da obra de 

ficção Fullmetal Alchemist, com o objetivo final de demonstrar como a produção 

cultural japonesa possui em seu interior uma moral ocidental. 

 

A religião na construção do saber 

Rebeca Cêdo Borges (UERJ) 

Com este trabalho, temos o intuito de avaliar em Francis Bacon os conceitos de 

utilidade e religiosidade, no projeto de um novo saber técnico, durante o século XVII. 

Bacon, que sempre esteve ligado a política, une em suas obras o saber filosófico com o 
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empirismo. E apropria-se de fontes teológicas para legitimar o seu discurso, em um 

período histórico em que a religiosidade encontrava-se em evidência devido as 

reformas. 

 

Tempo e História 

Vitor Yuri Victorino da Cunha Abreu (PUC-RJ) 

A comunicação tem por objetivo analisar a relação entre as concepção de tempo e 

história. Nesse sentido, analisaremos as concepções de tempo desde a Grécia antiga até 

o início da modernidade. Assim, nos perguntamos: que tipo desaber historiográfico era 

produzido tendo-se, por exemplo, uma concepção circular do tempo? Qual era a relação 

entre passado, presente e futuro e de que forma isso influenciava nos fazer 

historiográfico? 

 

Apresentação da verdade e transmissão de experiência em Bernardo Kucinski 

Júlia Manacorda (PUC-Rio) 

Esta comunicação tem como intento tornar claro as diferenças entre representação e 

apresentação da verdade, a partir das discussões sobre a tradução do termo Darstellung 

na obra de Walter Benjamin. E então, tentar explicitar como essa apresentação é feita na 

obra de Bernardo Kucinski, especialmente em K-relato de uma busca. Uma 

apresentação da verdade em prol da transmissão da experiência, isto é, da narrativa que 

conta o horror. Além de dizer as lutas dessa narrativa contra o esquecimento impositivo. 

 

MESA 05: A interface entre História e Memória 

Sala N301 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Blonsom de Faria Ramos 
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Memória da Umbanda em Cachoeiras de Macacu: o uso da metodologia da 

História Oral no contexto da religiosidade afro-brasileira. 

Blonsom de Faria Ramos (UFF) 

Tendo como ponto de partida o anúncio da possível criação do Museu da Umbanda na 

cidade de Cachoeiras de Macacu, inquietou-nos a questão sobre o projeto e o programa 

museológico dessa iniciativa. Através da metodologia da História Oral e das memórias 

familiares questionamos se as memórias dos moradores umbandistas serão consideradas 

nesse contexto. 

 

Unidade e memória: reflexões sobre identidade e discurso histórico a partir do 

"violão" de Zé Menezes 

Hugo Farias de Sousa (UFRJ) 

O trabalho busca pensar sobre o conceito de identidade proposto por Heidegger no texto 

“Identidade e diferença”, neste sobressai a reflexão sobre as possibilidades da 

identidade como convergência de diferenças, isto é, unidade composta de pluralidades 

presentes no plano ôntico e ontológico que irrompem dos meios cultural e social, em 

contraposição a noção de identidade como justaposição dos iguais. Deste modo, 

pretende-se analisar a questão da identidade dentro da construção de memória no 

discurso historiográfico, e para tanto utilizaremos como exemplos o discurso relativo à 

trajetória do violão e sua prática no Rio de janeiro a partir de pesquisa sobre o 

violonista, compositor e arranjador Zé Menezes. 

 

MESA 06: A interdisciplinaridade nas Ciências Sociais 

Sala N303 – 11:30h às 13h 

Coordenação: João Gabriel Ramos Mendes da Cunha 

 

 



38 

 

A história na antropologia pela história da antropologia 

João Gabriel Ramos Mendes da Cunha (UFF) 

A história existe na antropologia de diferentes maneiras e isso desde a 

institucionalização da disciplina, no século XIX. Assim sendo, essa comunicação 

pretende entrar nesse debate para pensar as relações existentes entre esses dois campos 

do conhecimento. Nesse sentido, a partir de um olhar sobre diferentes autores clássicos 

da antropologia, a intenção dessa apresentação é tentar evidenciar o lugar que a história 

ocupa na história da antropologia. Assim sendo, penso em explorara esse tema na teoria 

evolucionista e difusionista e nos autores: Émile Durkheim, Fraz Boas, Malinowski, 

Raddiclife-Brown e Evans-Prichard. 

 

O jogo do trabalhismo. 

Ramon Rubem Peixoto de Oliveira (UFF) 

O presente trabalho busca fazer uma articulação entre o trabalhismo – ideologia de 

disciplinarização do trabalho concebida no período Vargas – associado a noção de 

illusio – uma crença no jogo – de Bourdieu, e entender os mecanismos produzidos por 

essa ideologia que permitiram a edificação dessa illusio. Mostrando a utilidade da 

sociologia de Bourdieu para a análise histórica. 

 

O florescimento do conceito de tolerância em John Locke 

Daniela Gracias Godinho (UERJ - FFP) 

Utilizando o vocabulário político existente nos séculos XVI e XVII, buscamos 

compreender a história das ideias políticas no contexto que foram desenvolvidas. Essa 

metodologia de pesquisa apresenta-se como uma alternativa para compreendermos o 

que influenciou os primeiros pensamentos de John Locke acerca da tolerância e o 

contexto no qual ele estava inserido. 

 

 



39 

 

Erving Goffman e a Restauração Portuguesa 

Luciano Cesar da Costa (UFF) 

O objetivo da presente comunicação é relacionar a teoria de Erving Goffman com o 

estudo das relações políticas durante a Restauração Portuguesa (1640-1671). Erving 

Goffman, sociólogo e antropólogo canadense, focou seus estudos nas diversas 

interações sociais, os “encontros”. Sua aguçada observação do cotidiano deixou 

evidente a constante “representação teatral” dos atores sociais, e é justamente nesta 

representação que Goffman relaciona-se com a Restauração Portuguesa, porque também 

nesta a representação e a dissimulação estavam frequentes. 

 

MESA 07: Experiências do Ensino de História no âmbito escolar 

Sala N308 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Marcella Albaine 

Construção, experiências e reflexões do projeto “Gênero, História e Identidade” na 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 

Andressa Cristina de Miranda do Carmo (UFF) 

Joyce dos Santos Quintanilha (UFF) 

O projeto “Gênero, História e Identidade” teve por objetivo discutir o conceito de 

Gênero na interface do tempo e do espaço, por meio de uma perspectiva histórica 

fundamentada em teorias da História das Mulheres e de Gênero. Para além das 

transformações nos debates sobre identidades de gênero, observamos na história do 

tempo presente a luta dos movimentos feministas e LGBT que reivindicam direitos na 

esfera pública. Com esse projeto buscamos a promoção da aprendizagem significativa 

defendida nos trabalhos de Paulo Freire.  
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Deixa a escola falar: um outro olhar sobre o mundo de sonhos e realidades nas 

escolas 

Marianna Burlamarqui Lopes (UFF) 

O texto A realidade neoliberal brasileira: MUNDOS DE SONHOS E REALIDADES 

foi inscrito com base na experiência, como pesquisadora de Iniciação Científica pela 

Faperj, com a prof. Nivea Andrade. Onde desenvolvíamos conjuntamente com a 

comunidade escolar da Escola Municipal João Goulart, imagens e sons sobre múltiplos 

temas. 

 

Corpos colonizados na contemporaneidade 

Samuel Barreto dos Santos (UFF) 

O processo de educação do corpo produzido na contemporaneidade é resultado de 

interesses políticos legitimados pela lógica capitalista. Tal processo é inimigo dos novos 

estudos contemporâneos, afirmando o corpo como elemento de produção, qualificando 

normas que governam e politizam os usos do mesmo. Um forte movimento conservador 

ainda tem invadido a sociedade atual, interferindo em possíveis avanços em direção à 

contemporaneidade. 
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Terça-feira, 03 de maio de 2016 

História Antiga 

 

MESA 01: Religiosidade e Ritual na Antiguidade 

Sala N301 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Camila Alves Jourdan 

Entre evergetismo, caridade e ostentação: algumas reflexões sobre o status das 

doações de Melânia, a Jovem. 

Amanda Reis dos Santos (UFRJ) 

O objetivo da presente comunicação é apresentar algumas considerações acerca do 

status das doações aristocráticas durante a Antiguidade Tardia através do estudo da 

“Vida de Melânia, a Jovem” e “História Lausíaca”, ambas escritas por volta do século V 

d.C. Nesse sentido, procurarei mostrar como a suposta caridade cristã de Melânia é 

eversiva e demonstra que, afinal, as fronteiras entre Antiguidade Clássica e Tardia eram 

muito tênues, fazendo mesclar as mentalidades de ambos os períodos. 

 

A rememoração dos mortos: a Mnemosyne e os ritos fúnebres em Atenas (séculos 

VIII- VI a.C) 

 Camila Alves Jourdan (UFF) 

Os ritos fúnebres fazem parte da vida social tanto do morto quanto dos vivos. Morrer 

adquire um status paradoxal: implica na morte do indivíduo, a sua “viagem para o 

esquecimento”, mas a rememoração constante feita pelos vivos, seja pelo canto dos 

poetas, seja pelo memorial funerário. Era fundamental, assim, que a singularidade da 

existência do indivíduo, de seus feitos, do que havia sido, permanecessem inscritos para 

sempre na memória dos homens. Deste modo, nesta comunicação, buscaremos explanar 

sobre a realização dos ritos fúnebres como elemento demarcador da memória sobre o 

defunto e sua relevância entre os helenos. 



42 

 

 

Os manuscritos do Mar Morto e o atual debate sobre sua origem. 

Daniel Mendes Mendonça (UFRRJ) 

Em meados do século XX foi encontrado no litoral noroeste do Mar Morto, atual Israel, 

um conjunto de cerca de 900 fragmentos de documentos judaicos antigos. A presente 

comunicação abordará duas hipóteses divergentes sobre a origem deste corpo 

documental, conhecido como os "Manuscritos do Mar Morto". Em um primeiro 

momento, reconstruiremos a "hipótese essênia", que gozou de enorme prestígio ao 

longo do século passado mas hoje encontra-se bastante contestada. Por fim, 

abordaremos a chamada "hipótese de Jerusalém". 

 

MESA 02: Literatura, gênero e sociedade 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Thaís Rodrigues dos Santos 

Entre a virgem e o hóplita: o feminino e seus valores guerreiros em Eurípides 

Bruna Moraes da Silva (UFRJ) 

Propomos, na presente comunicação, analisar a relação entre o gênero feminino e o 

código de conduta guerreiro do Período Clássico (séculos V e IV a.C.) grego. Faremos 

essa análise a partir da comparação entre os ideais hoplíticos, masculinos por 

excelência, e aqueles representados em Macária, personagem da obra Os Heráclidas, de 

Eurípides. 

 

Medeia de Eurípides: uma análise sob o viés de gênero 

Stéphanie Barros Madureira (UFRJ) 

A presente comunicação tem por objetivo analisar e compreender os papéis de gênero 

exaltados e delimitados por Eurípides na peça Medeia, de 431 a.C. Entendendo as 
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divisões dos papeis de gênero como arbitrariedades culturalmente associadas a cada um 

dos gêneros, pautamos nossa leitura e análise a partir da ideia de que as relações entre 

os gêneros que compunham a sociedade políade eram relações de poder, hierárquicas, 

que buscavam demarcar a divisão social entre ambos. 

 

Colonização grega na Gália meridional da Idade do Ferro: visualidade e produção 

cerâmica 

Thaís Rodrigues dos Santos (UFF) 

No sul da Gália, entre os séculos VI-II a.C., deflagram-se mudanças que impactam todo 

o cenário regional, como a fundação de uma colônia grega, Marselha, em VI a.C. Esse 

evento proporciona a interação entre as populações celtas locais e os colonizadores 

gregos, desencadeando um compartilhamento de visualidade a partir das cerâmicas 

gregas de banquete comercializadas com estas populações. Porém, estas populações 

locais ainda continuavam a produzir suas próprias cerâmicas de cozinha, através do 

trabalho cooperativo. 

 

O público e o privado em Atenas a partir da visão aristofânica. 

Vitória de Oliveira Barroso (UFF) 

No século V, em Atenas, a população compartilhava um ponto de vista específico 

acerca da relação entre público e privado, onde as esferas destacadas eram demarcadas 

pela relação de gênero. Entretanto, não existia uma visão de divisão entre os dois 

âmbitos, sim uma relação de complementaridade, onde cada gênero era incumbido pela 

proteção de suas esferas correspondentes. A comédia de Aristófanes é uma fonte 

privilegiada para essa análise, já que seu enredo gira em torna das relações entre 

homens e mulheres. 
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MESA 03: Egiptologia: historiografia e antropofagia 

Sala N301 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Geovani Canutto 

A egiptologia africana nos dias de hoje 

Jorge Henrique Almeida de Jesus (UERJ) 

A egiptologia, especialidade da história que se dedica ao estudo da civilização egípcia, 

compreende duas vertentes: a ocidental e a africana. Enquanto a primeira enfatiza as 

relações do Egito como o Próximo Oriente, a segunda se concentra na transfusão de 

culturas entre o Vale do Nilo e o resto da África Negra. Os fundamentos desta vertente 

foram colocados pelo senegalês Cheikh Anta Diop entre as décadas de 1950 e 1980, e 

desde então tem sido desenvolvidos pelos seus seguidores. São estes desenvolvimentos 

da egiptologia africana que servirão de tema da presente comunicação. 

 

O Hino Canibal do faraó Unas: de nota de rodapé a objeto de estudo 

Roberto Torviso Neto (UNILASALLE) 

Esta comunicação se propõe a uma exposição das recentes pesquisas sobre o Hino ou 

Feitiço Canibal (Declarações 273-274) presente nos Textos das Pirâmides realizadas a 

partir da virada do século XX para o XXI. Para tanto, serão apresentados pesquisadores 

e obras, num primeiro momento e, em seguida, estabelecidos comentários em torno do 

longo debate sobre a antropofagia durante o período pré-dinástico no Egito antigo. 

 

MESA 04: Economia e sociedade no mundo antigo 

Sala N303 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Mateus Mello Araujo da Silva 

 



45 

 

Moedas Flavianas: divindades, poder e propaganda. 

Guilherme Albuquerque Muharre (UNIRIO) 

Um dos objetivos do projeto é trabalhar a relação entre política e religião através de 

moedas romanas - Sestércios - do século I d.C, no governo dos imperadores Tito Flávio 

Vespasiano e Tito Vespasiano Augusto, entre os anos 69 a 81. Em outras palavras, o 

trabalho versará sobre uma análise do uso de elementos tradicionais da religião romana 

nas moedas mais populares do Império como ferramentas de propaganda. Outro 

objetivo é mapear e organizar as divindades mais representadas nas moedas escolhidas, 

afim de interpretar tais escolhas iconográficas. 

 

Desmedida bárbara, moderação helênica: construção de Si e do Outro a partir da 

oposição hybris/sophrosyne 

Mateus Mello Araujo da Silva (UFF) 

Muitos caracteres podem demarcar a identidade de um grupo em oposição aos outros. 

Língua, ancestralidade e costumes são comumente evocados como caracteres 

demarcadores da etnicidade helênica, porém existiriam outros? É possível observar nas 

obras de Ésquilo e Heródoto, Os Persas e História, um outro demarcador étnico entre 

gregos e bárbaros: a oposição hybris/sophrosyne (desmedida/moderação). Mas como 

seria construída a fronteira entre a helenidade e a barbárie diante desse novo fator? 
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Quarta-feira, 04 de maio de 2016 

História Medieval 

 

MESA 01: Olhares sobre o mundo islâmico 

Sala N301 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Anna Carla Monteiro de Castro 

O Mediterrâneo através do olhar de IbnJubayr 

Anna Carla Monteiro de Castro (UFF) 

A comunicação tem por objetivo apresentar de que maneira IbnJubayr - viajante, 

intelectual e poeta muçulmano, secretário do governante de Granada, que partiu em 

1183 em uma viagem de peregrinação rumo a Meca - representou o mundo em torno do 

Mediterrâneo. A reflexão se insere na pesquisa em andamento no doutorado, que a 

partir de diferentes relatos de viagens, pretende mostrar as diferentes visões em torno do 

Mediterrâneo do século XII, num contexto de tensões elevadas e, simultaneamente, 

trocas intensas. 

 

O Imaginário do Oriente Medieval na Literatura de Viagem de Mandeville 

Claudia Marilia Marques Espanha (UFF) 

A presente comunicação tem como tema principal as Viagens de Jean de Mandeville e 

focalizará o estudo do imaginário medieval em suas narrativas. Reconstituiremos o 

itinerário de sua viagem, mapeando as cidades, portos, povos e principais terras 

encontradas. Serão abordadas as formas diversas que a Ásia é representada na Idade 

Média, a partir de suas viagens. Analisaremos também como a alteridade relacionada à 

Ásia foi construída. 
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Considerações acerca da literatura de aconselhamento medieval: o exemplo de 

Kalila e Dimna e a crescente demanda de estudos orientais no Brasil 

Dandara Arsi Prenda (UFF) 

Esta pesquisa apresenta um breve estudo sobre a literatura de aconselhamento Árabe 

Medieval e a percepção de uma crescente demanda de estudos orientais nos centros de 

pesquisas pelo Brasil.Como exemplo,  priorizou-se a obra Kalila e Dimna, traduzida 

para o árabe por um sábio para os governantes Abássida, que opera como uma espécie 

de fronteira entre os discursos históricos acerca do papel do governante no Califado, em 

meados do século VIII, e as estruturas singulares que compartilham as obras de 

aconselhamento ao longo dos tempos. 

 

Fé e Filosofia em al-Andalus Almohada no Século XII 

Marta Bezerra de Almeida (UERJ) 

A proposta da comunicação é o embate entre fé e filosofia durante a Dinastia Almohada 

no século XII em al-Andalus, tendo seu representante máximo na figura de Averróis, 

ferrenho defensor da filosofia. Um período em que al-Andalus era governada por uma 

dinastia proveniente do Norte da África, cujos fundamentos estavam representados na 

figura de IbnTümart, que se autodenominava o Mahdi e descendente do Profeta 

Muhammad. 

 

MESA 02: Representações da monarquia 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Caio de Barros Martins Costa 
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A Construção da imagem virtuosa de Henrique V através das crônicas de John 

Capgrave - Inglaterra, século XV 

Caio de Barros Martins Costa (UFF) 

A presente comunicação tem por objetivo apresentar a construção da imagem de 

Henrique V como exemplar num contexto de Guerra dos Cem Anos e Duas Rosas. 

Imagem esta que aglutina elementos virtuosos essenciais da tradição cristã, assim como 

identitários do reino inglês. As crônicas de John Capgrave "ChroniclesofEngland" e 

"Book ofIlloustriousHenries" nos são apresentadas num contexto de afirmação do 

"Reino" e sua identidade. 

 

A Origem das Rainhas Portuguesas na Idade Média: Uma questão de Queenship 

Danielle de Oliveira dos Santos Silva (UFRRJ) 

Este trabalho se dedica a analisar as primeiras rainhas portuguesas considerando os 

critérios de sua escolha e suas implicações políticas. A Rainha é uma personagem com 

alta carga de poder simbólico e um papel crucial na manutenção das dinastias por ser a 

responsável pela reprodução biológica que garante a linhagem, através dela a paz é feita 

e terras são trocadas. Cabe-nos observar a importância de sua Casa de origem para o 

reino português. 

 

Estratégias de afirmação do poder régio na dinastia de Avis: 

a morte dos membros da família real e suas representações nos primeiros reinados 

(1385-1481) 

Nathália de Ornelas Nunes de Lima (UFRRJ) 

O trabalho tem como principal objetivo abordar as representações da morte durante os 

primeiros reinados da dinastia portuguesa de Avis, procurando demonstrar como as 

práticas funerárias relacionadas aos membros da família real cumpriram importante 

papel na construção da sacralidade e na consolidação do poder régio. Nesse sentido, 

destacam-se os ritos fúnebres e a constituição de um panteão régio no Mosteiro da 
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Batalha, cuja relevância é atestada por fontes como as crônicas tardo-medievais ibéricas 

e pela própria arquitetura do mosteiro. 

 

D. João II, D. Leonor de Avis, e a Reforma Hospitalar em Portugal (Fins do século 

XV) 

Victor Romero de Azevedo (UFF) 

O século XV foi um período de grandes e importantes transformações sociais, das quais 

aqui nos interessa a transformação nas esferas caritativa e assistencial. No reinado de D. 

João II e sua esposa, D. Leonor de Avis, o Estado português começa a centralizar suas 

ações na proteção aos pobres e miseráveis e, para tanto, é necessária uma profunda 

remodelação hospitalar, projeto este que terá sua expressão maior na construção do 

Hospital de Todos os Santos e no Hospital das Caldas da Rainha, objetos de nosso 

estudo. 

 

MESA 03: Modelos de cristianismo: ascetismo e martírio 

Sala N308 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Hayanne Porto Grangeiro 

Tradição e profissão monástica legítima na obra ascética de João Cassiano 

Bruno Uchoa Borgongino (UFRJ) 

No primeiro terço do século VI, João Cassiano produziu dois documentos que versavam 

sobre a vida ascética: as Instituições e as Conferências. Em ambos, alegou que 

reproduzia fielmente as antigas regras prescritas pelos “Pais” e observadas pelos 

monges orientais. Além disso, teceu críticas ao monaquismo da Gália, argumentando o 

distanciamento das comunidades locais da tradição. Na presente comunicação, pretendo 

avaliar o recurso à noção de tradição para a delimitação da profissão monástica legítima 

na obra ascética do autor. 
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Cura e castigo: transgressão e perdão na obra hagiográfica de Gregório de Tours 

Hayanne Porto Grangeiro (UFF) 

Este trabalho foi desenvolvido paralelamente ao projeto de iniciação científica "As artes 

da cura: a doença e os agentes da cura na Gália Merovíngia" sob orientação do professor 

Edmar Checon e tem o objetivo de mostrar a análise dos diferentes castigos e métodos 

de cura empregados entre membros provenientes de grupos sociais distintos na Gália 

Merovíngia. 

 

A importância do modelo ascético como base para a restrição sexual no medievo 

Pablo Gatt Albuquerque de Oliveira (Faculdade Saberes) 

O repúdio aos prazeres carnais foi uma das bases mais fortes presentes no discurso 

propagado pela Igreja Católica medieval. Em uma época onde tudo esteve permeado 

pela presença do pecado e pela pregação do fim do mundo, surgiram divergentes 

posições em relação ao que seria permitido na instituição do casamento diante do ato 

sexual. Esse discurso estava baseado em determinadas restrições, pautado nas primeiras 

comunidades cristãs em que era esperado que o celibato e a virgindade fossem adotados 

pelos monges, em que a vida cristã fosse vivida pela generosidade e renúncia dos 

desejos. 

 

A iconografia do martírio de Simão de Trento e o libelo de sangue no final do 

século XV 

Vinicius de Freitas Morais (UFF) 

Nenhum libelo de sangue foi tema de diversas gravuras, afrescos e esculturas como o 

que ocorreu em Trento em 1475. No domingo de Páscoa celebrado em 26 de março de 

1475, após alguns dias de seu desaparecimento, o corpo do garoto conhecido como 

Simão Unferdorben foi encontrado na adega da casa do empregador Samuel, originário 

de uma proeminente família judia. Autoras como Christine Maginrelacionam a rápida 

difusão do culto a Simão de Trento, que logo após a sua morte foi considerado como 
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beato e mártir, às gravuras que representavam visualmente o seu martírio, objetos 

principais desta apresentação. 

 

MESA 04: Literatura Medieval: o outro nas crônicas e nos poemas 

Sala N301 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Afonso Celso Malecha Teixeira 

Estudo da alteridade no relato de viagem Le Canarien (1402-1405) 

Afonso Celso Malecha Teixeira (UFF) 

Concentra-se a análise na figura dos líderes tribais descritos pelos conquistadores 

europeus como reis. Observa-se uma projeção da imagem do rei feudal para as Ilhas 

Canárias. Esta transposição estrutura toda a obra, bem como a forma como são 

ensejadas as alianças, traições e conflitos com os aborígenes locais. 

 

E me dispo das roupas com as quais me vestes: as representações da loucura em 

Merlin 

Kamilla Dantas Matias (Mestre pela Universidade de Coimbra) 

Na literatura arthuriana, dentre as personagens que são acometidas pela loucura, a figura 

de Merlin é a que chama mais atenção As características atribuídas ao mago se 

diferenciam dos outros loucos da literatura. Enquanto algumas personagens da literatura 

medieval vestem alguns dos signos da folie, Merlin parece fazer dela o seu estilo de 

vida. Este trabalho tem por objetivo analisar as causas e os aspectos da loucura em 

Merlin, através das obras de Geoffrey Monmouth: La Vie de Merlin e HistoiredesRois 

de Bretagne, situadas entre os séculos XI e XIII. 
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A representação da sexualidade e do feminino na literatura medieval: um estudo 

acerca da questão de gênero e dos papeis sexuais na idade média 

Leticia Souza da Costa (UNESA) 

O presente estudo tem como objeto a sexualidade e sua representação na mentalidade da 

Europa ocidental entre os séculos XII e XIV. A fim de compreender a relação entre o 

embate de gêneros e a sexualidade dentro do pensamento medieval, serão analisados 

fabliaux, pequenos contos populares durante a Idade Média. 

 

O Riso Medieval Sob a Luz da Metaforologia de Hans Blumenberg 

Maycon da Silva Tannis (PUC-Rio) 

Neste trabalho pretendo observar os poemas satíricos dos Carmina Burana sob o ponto 

de vista Metaforológico de Hans Blumenberg, ou seja, ler os ditos poemas a partir do 

jogo entre seu efeito estético, isto é, suas vicissitudes de tensionamento e refiguração do 

real, e a composição histórica da tópica do Riso Medieval dos Carmina Burana, ou seja, 

sua profunda e inevitável relação com o fenômeno do Renascimento do Século XII e as 

outras marcas do medievo. 

 

Uma discussão sobre a demonização nas hagiografias marianas castelhanas do 

século XIII 

Thalles Braga Rezende Lins da Silva (UFRJ) 

Esta apresentação possui caráter introdutório e aborda de maneira panorâmica minha 

pesquisa de doutorado, iniciada este ano (2016), no âmbito do PPGHC e do PEM da 

UFRJ, com o objetivo de receber contribuições e críticas sobre os pressupostos, 

apontamentos iniciais, cuidados necessários e desafios aqui expostos. Nesta pesquisa, 

trabalho com o conceito de demonização, por meio da metodologia comparada, tendo 

como objeto as representações presentes nas hagiografias Milagros de NuestraSeñora, 

de Gonzalo de Berceo, LiberMariae, de Juan Gil de Zamora e Cantigas de Santa Maria, 

de Alfonso X. 
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O discurso hagiográfico na Crônica dos Anos Passados (ПОВЕСТЬ 

ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ) 

Leandro César Santana Neves (UFRRJ) 

A "Crônica dos Anos Passados" (ПовестьВременныхЛет), tendo sua primeira versão 

escrita e compilada por volta dos séculos XI ao XII, trata-se da fonte mais importante 

para o conhecimento da história da região conhecida como Rus' de Kiev. Através desta, 

historiadores e filólogos tentam entender os mais variados aspectos da sociedade rus´, 

mas alguns tendem a ignorar o frequente teor surreal e litúrgico da fonte. À luz dos 

pressupostos sobre hagiografia de Guy Phillipart, buscamos com este trabalho propor 

uma leitura alternativa da Crônica como um texto cujo discurso possui alto teor 

hagiográfico. 

 

MESA 05: Reconquista ibérica em perspectiva 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Paula de Souza Valle Justen 

As batalhas de Mamede e Ourique e a datação da ChronicaGottorvm 

Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira (UFRJ) 

Nossa proposta tem por objetivo analisar como as batalhas de Mamede (1128) e 

Ourique (1139) foram representadas na ChronicaGottorvm, a fim de discutir a datação 

desta obra. Durante o processo de desenvolvimento e consolidação do reino português, 

a memória literariamente construída da formação monárquica portucalense trazia 

consigo uma lógica discursiva da qual o contexto de produção era indissociável. Nossa 

preocupação se volta em refletir e tentar datar a ChronicaGottorvm a partir das 

variações narrativas sobre as batalhas mencionadas. 
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A Conquista a partir da “Reconquista”: A expansão de Castela sob o ponto de 

vista da medievalidade tardia 

Leandro Ribeiro Brito (UFF) 

Pretendo demonstrar com este trabalho o processo da longa idade média nas 

empreitadas feitas por Castela, através de Cristovão Colombo e outros navegadores em 

direção ao continente americano. A chegada às Américas faz parte de um processo de 

continuação das expansões católicas na Península Ibérica.  As formas como os 

espanhóis se instalam e conquistam o continente americano,muito se assemelha às 

conjunturas castelhanas formadas no processo didaticamente chamado de Reconquista 

Cristã. 

 

Alfonso X e Raimundo de Losaña: a criação da sede hispalense no século XIII 

Paula de Souza Valle Justen (UFF) 

O grande avanço territorial empreendido por Fernando III, no contexto da Reconquista 

ibérica na primeira metade do século XIII, culminou na conquista de Sevilha em 1248. 

Com a sua capitulação, a antiga capital do império almôada se convertia em sede do 

arcebispado hispalense, cabeça de um extenso território a ser cristianizado. Sevilha em 

tempos visigóticos fora sede de um importante arcebispado, e após a sua conquista, a 

criação deste novo arcebispado foi considerado “restauração” do interior, o que se 

insere na lógica da ideologia de reconquista dos territórios perdidos para os 

muçulmanos na chamada invasão de 711. Apesar de “restaurada” em 1248, a sede 

hispalense só foi de fato estruturada como tal durante o reinado de Alfonso X. Nesse 

sentido, a figura de Raimundo de Losaña, bispo de Segóvia e confessor do rei, foi 

capital para esta tarefa. 

 

MESA 06: O poder dos senhores: representação e atuação da aristocracia 

Sala N308 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Diogo Rodrigues dos Santos 
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O governante ideal: A análise comparada das virtudes cardeais dos governantes 

nas obras “Fórmula de vida Honesta (VI)” e “O livro da Ordem de Cavalaria 

(XIII)” 

Diogo Rodrigues dos Santos (UFRJ) 

A comunicação a seguir é fruto do projeto para ingressar no Programa de Pós-

Graduação em História Comparada da UFRJ. Pretendemos apresentar o projeto e trazer 

discussões sobre a temática. O tema se desenvolve a partir da relação entre a Igreja e a 

monarquia. Dessa forma, pretendemos analisar a relação entre essas instituições através 

da Representação do Monarca ideal em Martinho de Braga (VI) e Ramon Llull (XIII), 

na Península Ibérica, a partir da comparação das virtudes cardeais e seus contextos 

histórico-sociais. 

 

A representação do cavaleiro na Chanson de Roland 

Renan Perozini Gomes Barrozo (UERJ) 

A proposta deste trabalho tem por objetivo compreender o dinamismo envolvido no 

processo de produção da representação do cavaleiro ideal na Chanson de Roland, tendo 

em vista os mecanismos pelos quais, através da oralidade, sua mensagem foi difundida. 

Para tanto, buscaremos entender como o documento foi escrito, analisando as 

particularidades em sua estrutura textual, tendo em vista que as canções de gesta são 

criadas, em um primeiro momento, através da oralidade sendo posteriormente escrita, 

objetivando a preservação de uma memória. 

 

Mulher e Casamento no Portugal Tardomedieval 

Raquel Hoffmann (USP) 

O casamento como o compreendemos tem suas raízes no tardomedievo ocidental. 

Contudo, a união marital precede tal institucionalização e as fontes oferecem 

perspectivas acerca do convívio do costume de uniões com a proposta eclesiástica. 

Nesta comunicação analisamos diferenças entre as práticas e teorias matrimoniais; os 
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problemas que se apresentam ao historiador, as tipologias de fontes mais comuns; e, por 

fim, estudos de caso sobre a instrumentalização feminina nas dinâmicas matrimoniais 

no Portugal tardomedieval. 

 

Enxergando o mundo: Estudos sobre os fundamentos históricos que possibilitaram 

o surgimento dos óculos 

José Marcio Figueira Junior (UNIGRANRIO) 

Este trabalho busca explicar de forma básica, através de uma metodologia panorâmica, a 

origem dos óculos no mundo. Por conta do uso de fontes que remetem ao mundo antigo 

e ao medievo, assim como trabalho de historiadores contemporâneos, como Jacques 

LeGoff, foi possível resgatar as histórias (como história da física, da medicina, entre 

outras) que explicam os fundamentos que, ao longo do tempo, possibilitaram a 

existência do artifício usado até os tempos hodiernos para as diversas modalidades da 

visão. 
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Quinta-feira, 05 de maio de 2016 

História Moderna 

 

MESA 01: Ilustração e pensamento político no mundo moderno 

Auditório 2º. Andar, Bloco O – 10h às 11:30h 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

Polícia e ilustração na administração colonial: a propósito dos comentários de 

Fernando José de Portugal e Castro ao último regimento dos governadores gerais 

(1796-1804) 

Gabriel de Abreu M. Gaspar (UFF) 

Fernando José de Portugal e Castro (1752-1817) foi escolhido em 1788 para o governo 

da capitania-geral da Bahia, cargo que exerceu até 1801, quando se viu nomeado para 

vice-rei do Brasil, já no Rio de Janeiro, foi feito Conde e Marquês de Aguiar em 1808. 

O objetivo deste trabalho é analisar as observações de d. Fernando ao Regimento de 

Roque da Costa Barreto, que podem ser considerados um balanço da administração 

portuguesa. Para tanto, será utilizado o conceito de Estado de Polícia, verificando se há 

nos comentários do vice-rei a crescente importância da preservação das colônias 

acompanhada de uma também crescente racionalização dos quadros administrativos do 

Império Ultramarino Português e se estas constituíam expressões do Estado de Polícia 

em Portugal em fins do século XVIII. 

 

O jansenismo e o regalismo na inconfidência carioca: Traços do cenário pré-

constituinte (1750-1795)? 

Matheus Farinhas de Oliveira (UFF) 

O presente trabalho tem como objeto a influência teórica do jansenismo e do regalismo 

na inconfidência carioca, suposto cenário pré-constituinte. Levanta-se a hipótese 

provisória de que há um contexto político-religioso que não pode ser prescindido e de 
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que esse contexto vai gerar influxo no ethos político da colônia. Adotando-se uma 

metodologia rediscutida quanto à história do direito, partiremos de uma análise 

qualitativa e dedutiva.  Serão estudados autores como Basílio da Gama e Silva 

Alvarenga, representantes do regalismo no Brasil. 

 

ÉmilieduChâtelet: A Filósofa Fora Da Época e Do Lugar 

Vanessa Moura (PUC-Rio) 

Proponho desenvolver uma reflexão sobre a influência das obras de ÉmilieduChâtelet, 

na propagação das ideias Iluministas  no século XVIII. Dessa forma pretendo trazer à 

tona uma, dentre tantas outras mulheres, que de forma significativa marcaram a história 

intelectual e científica do seu tempo e que tiveram seus feitos relegados ao 

esquecimento ou ainda, seus nomes suprimidos dos campos da matemática, ciência e 

filosofia, quando certamente mereceriam estar dentre os grandes nomes do Iluminismo 

do século XVIII. 

 

MESA 02: Olhares sobre o Novo Mundo: reflexões sobre a expansão portuguesa 

Sala N301 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Dayanne Luz 

A formação da consciência no novo mundo a partir da obra do frei Diego Valadés 

Dayanne Luz (UNIFESP) 

Frei Diego Valadés (O.F.M.), elaborou um novo método de evangelização mostrando 

aos europeus como deviam agir em relação aos indígenas, destacando a grande 

capacidade intelectual e moral que os índios possuíam. Nesse caso, a questão central 

está na importância que o autor destaca ao livre-arbítrio e à consciência dos mesmos, de 

maneira que se tornasse possível a interiorização e assimilação das normas e da prática 

das virtudes. Procurando contribuir para a formação da consciência individual dos 

indígenas, o que lhes permitiria o exercício da razão prática, que, a partir do 
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conhecimento e prática da virtude da prudência, permitiria ao indivíduo uma justa 

medida entre a lei e a liberdade, entre o honesto e o desonesto, transformando-o em juiz 

de seus próprios atos. 

 

O impacto epistemológico dos descobrimentos em Portugal: Uma análise dos 

Descobrimentos Marítimos portugueses e de sua contribuição para produção de 

conhecimento no século XVI. 

Diego Pimentel de Souza Dutra (UFF) 

Nesta apresentação destacaremos o papel epistêmico desempenhado pelas Navegações 

do século XVI, notadamente as portuguesas, no que diz respeito a sua contribuição para 

a produção de novas formas de conhecimento que passaram a dialogar com a erudição 

europeia renascentista. Tomar-se-á como foco, uma categoria de saber cujas bases 

teóricas e metodológicas baseavam-se na temática dos Descobrimentos e na valorização 

da noção de experiência, vista como uma ferramenta necessária para a construção de 

conhecimento. 

 

Sob o Signo da Utopia: Reflexões sobre a conquista do Novo Mundo na visão de 

Bernal Diaz Del Castillo 

Gabriel Gonzales Ballestero de Souza (UFRJ) 

Neste artigo buscaremos analisar na crônica de Bernal DiázdelCastillo Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España referências aos conceitos de utopia que 

percorrem a obra de More ao descrever o seu contato com a ilha de Utopia.  Mesmo não 

tendo provas de que Bernal Diáz tenha lido Thomas More, embora possamos identificar 

em sua obra uma extensa e peculiar erudição para um homem-de-armas, acreditamos 

que existam importantes tópicas comuns em ambos os textos, e que ao analisarmos 

estas, possamos encontrar pistas do pensamento e da forma de compreender o “novo 

mundo” pelo olhar do homem europeu. 
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A Companhia de Jesus e os dógicos cristãos no Japão (1549-1610) 

Jorge Henrique Cardoso Leão (UFF) 

Os jesuítas chegaram ao Japão em 1549, em meio a uma guerra civil. Para os padres, 

japoneses tinham um sistema cultural bastante complexo. Para decodificar o idioma, a 

cultura e a religiosidade japonesa, missionários utilizaram os nativos na evangelização. 

Nesse contexto, os dógicos cristãos se destacaram como catequistas. Entre 1550 e 1610, 

sobretudo, na época de Alessandro Valignano SJ, esses indivíduos ganharam uma 

espaço cada vez mais dinâmico na atuação da congregação no arquipélago. 

 

MESA 03: Cultura e sociedade na Época Moderna 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Juliana Torres 

O debate sobre o iusdivinum e o múnus episcopal durante o terceiro período do 

Concílio de Trento (1562-1563) 

Juliana Torres Rodrigues Pereira (USP) 

A terceira fase do Concílio de Trento foi marcada pela disputa entre a ala que defendia 

os privilégios da Cúria e um grupo composto fundamentalmente por bispos ibéricos e 

alguns italianos que desejava implantar uma reforma profunda na Igreja, liderada por 

prelados residentes e conscientes de seus deveres. Estes apontavam como solução para 

os abusos do clero a afirmação do iusdivinum; os bispos seriam instituídos diretamente 

por Deus, sem intermédio papal.  Tal afirmação seria um enorme prejuízo à autoridade 

do Papa e originou uma disputa que quase inviabilizou a continuidade do Concílio. 
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O teatro de Antonio Ribeiro Chiado: Cenas do cotidiano no Portugal Quinhentista 

Vanessa Gonçalves Bittencourt de Souza (UFF) 

Na segunda metade do século XVI, o poeta e dramaturgo português Antonio Ribeiro 

Chiado produziu peças que abordavam temas como conflitos familiares, alianças e 

rivalidades, o controle moral sobre a vida no bairro, além de uma afiada crítica ao clero 

e à vida na corte. Nesse sentido, o objetivo desta comunicação é analisar de que forma 

Chiado representou a vida cotidiana da sociedade portuguesa quinhentista, com 

destaque para as práticas de fidalgos, mulheres e negros. 

 

MESA 04: Instituições e práticas da justiça na América Portuguesa 

Sala N308 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Claudia Rezende 

Magistrados “brasileiros” na comarca do Rio de Janeiro ao longo século XVIII 

Alana da Silva Machado (UFF) 

A aplicação da justiça foi uma das principais preocupações do Império Português desde 

os primórdios de sua materialização a seu processo expansão e colonização dos 

territórios ultramarinos. Como núcleo da burocracia portuguesa nas colônias, os 

magistrados desempenharam um papel crucial para a implementação de uma ordem 

jurídico-administrativa nos moldes do reino. Diante de tal perspectiva, esse trabalho 

procurará evidenciar a existência de ouvidores e desembargadores naturais do Brasil 

que atuaram na administração da justiça setecentista na comarca do Rio de Janeiro. 

 

Almotacés e a almotaçaria na Câmara Municipal de São Paulo, 1755-1832 

Claudia de Andrade de Rezende (UNIFESP) 

A pesquisa vincula-se ao campo dos estudos da administração portuguesa entre o 

período de 1755 a 1832, através da observação do ofício de almotacé na Câmara 
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Municipal de São Paulo. Assim, a partir da documentação referente ao tema, bem como 

do diálogo com a historiografia, busca analisar a dinâmica desse ofício, propondo a 

discussão das especificidades da administração lusitana no ultramar e seus limites. Para 

tanto, considera as medidas reformistas levadas a cabo a partir do governo de Pombal, 

as transformações inauguradas pela Vinda da Família Real e, posteriormente, pelo 

processo de Independência. 

 

Justiça em São Paulo na década de 1790: Autos cíveis envolvendo escravos e forros 

Felipe Garcia de Oliveira (UNIFESP) 

O presente projeto organizou e sistematizou os dados de autos cíveis em São Paulo que, 

na década de 1790, envolveram escravos ou forros, tanto como réus quanto como 

requerentes das ações. Verificou-se ao total 53 autos cíveis que demonstraram a ampla 

utilização dos espaços formais de justiça, de modo que os cativos e libertos apareceram 

como autores e réus nas mais variadas tentativas de resoluções dos litígios. O recorte 

proposto se insere em um momento de crescimento econômico da capitania, com 

aumento da riqueza paulista em função, sobretudo, da expansão na produção do açúcar, 

bem como marcado pela profunda intensificação na entrada de escravos africanos e 

crescimento demográfico muito significativo. 

 

O Tribunal Episcopal Do Bispado De São Paulo na administração de Frei Antônio 

da Madre de Deus Galrão (1750-1764). 

Michelle Carolina de Britto (UNIFESP) 

O episcopado de Frei Antônio da Madre de Deus Galrão (1750-1764) representou um 

momento de transformação da atuação do tribunal episcopal paulista no julgamento de 

transgressores, sobretudo clérigos, por meio da incorporação de padrões legislativos e 

práticas jurídicas ilustradas na práxis episcopal. Esta comunicação discorrerá sobre a 

atuação do tribunal episcopal do bispado de São Paulo na administração de Frei Antônio 

da Madre de Deus Galrão por meio da análise dos processos-crimes julgados, as práticas 
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jurídicas e a interrelação entre o foro eclesiástico e o foro régio no momento de 

mudança na práxis episcopal diante do regalismo pombalino. 

 

MESA 05: Administração e política no Brasil Colonial 

Auditório 2º. Andar, Bloco O – 11:30h às 13h 

Coordenação: Gabriel Gaspar 

Indícios de um costume agrário nos rincões da Monarquia Pluricontinental 

portuguesa: lavradores na açucareira Freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro 

(1790-99) 

 Jerônimo Aguiar Duarte da Cruz (UFRJ) 

Este texto tem como pano de fundo o Rio de Janeiro da segunda metade do século 

XVIII. Busca-se identificar em que medida as intensas transformações sociais que 

marcam a região neste período influenciam o perfil sociopolítico do conjunto de 

lavradores de cana da freguesia de Campo Grande. Propõe-se, ainda, lançar questões 

sobre a existência de costumes de acesso a terra na área estudada, costumes distintos de 

outras áreas açucareiras. Para isto, ressaltam-se a constituição de laços familiares e suas 

lógicas de propriedade. 

 

O 2º marquês do Lavradio: Notas de pesquisa nas Cartas da Bahia e Rio de 

Janeiro (1768-1776) 

Leonardo Guedes Soares (UERJ) 

Esta comunicação expõe as conclusões parciais de um Projeto de Pesquisa com bolsa de 

Iniciação científica financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro, que circunscreve uma análise das correspondências produzidas pelo 2º 

marquês do Lavradio, em sua permanência na América, durante os governos da Bahia 

(1768-1769) e Rio de Janeiro (1769-1776). 

 



64 

 

Fronteiras e Sertões na Comarca do Rio das Mortes: análise do processo 

ocupacional na segunda metade do século XVIII 

Marcelo do Nascimento Gambi (UFF) 

Esta proposta de comunicação visa apresentar a dinâmica das fronteiras internas na 

Comarca do Rio das Mortes bem como, o processo de ocupação dos sertões ao longo da 

segunda metade do século XVIII. Nosso recorte espacial de análise foca nas atividades 

econômicas praticadas nas regiões interioranas, em destaque a agricultura e a pecuária, 

que desempenharam um papel crucial nesta comarca. Neste contexto, baseamos nossos 

estudos por meio da utilização das cartas de sesmarias. 

 

Economia de mercês: Um projeto de ascensão burocratizado 

Natália Monteiro Vieira (UFF) 

Com a ascensão da dinastia bragantina, se percebeu a necessidade de se reafirmarem e 

fortalecerem os laços entre o rei e seus súditos. Neste contexto, de restauração 

portuguesa de 1640, a concessão de mercê foi protagonista numa relação complexa de 

interdependência entre o rei e os seus subordinados. Pretendo refletir sobre o papel da 

política de “economia de mercê” para a formação de uma nobreza da terra mais 

autônoma a partir do estudo do processo institucional, burocrático, para se pleitear – e 

conseguir – uma mercê no Rio de Janeiro na segunda metade do século XVII. 

 

MESA 06: Inquisição e religiosidade no Império Português 

Sala N301 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Veronica Gomes 
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Criptojudaísmo no feminino: A luso-América na mira da Inquisição 

Ademir Schetini Júnior (UFF) 

Segundo o olhar do Tribunal do Santo Ofício português, a mulher cristã-nova era um 

grande perigo: possuía a memória ancestral e servia como guia espiritual de seus 

correligionários étnicos. A comunicação tem por objetivo enfatizar a escrita 

historiográfica que trata da questão das mulheres cristãs-novas, moradoras no Brasil, 

acusadas pelo Santo Ofício de praticar a religião judaica em segredo. 

 

Deserdado por Deus - A saga de Francisco de Sá e Mesquita, judaizante e falsário, 

na Inquisição portuguesa 

Fabricio Lamothe Vargas (UFF) 

Em 1703, Francisco de Sá e Mesquita foi acusado de ser judaizante na Inquisição de 

Lisboa, mas foi absolvido da excomunhão. Entretanto, buscou se vingar daqueles que o 

perseguiram e, através de disfarce, se passou por diferentes testemunhas de acusação, 

inventando histórias para encarcerá-los. Visto como falsário pela Inquisição e tido como 

traidor da fé Católica, caiu nas malhas inquisitoriais e foi condenado à pena capital. A 

comunicação trata do antissemitismo na sociedade portuguesa dos séculos XVII e XVIII 

e o papel do Santo Ofício na questão. 

 

Entre a política e a fé: o discurso inquisitorial e as minorias sociais no Portugal 

Seiscentista 

Leonardo Coutinho Lourenço (UFF) 

O aparato do Santo Ofício logrou controlar e perseguir práticas religiosas, 

comportamentos sociais e modos de pensamento considerados fora da ortodoxia 

católica. A virtual onipresença da vigilância inquisitorial não deveu-se exclusivamente 

ao número de seus ministros e oficiais, mas também à lógica persecutória inculcada nas 

populações sob sua guarda. Para tanto, analisaremos a pregação nos autos da fé, como 

parte estruturante desse sistema de poder, com profundos impactos naquela sociedade. 
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Sodomitas e oficiais da Bula da Santa Cruzada: os casos de padre António Álvares 

Palhano e Miguel de Abreu 

Veronica de Jesus Gomes (UFF) 

Na primeira metade do Seiscentos, padre Palhano e seu parceiro Miguel de Abreu foram 

queimados devido ao crime de sodomia pela Inquisição de Lisboa. Foram, 

respectivamente, comissário e tesoureiro da Bula da Cruzada, tribunal eclesiástico, cujas 

indulgências davam aos cristãos ibéricos as mesmas graças espirituais facultadas aos 

cruzados que lutaram na retomada de Jerusalém, e assegurava o foro privilegiado dos 

oficiais e tesoureiros. A comunicação analisa sua inserção social e suas condenações, 

que podem apontar conflitos e disputas que tencionavam afastá-los de seus cargos. 

 

MESA 07: Literatura e ideias filosóficas nos Tempos Modernos 

Sala N303 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Heitor Carrera 

ReligionandLaws in the General Court - O Jurídico e o religioso em diálogo na 

legislação da Colônia de Connecticut (séc. XVII) 

Guidyon Augusto Almeida Lima (UFMG) 

Este trabalho tem como objetivo analisar o diálogo estabelecido entre as estruturas 

jurídico-legislativas (laicas), e as perspectivas de base religiosa (bíblicas, retiradas do 

Antigo Testamento), da seção referente às "CapitallLawes", do Código de Leis (1650) 

da Colônia de Connecticut. O corpo de quatorze artigos apresenta uma interessante 

mostra da dinâmica do pensamento jurídico, social e religioso de época, copilado dos 

registros jurídicos para a obra "The Blue Lawsof Connecticut" (1861). 
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Probabilismo e justiça na obra teológica de Hermann Busenbaum 

Heitor Castanha Carrera (UNIFESP) 

As pesquisas foram orientadas pelo Prof. Dr. Rafael Ruiz. Analiso uma obra de teologia 

moral denominada 'Medula de la Teologia Moral', escrita em 1650 pelo jesuíta alemão 

Herman Busenbaum. A pesquisa se preocupa com a recepção que o livro teve nos 

territórios ibéricos. Busco, com a análise, conclusões acerca do Direito da época, 

observando uma íntima relação entre Direito e Teologia, e também investigo o 

tratamento dado ao sacramento da penitência (que possuía relevância jurídica no 

contexto pós-tridentino de disciplinamento social). 

 

Monumenta Missionária Africana: Fonte para análise da história da África, 

séculos XVI e XVII 

Leandro Nascimento de Souza (UFF) 

Pretende-se com essa comunicação debater sobre a metodologia de pesquisa sobre a 

história da África, especificamente sobre a coleção de documentos organizada pelo 

padre AntonioBrásio, intitulada Monumenta Missionária Africana. A coleção consta de 

duas séries, a primeira com 15 volumes e a segunda com 7. São documentos 

relacionados com a presença e a ocupação Lusa e as missões dos vários grupos 

eclesiásticos na África-central. Uma documentação que se estende do século XV ao 

XVIII. 

 

Imprensa e revolução: os panfletos diggers nos embates escritos da Revolução 

Inglesa (1640-1660) 

Lívia Bernardes Roberge (UFF) 

Na Inglaterra do XVII, a imprensa e a cultura letrada se encontravam já bastante 

difundidas se comparadas ao restante da Europa, o que possibilitou o acesso à estes 

meios por uma parcela bastante plural da sociedade, diversa em termos de classe, 

gênero e crença. A Revolução iniciada em 1640 fomentou, por diversos motivos, o 
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desenvolvimento acentuado do mercado livreiro inglês. O presente trabalho visa 

compreender de que modo este contexto tornou viável a escrita e a publicação dos 

panfletos Diggers entre os anos de 1640 e 1660. 

 

Diálogos anti-foucaultianos sobre a tentativa de apagamento do autor na França 

da Época Moderna 

Thayenne Roberta Nascimento Paiva (UFRJ) 

A presente comunicação tem como objetivo percorrer, historicamente, o surgimento da 

noção de propriedade literária e dos direitos de autor na França, do século XVIII. Para 

tanto, percorreremos sinteticamente a França pré-revolucionária, desde o surgimento e a 

valorização acadêmico-intelectual do sistema cultural promovido durante o reinado de 

Luís XIV, bem como a ascensão social da figura dos autores e da valorização da 

República das Letras francesa até o período da eclosão da Revolução Francesa. Em um 

segundo momento, esboçaremos quais eram as ideias do filósofo iluminista Denis 

Diderot acerca da postura de autor frente sua produção discursiva, a partir do memorial 

elaborado pelo mesmo e intitulado "Carta sobre o comércio do livro". O intuito será 

mostrar de que forma Denis Diderot fortalece a figura do autor enquanto sujeito 

histórico. Por fim, analisaremos a postura de Diderot enquanto autor de seu próprio 

memorial e, recorrendo ao filósofo Michel Foucault e seu ensaio "O que é um autor?", 

afirmaremos que a ideia de apagamento do autor como manobra de espaço e validação 

dos discursos por si, na Época Moderna, apenas refletem a imposição de uma outra voz, 

neste caso, a imposição da “voz” dos livreiros de Paris ao modificarem 

consideravelmente o que Diderot havia inicialmente proposto na Carta. 
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Sexta-feira, 06 de maio de 2016 

História Contemporânea 

 

MESA 01 – Ditadura militar e educação no Brasil 

Sala N203 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Bruna Silva 

A primeira geração de mestrandos da pós-graduação em História da UFF 

Wesley Rodrigues de Carvalho (UFF) 

O trabalho abordará os primeiros anos de funcionamento do curso de Mestrado em 

História da UFF na década de 1970. Analisando sua estrutura de organização, seu corpo 

docente e, principalmente, as dissertações produzidas pela primeira turma, pretende-se 

refletir sobre as relações entre Estado, universidade e desenvolvimento historiográfico. 

 

Trajetória do professor Anísio Teixeira durante o período militar e seu legado 

para a educação brasileira 

Ana Paula Custódio Henrique (UNIRIO) 

O presente trabalho faz parte da pesquisa A Educação Brasileira de 1964 a 1985: 

Impactos da Ditadura e consiste em analisar a trajetória político-pedagógica do 

Professor Anísio Teixeira após o golpe militar, analisando sua posição quanto às 

questões político-educacionais tomada pelo novo regime, revelando sua influência ou 

não na educação brasileira neste período. Anísio defendia a educação pública, laica e de 

qualidade como direito de todos, não somente dos abastados, mas principalmente dos 

menos favorecidos e que esse direito deveria ser garantido pelo Estado. 
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Paulo Freire e o MOBRAL: apontamentos sobre teoria, método e prática 

Bruna Hadassa Monilla Saraiva Silva (UNIRIO) 

Trabalho sobre o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL instaurado na 

década de 70, na ditadura militar, que teve como objetivo erradicar o analfabetismo no 

Brasil. Para isso, o presente estudo foca nas aproximações e distanciamentos entre a 

metodologia/filosofia educacional de Paulo Freire e a ideologia de educação da época, 

pois, Paulo Freire, ainda que arbitrariamente afastado das discussões para o ensino no 

período da ditadura, teve seu método de alfabetização apropriado pelos idealizadores do 

MOBRAL. 

 

Castello Branco e Costa e Silva: políticas educacionais na lógica do capital humano 

Isabel Nogueira Vieira (UNIRIO) 

O presente trabalho busca realizar uma análise preliminar a respeito das medidas 

educacionais idealizadas nos dois primeiros governos da ditadura civil-militar (1964-

1985), Castello Branco (1964-1967) e Costa e Silva (1968-1969). Os estudos se 

baseiam nos discursos desses presidentes encontrados na Biblioteca Virtual Center for 

ResearchLibraries e partem de uma perspectiva de articulação da educação brasileira na 

ditadura com correntes como a Teoria do Capital Humano, o Tecnicismo e a Doutrina 

de Segurança Nacional. 

 

MESA 02: Discursos e interpretações sobre a Ditadura Militar 

Sala N210 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Rafael Alves 

Era de Ouro ou Anos de Chumbo? Memória e Ditadura 

Danielle de Souza da Silva Alves (UFJF) 

Por 21 anos o Brasil viveu momentos ora de ouro, ora de chumbo. Décadas mais tarde, 

um novo cenário político que carrega “semelhanças” do anterior ao golpe militar de 
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1964, traz de volta o saudosismo a um governo que prendeu, censurou, perseguiu, 

torturou e matou seus opositores. O ano de 2016 é o momento para resgatar a memória 

dos anos do Regime Civil-Militar Brasileiro e para garantir que só "conhecendo a 

história é que podemos construí-la melhor". 

 

A música no Regime civil-militar de 1964 e os Discursos Foucaultianos 

Vinícius Paes de Mattos (Faculdade Saberes) 

Esse trabalho se propõe a analisar a produção musical no Regime de 64, como reflexiva 

e de natureza discursiva ao seu contexto político e histórico, sendo nossa base 

contextual embasada nos historiadores Jorge Ferreira e Carlos Fico. Visto a cultura 

política de Bourdieu aliada aos discursos Foucaultinos. Procuramos, entender quais 

eram as temáticas discursivas consideradas apropriadas e censuráveis para o período. 

 

A primavera foi inexorável? Caio Prado Júnior, o PCB e o golpe de 1964 

Luís Eduardo Fernandes (UFF) 

A presente dissertação tem como objetivo analisar o pensamento político do historiador 

comunista Caio Prado Júnior. Concentramos nossa análise entre os anos de 1955-1966, 

período de grandes transformações na sociedade brasileira e, não por acaso, momento 

compreendido como ápice da produtividade intelectual e política do autor. Assim, 

averiguamos seus artigos na Revista Brasiliense e sua obra mais polêmica, A Revolução 

Brasileira. Nesse texto, pretendemos contextualizar suas ideias políticas dentro da visão 

estratégica predominante no Partido Comunista Brasileiro - o programa nacional 

democrático -, bem como os dilemas da esquerda brasileira antes do golpe empresarial-

militar e os debates entre os intelectuais comunistas nesse período. 
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A estratégica reorganização do setor televisivo brasileiro em fins da Ditadura 

Militar: os casos SBT e Manchete (1981-1983) 

Rafael Paiva Alves (UNESP) 

A reorganização da indústria televisiva no Brasil, no início dos anos 1980, repercute 

ainda hoje no setor. Pivô destas mudanças, a Rede Tupi seria acusada, segundo versão 

oficial do governo ao revogar a concessão dos seus canais, em atraso de pagamentos em 

salários, impostos e dívida com a Previdência Social, entre outros dividendos. Todavia, 

este episódio esconde diversos grupos de interesse como setores da sociedade, artistas, 

políticos, publicidade, conglomerados midiáticos, com destaque a Organizações Globo. 

 

O IHGB e a ditadura civil-militar brasileira 

Daniela de Miranda dos Santos (UFJF) 

O presente estudo tem como propósito, em linhas gerais, investigar o funcionamento, a 

composição e a estrutura do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no período da 

ditadura civil-militar brasileira, contribuindo com estudos mais recentes que consideram 

a participação de agências da sociedade civil no projeto do regime instaurado. Dessa 

forma, busca-se ponderar as possíveis adesões, tensões e resistências no interior do 

IHGB, entre os membros, com relação ao regime. 

 

MESA 03: América em debate 

Sala N212 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Amanda Vannucci 

Palavra e Revolução: A produção literária de Gioconda Belli na Nicarágua 

Sandinista (1970-1993) 

Amanda Vannucci (UFF) 

A presente pesquisa tem por finalidade investigar o engajamento intelectual da escritora 

nicaraguense Gioconda Belli e de que forma, suas experiências políticas refletem em 
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sua produção literária. Nesse sentido, será analisada a atuação da escritora na resistência 

clandestina na Frente Sandinista de LibertaciónNacional(FSLN), bem como o exercício 

no cargo de chefe da Seção de Informação para o exterior, durante o governo 

revolucionário, e por fim o rompimento com a FSLN em 1993. 

 

Proibicionismo e Política Externa Estadunidense: o Plano Colômbia e a 

Securitização da Questão das Drogas Ilegais.  

Matheus Sousa Marques (UFF) 

Este trabalho propõe um estudo detalhado sobre a Guerra às Drogas e suas origens na 

sociedade dos Estados Unidos da América. Foi utilizado como estudo de caso, o Plano 

Colômbia e, dessa forma, propõe-se uma análise da política externa dos EUA em 

relação às drogas ilegais em uma perspectiva histórica. Se pretende buscar as causas que 

levaram Washington à tal postura, examinar minuciosamente as consequências geradas 

e responder se a postura proibicionista radical estadunidense possuía outras intenções ao 

financiar tão fortemente a militarização do combate aos psicoativos ilegais. 

 

O Processo de Profissionalização dos Exércitos latino-americanos: o caso do Brasil 

e da Argentina 

Fernando Loureiro (UERJ) 

Os anos 20 e 30 são marcados, na América Latina, por movimentos político-militares 

que levaram à derrubada de vários governos na região. Esses movimentos foram 

especialmente significativos nas duas maiores nações da região: Brasil e Argentina. 

Nossa apresentação procura analisar o processo de profissionalização dos exércitos na 

Argentina e no Brasil, com ênfase na questão das instituições de formação de oficiais, 

das missões militares estrangeiras e do serviço militar obrigatório. 
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Mesa 04: África contemporânea em debate 

Sala N214 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Karina Ramos 

O "Mito" da Copa do Mundo de Rugby 1995: uma análise sobre as expectativas - e 

resultados - econômicos e sociais na África do Sul 

Danilo A. Ricco (UFF) 

Com o intento em análisar a sociedade sul-africana pós-Apartheid, me debruço sobre as 

expectativas criadas em torno da Copa do Mundo de Rugby de 1995, traçando um 

comparativo com as discrepâncias apresentadas nas expectativas criadas pelo governo e 

pela sociedade, demonstrando as discrepâncias entre o esperado e os resultados obtidos 

nos anos subsequentes. 

 

A identidade nacional angolana e seus usos políticos 

João Paulo Henrique Pinto (UFF) 

A partir da década de 1940, surgiram em Luanda discursos construtores da identidade 

nacional angolana. Entretanto, a tarefa de construir uma nação esbarrava em alguns 

problemas, tais como a necessidade de superação do colonialismo, a dificuldade de unir 

todos os grupos étnicos em torno de somente uma identidade nacional e a rivalidade 

entre os movimentos de libertação nacional. Temos como intenção principal desta 

comunicação analisar o surgimento do discurso identitário angolano e, principalmente, 

perceber como este discurso foi usado politicamente durante a luta pela independência 

de Angola. 
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A revista Mensagem (1951-1952): uma nova perspectiva sobre o discurso literário 

angolano 

Karina Helena Ramos (UFRJ) 

Lançada como porta-voz do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA) em 

1951, a revista literária Mensagem - A Voz dos Naturais de Angola foi considerada um 

novo paradigma para a produção literária angolana. Assumindo as propostas do MNIA, 

Mensagem tinha como missão a revelação de uma "angolanidade subjacente". Para a 

compreensão do discurso mensageiro torna-se fundamental apreender o ethos dessa 

angolanidade que, nos anos de 1950, encontrava-se em franca construção. Como ela 

haveria de ser construída em vista do multiculturalismo do MNIA? Quais seriam os 

caminhos por ela percorridos? São questões como essas a serem levantadas pelo 

presente trabalho. 

 

MESA 05: Redemocratização: múltiplas abordagens 

Sala N301 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Aimée Duarte 

A Memória e suas Ambivalências no Contexto da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) de 1987-88 

Aimée Schneider Duarte (UFF) 

A transição política é condicionada pelas particularidades de cada país; contudo, é 

possível fazer comparações com base na memória e na relação da sociedade com o ente 

estatal. Países distintos – Ocupação e governo de Vichy na França (1940-44) e pós-

ditadura brasileira de 1964 – possuem em comum pontos de contato? Como a 

historiografia francesa contribui para a percepção das relações da sociedade brasileira 

com o regime ditatorial a partir da memória da resistência, culminando, assim, em uma 

campanha nacional pró ANC? 
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A transição chilena e as Comissões de Verdade 

Lays Correa da Silva (UFRJ) 

Entendendo as Comissões de Verdade como instrumentos importantes para os processos 

de Justiça de Transição vivenciados pelos países da América Latina com a queda de 

seus respectivos regimes ditatoriais, e entendendo-as também como um reflexo de como 

esse processo de transição política se deu, meu trabalho pretende analisar as 

especificidades do processo chileno e como isso se refletiu nas duas Comissões 

instauradas no país. 

 

Fernando Collor de Mello: as relações entre imprensa e política na campanha  

eleitoral de 1989 

Thaís Sangineto de Carvalho (PUC-Rio) 

 A imprensa e a mídia passaram a ocupar um papel central nas relações entre a 

comunicação e a política no Brasil, sobretudo a partir da eleição presidencial de 1989.  

Este estudo busca apresentar algumas das relações estabelecidas entre o candidato 

Fernando Collor de Mello (PRN) e os principais veículos de comunicação desde a sua 

posse como governador de Alagoas em 1987 até sua vitória nas eleições presidenciais 

em 1989. 

 

MESA 06: Projetos políticos no Brasil Império 

Sala N303 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Álvaro Cunha 

A Rendição de Uruguaiana, de Pedro Américo, e as litografias na Guerra do 

Paraguai 

Álvaro Saluan da Cunha (UFJF) 

O projeto busca a compreensão da litografia baseada na pintura histórica de Pedro 

Américo sobre o episódio ocorrido na Guerra do Paraguai. A obra foi destruída, 
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restando apenas suas reproduções litográficas, nosso principal objeto. A análise feita 

busca a compreensão iconográfica e iconológica da obra e como ela dialoga com as 

outras gravuras de dois acervos litográficos específicos encontrados atualmente na 

Biblioteca Nacional. 

 

A Construção do Estado Imperial Brasileiro: Os projetos Políticos dos Irmaos 

Andradas. 

Leandro da Silva (UERJ) 

O objetivo do trabalho será analisar a tamanha importância da familia dos Andradas na 

construçao do Estado Imperial do Brasil, sobretudo, Antonio Carlos, o Andrada que 

menos recebeu atençao por parte da Historiografia. 

 

A Diplomacia entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata na 

Guerra da Cisplatina (1825-1828) 

Luan Mendes de Medeiros Siqueira (UFRRJ) 

Este trabalho destina-se a pensar a diplomacia entre os dois recém estados no primeiro 

conflito a nível regional na condição de independentes. Para isso, utilizamos como 

fontes as correspondências e ofícios entre os ministros dos negócios estrangeiros destes 

Estados durante a guerra. Debruçarmo-nos sobre a questão Cisplatina é 

compreendermos os reais interesses de expansão do Império e das Províncias sobre a 

Banda Oriental, intrinsecamente ligado à configuração de seus respectivos Estados 

Nacionais. 

 

MESA 07: Diálogos no Tempo Presente 

Sala N308 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Giselle Pereira Nicolau 
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As decisões da partida: a emigração francesa na escrita da história 

Giselle Pereira Nicolau (UFF) 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados iniciais da pesquisa que vem 

sendo desenvolvida sobre e/imigração francesa para o Rio de Janeiro. A despeito da 

França não ser um país de tradição emigratória, constatou-se, nas últimas décadas, um 

crescente interesse da historiografia em analisar este processo. Tais trabalhos vêm 

refletindo as decisões da partida desses franceses, rumo ao continente americano, 

especialmente, para os Estados Unidos, Canadá, Argentina e o Brasil. Neste sentido, um 

dos pontos de reflexão deste ensaio é analisar a maneira pela qual este tema se insere 

nas discussões sobre a escrita da história. 

 

Hospital-Colônia: O lugar da loucura na urbanização 

Luana Perdigão de Sá Bonacchi Santos (UFF) 

O presente trabalho tem como finalidade analisar a história da Colônia Juliano Moreira 

na conjuntura de políticas assistenciais à psiquiatria no Brasil enquanto medidas de 

saúde, direcionadas para o planejamento de diretrizes modernizadoras e organizacionais 

do Estado. Por conseguinte,o modelo de isolamento de alienados fomentou uma mínima 

vida social dos internos por meio de ações terapêuticas, que cooperou, no entanto, para 

o esquecimento e exclusão social, manifestos até a atualidade. 

 

A Consolidação da dominação burguesa no Brasil recente e o papel do BNDES: 

João Paulo de Oliveira Moreira (UFF) 

Tem esta comunicação o objetivo de apresentar o papel do BNDES no processo de 

consolidação da dominação burguesa no Brasil recente, tanto através do financiamento 

de programas sociais com vias a “educar” e incorporar ideologicamente a classe 

trabalhadora no mercado consumidor, quanto no financiamento da internacionalização 

de empresas originárias do Brasil para fora do país, alavancando assim a inserção na 

corrida capital-imperialista internacional. 
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UPP Social na mercantilização da cidadania 

Juliana Mattos Pimentel Machado (UFF) 

Tentar compreender a práxis do programa da UPP, com recorte nas ações da UPPSocial. 

O programa se articula entre coerção e consenso, onde através da militarização avança 

com empresas e instituições servindo ao projeto atual do capitalismo que é a cidade-

mercadoria. As fontes oficiais, reforçados pela imprensa e opinião pública utilizam 

conceitos como cidadania, integração, e o retorno do Estado a esses locais. Entretanto, o 

que está sendo chamado de cidadania e integração, são ações de interesse unicamente do 

mercado. 

 

Memórias do “Maraca”: espaço e identidade entre torcedores de futebol. 

Rafael Willian Clemente (UFRRJ) 

Desde o Sul-americano de futebol de 1919 até as próximas Olimpíadas em 2016, os 

olhares do mundo e do capital financeiro se voltam para a “Cidade Maravilhosa”. O 

trabalho analisa as memórias coletivas e individuais e sua relação com a produção social 

dos espaços e sua influência na identidade dos torcedores. O recorte é o estádio 

Maracanã, um dos símbolos do futebol brasileiro. Os entrevistados são membros de 

torcidas organizadas dos clubes cariocas e torcedores não filiados. Um público jovem 

que frequenta estádios a menos de cinco anos, até antigos torcedores que “viveram os 

áureos tempos do Maracanã”. 

 

MESA 08: Economia no Brasil oitocentista 

Sala N310 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Alan Dutra 
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A Legislação joanina e o desenvolvimento do Brasil (1808-1821) 

Demétrio Matheus dos Santos (UFF) 

O presente trabalho busca a compreensão do esforço do monarca D. João VI, dentre as 

mudanças provocadas pela transmigração da corte (políticas, sociais, culturais, etc.) 

exploraremos aquelas que se referem as transformações econômicas. Por meio da 

análise das leis, encontramos esforços modernizantes nos campos da agricultura, 

indústria, entre outros. Ilustraremos, portanto, como foram dispostas as leis e os 

critérios para delimitação das mesmas. 

 

Por uma compreensão holística do fim do cativeiro no Brasil: Entre a agência dos 

escravos e a história econômica da escravidão. 

Felipe Ribeiro Besada (UFF) 

A apresentação visa estudar as interpretações mais recentes sobre a abolição da 

escravatura, em especial, a “escola da agência escrava” e o ressurgimento da história 

econômica da escravidão. A primeira concepção atribui o protagonismo dos escravos 

nos processos que levaram à crise do cativeiro. A segunda busca entender a abolição a 

partir de conjunturas macroeconômicas. Ao fim do trabalho, haverá a proposta de uma 

articulação maior entre as duas concepções para compreender melhor a emancipação 

dos escravos. 

 

Quebrem as balanças, afoguem os pesos: os "Quebra-quilos" contra a adoção do 

sistema métrico decimal francês (Rio Grande do Norte, 1874-1875) 

João Fernando Barreto de Brito (UFRJ) 

Entre os anos de 1850-1880, o Império do Brasil promoveu uma série de mudanças, 

inseridas no processo das inovações e racionalizações da economia, dentre elas a adoção 

do sistema métrico francês. Sabendo disso, analisaremos as ações dos populares – 

trabalhadores (as) – envolvidos nos motins conhecidos como “Quebra-quilos” em 1874-

1875 no Rio Grande do Norte, que se insubordinaram contra a implementação de tal 
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sistema. Nossa finalidade é compreender os significados construídos em torno do citado 

movimento, mediante a análise de um códice, cartas, periódicos e relatórios provinciais. 

 

MESA 09: História das ideias políticas e das mentalidades 

Sala N312 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Caroline Alves 

Ética, cristianismo e secularidade: teologia no século XX 

Elaine Cortes Pasqual (UFF) 

A teologia sempre acompanhou e dialogou com uma cultura complexa e cada vez mais 

fluida, porém ela tende a sumir da discussão da história europeia depois do século 

XVIII. Eu pretendo abrir uma oportunidade de maior atenção à teologia europeia como 

forma de paralelo com o pensamento filosófico e moral desde o Iluminismo até o fim da 

2ª G.M. Para isso, irei apresentar a teologia humanista de Kant, seguida 

cronologicamente pela visão liberal a partir de Schleiermacher e Harnack, até chegar à 

neo-ortodoxa de Karl Barth e Bultmann. 

 

A República dos intelectuais: poder e ideias na construção da nação do Brasil 

Fernanda Miranda de Carvalho Torres (UERJ) 

A configuração de uma nova realidade social e política para o Brasil em fins do século 

XIX, após o fim da escravidão e a Proclamação da República, tornava mais urgente para 

a intelectualidade (re)pensar as bases para a (re)fundação da nação do Brasil. Partindo 

disso, nossa reflexão  se dirige ao desafio de projetar o país como uma nação moderna e 

civilizada no mundo, concentrado na imaginação e produção histórica e literária do 

período. 
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Arte e sociabilidade: o leque de autógrafos da Viscondessa de Cavalcanti 

Caroline Farias Alves (UFJF) 

A Viscondessa de Cavalcanti (1852-1946) tornou-se conhecida como colecionadora 

num ambiente predominantemente masculino. Pioneira no estudo da numismática 

brasileira e possuidora de grandes coleções, desde pedras preciosas a artes visuais, 

Amélia colecionou mais de 60 escritos, desenhos e trechos de partitura de 

personalidades mundiais no campo das artes, política e literatura em seu leque de 

autógrafos. É possível através de seu leque, refletir sobre os interesses e gostos de uma 

determinada época além de compreender a rede de sociabilidade da elite letrada 

proveniente do século XIX e XX. 

 

MESA 10: Totalitarismos 

Sala N314 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Elis Lemos 

O antifascismo nas páginas da imprensa anarquista – Alba Rossa, A Plebe e o 

Spartacus (c.1919-c.1922) 

Bruno Corrêa de Sá e Benevides (UNIRIO) 

Este trabalho de pesquisa tem como tema o antifascismo internacional e como recorte 

temporal o período entre 1919 e 1922. A pesquisa dedica-se à fase inicial do fascismo e 

de sua imediata resistência que se propagou fora da Itália, particularmente no 

Brasil.Para atingir esse objetivo buscou-se nos jornais anarquistas A Plebe, Spártacus e 

o Alba Rossa, indícios de uma resistência ao fascismo, buscando analisar como esse 

movimento político foi caracterizado e percebido militantes anarquistas. 
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A Teoria de um fascismo no Brasil 

Carlos Vinícius da Silva Guerra 

Com este trabalho busco realizar uma análise crítica do livro O Anti-Semitismo na Era 

Vargas(Carneiro,1988) para poder entender quais eram as atitudes tomadas durante o 

governo Vargas em relação ao povo judaico que vivia no Brasil em plena Segunda 

Guerra Mundial, dessa forma a autora cita atitudes anti-semitas que diz ela serem 

tomadas pelo governo de Getúlio Vargas, para poder critica-la irei recorrer a autores 

como Peter Gay e as constituintes de 33 a 34, e é claro trazendo essa discussão para os 

dias hodiernos. 

 

Crimes de Ódio: Um olhar sobre a extrema direita e a intolerância na Inglaterra 

Elis Silva Lemos 

O trabalho pretende apresentar um debate acerca do aumento de ocorrências de crimes 

de ódio nos chamados países centrais em contraposição ao aumento de medidas 

públicas visando combatê-los em seus países, bem como um perfil das organizações de 

extrema direita por de trás destes crimes e suas adaptações à novas formas de 

comunicação. 

 

A narrativa do holocausto: Otto DovKulka e o testemunho do trauma como 

contemporânea sobrevivência 

Dirson Fontes da Silva Sobrinho (UFRJ) 

Resumo: O presente trabalho busca, analisando a narrativa do sobrevivente de 

Auschwitz Otto DovKulka, situar a historicidade do testemunho do Holocausto e 

questionar a estrutura epistêmica desse discurso que se forja atravessando noções dos 

estudos históricos sobre as artes. O testemunho é mobilizado na interlocução com 

conceitos como: anacronismo, sintoma e sobrevivência expondo tensões tipicamente 

contemporâneas: esquecimento/lembrança, silêncio/linguagem, tempo/imagem, 

história/memória. 
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MESA 11: Literatura, imprensa e circulação de ideias 

Sala N316 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Mariana Tavares 

O Chaco entre dois Augustos: projetos de identidade nacional na literatura de 

Augusto Céspedes e Augusto Roa Bastos 

Lucas Fernandes de Miranda (PUC-Rio) 

A pesquisa se propõe a compreender os projetos de identidade nacional elaborados 

através da crítica social e da representação de alguns elementos contidos na literatura 

regional, em especial em duas obras ficcionais que giram em torno do evento histórico 

conhecido como Guerra do Chaco (1932-1935): “Hijo de Hombre” e “Sangre de 

Mestizos”, respectivamente escritos por Augusto Roa Bastos  (Paraguai) e Augusto 

Céspedes  (Bolívia). 

 

A atmosfera do pós-Segunda Guerra na literatura de W. G. Sebald 

Mariana Machado Rodrigues e Silva Martins (UFRJ) 

Pretendo analisar a presença de um mal-estar latente na sociedade alemã do pós-

Segunda Guerra através da produção literária do autor alemão W. G. Sebald. Este mal-

estar seria um traço fundamental da atmosfera de silêncio e culpa que permearia a 

sociedade, afetando principalmente os jovens da “segunda geração”, aqueles nascidos 

nos estertores do conflito ou no imediato pós-Guerra, que não vivenciaram os 

acontecimentos, mas encontram-se imersos intrinsecamente em suas consequências 

materiais, emocionais e psicológicas. 
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Discussões sobre uma obra universitária – A Enciclopédia Brasileira do INL e os 

projetos de edição dos anos 1950 

Mariana Rodrigues Tavares (UFF) 

A comunicação que se segue tem por objetivo discutir os projetos da Enciclopédia 

Brasileira do Instituto Nacional do Livro datados da década de 1950. Adota-se como 

premissa o fato de que nesses anos a respectiva obra marcou uma mudança profunda em 

sua maneira de organização passando a estar pautada numa discussão universitária. Para 

tanto, considera-se os projetos da Enciclopédia Brasileira do período de 1956-1960, 

destacando os intelectuais envolvidos, os embates ideológicos travados e as dificuldades 

de edição de um projeto de publicação existente desde 1930. 

 

O Romantismo e os Sertões do Brasil - suas diferentes perspectivas sob a ótica da 

Literatura 

Zora Zanuzo (UFF) 

Seguindo a linhagem da primeira fase do Romantismo no Brasil, buscamos entender a 

forma como a literatura brasileira da primeira metade do século XIX via aquilo que 

Ilmar Mattos, no Tempo Saquarema, chamava de Sertões e a sua contraposição com a 

Metrópole, neste caso, a Corte do Rio de Janeiro. Neste sentido, a comunicação visa 

mostrar a importância de autores como Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, 

ambos membros do IHGB, para o projeto político que a elite intelectual do início do 

Segundo Reinado representava. 

 

Por uma identidade nacional: a mulata e o malandro nas Revistas Carnavalescas 

de 1920 

Diego Vivas (UNESA) 

Busca-se compreender a partir da metodologia da Nova História Cultural, com ênfase 

nos estudos de Chartier e de Certeau, de que maneira figuras como o malandro e a 

mulata se tornaram símbolos da identidade nacional. A valorização à cultura popular e a 
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noção de cultura difundida por Franz Boas, a partir de 1920, possibilitaram uma ideia de 

Brasil mestiço que só se consolidaria na década de 30. Dessa forma, as Revistas 

Carnavalescas se tornam o principal veículo de ligação com a cultura das ruas e a vida 

política da cidade, pois revisavam os acontecimentos do Rio de Janeiro, tornando a 

mulata uma personagem que entrecruza as questões de raça, gênero, sexualidade e 

classe social tão caras à nação brasileira. 

 

MESA 12: Teoria e conceito: uma questão 

Sala N318 – 10h às 11:30h 

Coordenação: Rennan Moraes 

Reflexões acerca do conceito de raça no século XIX 

Renan Siqueira Moraes (UERJ) 

No século XIX, com os avanços científicos e tecnológicos ocidentais, com a expansão 

europeia cada vez maior em continentes que antes eram conhecidos apenas pelo litoral, 

com a capacidade bélica mais destrutiva e maior agilidade na circulação do 

conhecimento e da informação, os conceitos desenvolvidos para descrever igualdades e 

diferenças se mostravam cada vez mais complexos. Neste sentido, proponho uma 

reflexão panorâmica acerca do conceito de raça neste período. 

 

Friedrich Engels: as Influências do "General" na Parceria com o "Mouro" e no 

Socialismo Internacional 

Wallace Cabral Ribeiro (UFF) 

Este artigo faz uma breve reflexão acerca das contribuições de Engels para a gênese do 

marxismo, evidenciando sua autonomia e originalidade de ações e ideias, bem como sua 

participação e influência na parceria com Marx e no movimento operário internacional. 

Também serão analisados os possíveis motivos que o levaram a ser significativamente 
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esquecido nos espaços acadêmicos, políticos, culturais, sindicais, escolares, na literatura 

marxista e no imaginário popular. 

 

MESA 13: Escravidão: debate essencial para o Brasil Império 

Sala N203 – 11:30h às 13h 

Coordenação: Daniely Lontra 

Abolição da escravidão e formação de uma identidade regional no Ceará 

Camila de Sousa Freire (UERJ/FFP) 

Este trabalho resulta da minha monografia de conclusão do curso de Graduação e da 

pesquisa de pós-graduação em andamento, onde analisei o movimento abolicionista no 

Ceará, que culminou na abolição dos escravos daquela província quatro anos antes da 

Lei Áurea, em 1884. Dessa forma buscamos entender como este acontecimento 

contribuiu para a formação de uma identidade regional no Ceará, bem como sua 

contribuição para a escrita da história nacional, nas primeiras décadas da República. 

 

O abolicionista João Clapp e o Club dos Libertos de Niterói 

Daniely Lontra (UFF) 

A comunicação tem como objetivo apresentar e analisar a trajetória política do 

republicano e abolicionista João Fernandes Clapp e seu envolvimento na Campanha 

Abolicionista. O enfoque recairá sobre sua participação no Club Libertos de Niterói e 

sua escola noturna e gratuita criada para oferecer instrução a escravos, libertos e livres. 

O club fundado por ele em maio de 1881 em São Domingos, Niterói - então sede da 

Capital da Província - foi o baluarte e modelo de empreendimentos similares fato que, 

justifica o ainda insipiente estudo. 
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Outras paisagens e novas abordagens: A Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 

1871 e as interpretações historiográficas 

Emanoel da Cunha Germano (UFRJ) 

Sob diferentes expectativas e contextos históricos a chamada “Lei do Ventre Livre”, 

implementada no dia 28 de setembro de 1871, é demarcada por distintos sentidos e 

significados. Ainda hoje, como antes, para seus próprios contemporâneos nas últimas 

décadas da escravidão. Das clássicas interpretações, as mais renovadas bases teóricas e 

possibilidades de comparação que serão apresentados os debates que realçam a 

importância da sua apropriação para os diferentes segmentos da sociedade escravista. 

 

Um discurso “verdadeiro”: o caso Ciriaco e Carlos. 

Matheus Monteiro Pedrosa (UERJ) 

O trabalho apresenta o processo dos réus Ciriaco e Carlos, escravos de ganho, sobre o 

homicídio de um caixeiro na década de 70 do século XIX. Aqui serão discutidas a 

resistência e a solidariedade dos réus, os motivos e as situações que levaram ao crime, 

bem como o discurso e o poder do Estado, perceptíveis no processo em que sustentavam 

um discurso para manutenção da ordem escrava no Rio de Janeiro, com a justificativa 

do medo de rebeliões escrava para assim manter um projeto de controle social. 

 

Escravos da Religião: família e comunidade nas propriedades beneditinas no 

Recôncavo da Guanabara, 1817-1884 

Vitor Hugo Monteiro Franco (UFF) 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações familiares e demográficas entre os 

escravos pertencentes a Ordem de São Bento, em suas propriedades rurais, na Vila de 

Iguaçu, no Recôncavo do Rio de Janeiro, durante boa parte do século de XIX (1817-

1884). Para isso, utilizarei como fonte principal o livro de assentos de batismo, 

casamento e óbito da Capela de Nossa Senhora do Rosário (1817-1884). Desta forma, 

será possível elaborar uma perspectiva das dimensões da família escrava, tanto 
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espirituais como consanguíneas, e seus possíveis significados para os escravizados. 

Além disso, o estudo permitirá a análise de padrões demográficos clássicos 

(legitimidade, taxas de masculinidade, “tipos” de família etc.). É importante salientar 

que ainda são escassos os trabalhos que tem como foco a dinâmica dos monges 

beneditinos e seus escravos, no Rio de Janeiro, no século XIX. 

 

As relações escravistas no Convento de São Boaventura 

Gilciano Menezes Costa (UFF) 

Esta comunicação apresentará uma análise de parte do cotidiano dos escravos 

pertencentes ao Convento de São Boaventura. O estudo é realizado no período entre o 

último quartel do século XVIII e primeira metade do século XIX. Localizado em 

Itaboraí (RJ), a história desse convento representa um valioso objeto de análise para a 

compreensão das diferentes relações escravistas na região. Através da História Social 

será apresentado, entre outras temáticas, a prática de pedir esmolas realizadas pelos 

escravos conventuais, a senzala e as famílias escravas existentes no convento. 

 

MESA 14: Cinema e fotografia 

Sala N210 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Pérola Lannes 

Derrota e Redenção: o Vietnã em “O Franco Atirador” e “Apocalipse Now” 

Carlos Vinicius Silva dos Santos (UFRJ) 

A comunicação objetiva examinar a abordagem da Guerra do Vietnã realizada nas obras 

cinematográficas “O Franco Atirador” (The Deer Hunter, dir.: Michael Cimino – 1978) 

e “Apocalipse Now” (ApocalypseNow, dir.: Francis Ford Coppola – 1979). As 

produções selecionadas dialogam com as tensões presentes na sociedade dos Estados 

Unidos nos anos posteriores ao fim do conflito, veiculando interpretações que 
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ressignificam a participação daquela nação no citado conflito, bem como as 

consequências sociais da derrota. 

 

Os olhos da prisão: Um estudo de caso sobre a Galeria dos Condenados 

Pérola Martins Lannes (UFF) 

Derivada de um trabalho de conclusão de curso, esta comunicação pretende tecer 

algumas considerações sobre a pesquisa empreendida com a fonte manuscrita e 

fotográfica denominada Galeria dos Condenados (c. 1870-1874), conhecida como a 

primeira catalogação sistemática de presidiários brasileiros que incluiu fotografias. 

Procuraremos formular hipóteses a respeito do contexto de produção e agenciamento 

deste material, situando-o como um dos esforços de adequação do sistema penal e 

carcerário à realidade social de desmonte da escravidão, dentre outras instituições 

tradicionais, no Segundo Império. 

 

História do Cinema Brasileiro pela ótica do Estado (1930-2010) 

Thiago da Silva Tavares (UFF) 

A história do cinema brasileiro se confunde com a própria noção de políticas públicas e 

com as mediações que o Estado faz nos diversos setores da sociedade. O presente 

Trabalho pretende revisitar a história do cinema brasileiro entre o período de1930- 

2010, partindo não do ponto de vista da discussão teórica sobre movimentos estéticos 

ou artísticos, mas sobre a perspectiva do Estado e de como através das políticas 

públicas, configurou uma das mais complexas relações que o cinema brasileiro mantém 

em sua atividade. 
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O discurso médico e a biopolítica na construção da Galeria dos Condenados (1869-

1876) 

Vinícius Henrique Martins Monteiro (UERJ) 

Sob a ótica da prisão como laboratório, o objetivo do trabalho é analisar o saber médico 

e criminológico acerca da fotografia e o seu uso na construção da Galeria dos 

Condenados. Assim sendo, a fotografia - sistematizada nos álbuns da Galeria dos 

Condenados, auxiliaria no exame e na classificação dos corpos dos prisioneiros, 

mantendo os princípios de observação e avaliação da criminologia, presentes na 

sociedade da vigilância do século XIX. 

 

Memória e Subjetividade: representação da Ditadura Civil-Militar em Ação entre 

Amigos 

Ygor Pires Monteiro (UFF) 

A presente comunicação analisa o processo de construção de memórias sobre a Ditadura 

Civil- Militar brasileira (1964-1985) feito pelo filme "Ação entre Amigos". A produção 

em questão permite associar às discussões sobre história, cinema e memória reflexões 

sobre a importância da subjetividade nos estudos históricos e da noção de consciência e 

tempo históricos.  Essa proposta é desenvolvida a partir da representação fílmica acerca 

da problemática da anistia brasileira elaborada em 1979. 

 

MESA 15: Perspectivas acerca do Gênero 

Sala N212 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Rodrigo de Sousa 
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 “Ni dios, ni patrón, ni marido”. O periódico La voz de lamujer e a luta das 

mulheres libertárias na argentina (1896-1897) 

Ingrid Souza Ladeira de Souza (UNIGRANRIO) 

A pesquisa consiste em uma análise do periódico “La voz de lamujer” que circulou em 

Buenos Aires entre os anos de 1896-1897, problematizando as concepções libertárias 

sobre a situação social da mulher na Argentina em fins do século XIX. Coloca seu foco 

de discussão na inserção das mulheres no movimento anarquista que marcou a 

República Argentina na época, suas formas de organização social, as ideais que 

defenderam, as lutas políticas que empreenderam e as mobilizações sócio-culturais que 

implementaram. 

 

Representações da Mulher no Teatro Ocidental: Reflexão para o debate 

Contemporâneo 

Phylipp Anchieta Alves de Oliveira (UFF) 

Reflexão sobre as conquistas da mulher no Teatro Contemporâneo tendo como objeto 

de análise a pontuação de mudanças importantes no papel da mulher no Teatro em 

meados do Séc. XIX, também acerca da visibilidade de dramaturgas no Séc. XX. 

Trajetória apresentada através da contraposição da mulher no Teatro Contemporâneo 

em relação ao legado de representações ao longo da História do Teatro Ocidental. 

 

A execução Estatal e Civil - Militar de Federico García Lorca: expressões da 

masculinidade, gênero, heteronormatividade e diversidade 

Rodrigo Horta de Sousa (UFMG) 

Selecionamos eventos da biografia do dramaturgo Granadense Federico Garcia Lorca 

centrados nas obras teatrais e na militância política em defesa da República Espanhola, 

e do contexto de polarização ideológica pré - Guerra Civil Espanhola para compreender 

o sentido da sua execução sobre o prisma da análise de gênero de Judith Butler. Usou-se 
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Nobert Elias para ações individuais de Lorca e suas intervenções na estrutura social, 

desestruturação das normas de gênero da masculinidade. 

 

História do Presídio Feminino no Brasil 

Ruanna Sander Lopes Batista (UFF) 

Esta comunicação tem como proposta apresentar a história do sistema carcerário 

feminino no País, tendo como marca o ano de 1942, período em que foi inaugurado a 

primeira penitenciária feminina no Brasil, o "Talavera Bruce", localizado no Rio de 

Janeiro.  Neste sentido, procuro observar desde suas políticas inaugurais, passando por 

diversos processos de transformação até chegar ao quadro atual. Questões morais, ede 

gênero, atravessam toda o projeto do sistema carcerário feminino no país, e 

permanecem até os dias de hoje. 

 

Mulher Maravilha Para Presidente: O Feminismo da Mulher Maravilha ou a 

Mulher Maravilha do Feminismo? 

Savio Queiroz Lima (UNIVERSO) 

O trabalho de pesquisa aborda a existência de discursos entendidos como pautas dos 

movimentos feministas dentro da bagagem de ideias da personagem de histórias em 

quadrinhos conhecida como Mulher Maravilha. A pesquisa tem por objetivo abordar as 

inusitadas fontes histórias em quadrinhos com experimentações de possíveis 

instrumentos metodológicos e análise empírica de seu trato enquanto objeto-fonte das 

realidades discursivas do período balizado em torno dos anos 70. 
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Moralizar para modernizar: a regulamentação do sexo e suas representações nos 

primeiros anos da República. 

Erika Cardoso (UFF) 

O objetivo é refletir sobre a relação entre o advento de uma tradição pornográfica 

brasileira e sua regulamentação nos primeiros anos da República, momento em que os 

projetos de modernidade se chocavam com a força das tradições nos mais diversos 

aspectos da vida social no Brasil. 

 

MESA 16: História e ciência: um debate em aberto 

Sala N214 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Tiago Reis 

A febre reinante nas páginas do diário: Epidemia de febre amarela de 1850 

Ana Carolina Gomes (UFF) 

Falar da epidemia de febre amarela de 1850 no Rio de Janeiro pela imprensa é falar das 

formas de sociabilidade, das redes de informação formadas, ou mantidas, nesse período 

de comoção social; a população divulgava suas impressões nos jornais, que também 

publicavam informações oficiais e opiniões do governo e dos médicos. Inscrito na 

História Social da Saúde, esse trabalho visa elucidar um pouco do dia a dia da epidemia 

através da imprensa, seus agentes além das formas de tratamento dispensadas à 

população nesse contexto. 

 

A favela e o meio ambiente na recuperação ambiental executada pelo Mutirão de 

Reflorestamento (1986-2009) 

Caroline dos Santos Souza (UFRJ) 

Este trabalho analisa as práticas do Mutirão de Reflorestamento e a restauração da Mata 

Atlântica. A cooperação entre os moradores e o Estado nas relações de trabalho dentro 
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do mutirão remunerado indagando os índices de deslizamentos e enchentes que são 

peças fundamentais para entender a política de reflorestamento nas comunidades do RJ. 

Neste trabalho serão utilizados como fontes matérias de jornais, tabelas de 

produtividade e plantação e mapas que possibilitam ilustrar o projeto do reflorestamento 

nas comunidades. 

 

A Sociedade dos Amigos das Árvores: notas para um estudo 

Filipe Oliveira da Silva (UFF) 

Este trabalho se propõe examinar a composição institucional da Sociedade dos Amigos 

das Árvores. Fundada em 1931, com sede no Rio de Janeiro, esta associação reuniu 

diversos intelectuais que advogavam pela proteção do patrimônio florestal e faunístico 

do Brasil. Busca-se, por meio de seus estatutos, correspondências e livros editados em 

seu nome compreender sua ressonância para a implementação da política florestal 

varguista. Discutimos, assim, a sociabilidade destes atores que formulavam uma agenda 

pública para dada questão. 

 

Ciência em discussão: Atuação da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência na Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação de 1987 

Katherine Nunes de Azevedo (COC/FIOCRUZ) 

Essa comunicação visa apresentar as discussões sobre a profissionalização dos cientistas 

empreendidas pela SBPC na Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Importa 

destacar que esta entidade teve um papel relevante na defesa dos interesses dos 

cientistas no momento da formulação da nova constituição. A partir disso, visamos 

identificar a maneira pela qual esta associação defendeu suas propostas em um 

momento de reorganização nas relações entre cientistas e Estado a partir de uma lógica 

democrática. 
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Memórias do Instituto De Biofísica Carlos Chagas Filho em Jornais. 

Thaís Patrícia Mancilio da Silva (UFF) 

Gabriella da Silva Mendes (UFRJ) 

O presente trabalho, realizado no Espaço Memorial Carlos Chagas Filho (EMCCF), 

busca obter um resgate da memória do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 

(IBCCF), em funcionamento desde 1945. Realizou-se um levantamento de notícias 

disponíveis no site da hemeroteca Digital, organizado pela Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro. Nesta investigação, além do aprofundamento de sua história, buscou-se 

estabelecer um paralelo entre a sua trajetória e o desenvolvimento da pesquisa científica 

no Brasil no século XX. 

 

Apontamentos sobre a trajetória Institucional da Fiocruz (1970-2003) 

Tiago Siqueira Reis (Universidade Nova de Lisboa) 

Discute-se a trajetória institucional da Fiocruz ao longo dos anos de 1970, momento de 

sua criação, até 2003, ano em que é aprovado o estatuto atual da instituição. Para tanto, 

buscaremos traçar os elementos centrais que constituem o debate interno da entidade, 

em torno da construção de um projeto político-administrativo, tendo por base o 

antagonismo entre o direito privado que vigorou de 1970 a 1988, e o direito público de 

1988 a 2003. 

 

MESA 17: História, trabalho e imaginário coletivo 

Sala N301 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Vanêssa Pinheiro 
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Trabalhadoras nos Seringais: cotidiano e resistência (1940-1950) 

Agda Lima Brito (UFF) 

Buscamos tratar da história de trabalho dessas mulheres nos seringais do Amazonas, do 

cotidiano e suas vivências seja dentro das colocações ou dos barracões , com intuito de 

mostrar como viviam essas trabalhadoras, as dificuldades que enfrentaram e como essas 

vão resistindo, trabalhando com novas formas de sobrevivência dentro dessas regiões, 

através da produção da farinha, da coleta da castanha, da pesca, do trabalho de roça, 

práticas de curas, de assistência que vão sendo trocadas em seus cotidianos, buscando 

assim se tornarem menos dependentes do consumo nos barracões. 

 

Trabalho no Tempo Presente: Brasil e Argentina, da restruturação produtiva às 

fábricas recuperadas 

Alexsandro Magalhães Pinto (UFF) 

As transformações no mundo do trabalho durante a primeira década do século XXI 

através de uma perspectiva comparada são os objetivos desta comunicação. As 

especificidades de dois países latino americanos (Brasil e Argentina) representados aqui 

em escala micro pela cidades de Nova Friburgo e Buenos Aires. Do fenômeno da 

desindustrialização, reestruturação produtiva à ocupação e cooperativismo dos meios de 

produção. Situações semelhantes e soluções distintas que surgem como formas de 

resistência nos dois casos para enfrentar os desafios impostos pelo neoliberalismo neste 

mundo globalizado. 

 

Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Complexo de Manguinhos: Uma 

cooperativa popular? (1993-2005) 

Vanêssa Alves Pinheiro (FIOCRUZ) 

A pesquisa assume como objeto central a observação e análise de alguns tópicos 

referentes às relações estabelecidas entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e as 

comunidades que a circundam. Num vasto campo de possibilidades analíticas, 
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destacamos: compreender como se processou a atuação desta instituição, quais eram 

seus interesses, que grupos estavam em diálogo, quais ações políticas voltadas para 

saúde que envolveram a criação da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do 

Complexo Manguinhos (COOTRAM). Podemos observar que a Fiocruz se ocupa com 

diversas atividades, entre elas, algumas práticas que possibilitam a transformação social 

nas comunidades vizinhas, como o projeto Universidade Aberta, o qual procurava 

promover uma troca de saberes com a comunidade. 

 

O Brasil Central em modernização: o desenvolvimento dos anos 1950 e a mudança 

do olhar para os sertões registrados nas páginas da revista Brasília 

Alexandre Pinto de Souza e Silva (UFRJ) 

A partir da pesquisa feita com base no periódico “Brasília” (1957-1967), cuja coleção 

completa se encontra sob a guarda da Biblioteca Nacional, busco problematizar as 

relaçõesentre saúde, desenvolvimento e diferenças regionais tomando como referência o 

Brasil Central. Os relatos registrados na revista por intelectuais como arquitetos, 

urbanistas, cientistas sociais, médicos e sanitaristas nos mostram como era o imaginário 

do povo brasileiro com relação à mudança da capital para o interior do país. 

 

MESA 18: Estado Novo 

Sala N303 – 11:30 às 13h 

Coordenação: André Fraga 

Comparando os membros do governo aos vultos nacionais da história do Brasil: 

estratégias de legitimação do Estado Novo 

André Barbosa Fraga (UFF) 

Este trabalho situa-se no movimento de renovação da história política, articulada à 

história cultural. A historiografia procurou compreender como o regime político 

brasileiro que durou de 1930 a 1945, em busca de legitimação, valorizou a figura de 
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Vargas. Contribuindo para essa discussão por um ângulo não tão estudado, analisaremos 

o culto ao presidente em sua relação com o culto aos vultos históricos. Mostraremos 

como Vargas e seus ministros apresentavam-se como uma continuidade dos heróis 

nacionais e foram representados como detentores de suas virtudes. 

 

Caminhos Cruzados: Jornal – Cataguazes e Estado Novo 

Marcela Andrade da Silva (UFJF) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos que permearam o Estado 

Novo através do jornal Cataguazes, órgão de imprensa da cidade de mesmo nome, 

compreendendo as nuances que permitiram apresentar o novo método de governo 

varguista como sendo a fórmula capaz de unificar o país. 

 

A importância da educação cívica, do magistério e da propaganda na formação dos 

que constituíam "A Juventude no Estado Novo" 

Pedro Henrique Nascimento de Oliveira (UFF) 

Este trabalho visa apresentar a repercussão da implantação do regime do Estado Novo 

na educação, pensando as mudanças ocorridas nesse campo e a contribuição da 

penetração dos ideias de Vargas na educação das massas para a consolidação e 

expansão do sentimento patriótico.  Utilizando uma historiografia que evidencie a 

importância da educação na construção de uma infância e juventude, e de uma 

sociedade em geral, que excluiu qualquer tipo de contestação e transformou Getúlio 

Vargas num mito na história política do país. 

 

MESA 19: Movimentações políticas e culturais nas Américas 

Sala N308 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Rayane de Araújo 
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A crise do SPI e violação dos direitos indígenas: uma apresentação de algumas das 

narrativas promovidas pelo Jornal do Brasil (1967-1968) 

Rayane Barreto de Araújo (UFRJ) 

A partir do conceito de documento-monumento de Jacques Le Goff, o presente artigo 

apresenta algumas das narrativas produzidas pelo Jornal do Brasil (1967-1968), a 

respeito dos escândalos referentes às violações dos direitos indígenas e à corrupção 

interna do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), fatos que contribuíram para a sua 

extinção. 

 

Uma reflexão acerca das histórias do samba: Principais questões e silenciamentos 

na produção historiográfica e memorialística acerca do samba urbano carioca 

Diego Uchoa de Amorim (UFF) 

No presente trabalho, fruto da participação no projeto “Territórios Jongueiros na cidade 

do Rio de Janeiro – século XX” (PIBIC/CNPq), vamos apresentar um mapeamento das 

principais questões abordadas pelos memorialistas, pesquisadores de música popular, 

jornalistas e historiadores, entre outros, em suas obras acerca da história do samba. 

Além disso, após apresentar as questões mais destacadas pelos autores, iremos assinalar 

os silenciamentos identificados durante esse estudo. Esta pesquisa está relacionada à 

influência dos imigrantes vindos do Vale do Paraíba após 1870 para o Rio de Janeiro, e 

da primeira e segunda geração dos seus descendentes, neste contexto do Pós Abolição, 

na constituição de um universo cultural afro-brasileiro que guarda íntimas relações com 

o surgimento do samba urbano carioca nas primeiras décadas do século XX. 

 

Mundos da vadiagem: Repensando a vadiagem no Rio de Janeiro da segunda 

metade do século XIX 

Vitor Gurgel de Oliveira (UFRRJ) 

"Vamos vadiar meu povo", frase hoje repetida em rodas de capoeira mas que encontra a 

origem desse eco no século XIX na cidade do Rio de Janeiro, palco de conflitos 
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constantes entre a força policial e as maltas de capoeiras a transitar no espaço urbano da 

cidade. Mesmo por vezes associados à vadia-gem, muitos desses indivíduos possuíam 

profissões formais, alguns inclusive tendo passado até mesmo pela marinha de guerra 

imperial. O presente trabalho visa portanto repensar a capoeiragem na contramão da 

imagem do vadio. 

 

Black livesmatter: Tensões raciais e a corrida presidencial de 2016 nos Estados 

Unidos 

Amanda Amazonas Mesquita (UFRJ) 

Black LivesMatter surgiu em 2012 nos Estados Unidos como movimento ativista que 

resiste à desumanização de negros e luta por seus direitos humanos. Sua expansão 

através das redes sociais eclodiu em protestos e apoio de figuras ilustres, tornando-o 

tema polêmico para a disputa presidencial norte-americana de 2016. Compreender o 

impacto do movimento sobre as posições de candidatos durante a corrida para as 

eleições nos permite construir um panorama sobre a política do país e sua relação com 

questões raciais correntes. 

 

"Cinderela negra"?: Uma analise da trajetória de Deise Nunes (1987-2015) 

Meyre Valle Teixeira (UFF) 

O objetivo desta comunicação consiste em compreendersobre as disputas em torno de 

memórias, identidades, beleza negra e a visibilidade a partir da vitória de Deise Nunes  

no concurso Miss Brasil 1986. Considerada como a primeira Miss Brasil negra em toda 

a história deste certame, enfocaremos na sua trajetória de vida e o reflexo da sua vitória 

na sociedade brasileira, principalmente para a comunidade negra. 
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MESA 20: História e recursos interativos 

Sala N310 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Marcella Albaine 

"Wolverine beija rapazes, e daí?": A militância LGBTQ estadunidense nos 

quadrinhos da Marvel Comics. 

Camila Carreira Alves Baptista (UFF) 

Este trabalho visa analisar a representatividade homoafetiva na história recente 

estadunidense através dos quadrinhos da editora Marvel Comics,tendo como ponto de 

partida a polêmica envolvendo o personagem Wolverine e Hércules no título X-treme 

X-Men #10. Considerando a luta inicializada pelor Gay 

andLesbianLiberationMovement na década de 1950, seriam os personagens dessa mídia 

popular atual (HQs) um reflexo da luta por representação política e visibilidade ou 

estratégia de mercado? 

 

Representações do Maniqueísmo Político da Guerra Fria nas HQs do Quarteto 

Fantástico 

Diego Ipurinan Figueiredo (UFRRJ) 

O trabalho se situa na conjuntura histórica e política da Guerra Fria, mais precisamente 

entre final dos anos de 50 até 1964. As fontes de pesquisa escolhidas para a proposta 

são algumas edições da HQ da equipe de super-heróis Quarteto Fantástico, criada pela 

editora Marvel Comics, pelas mãos de Stan Lee e Jack Kirby, e lançada em novembro 

de 61. As conexões que buscaremos abordar no debate transitam pela política 

nacionalista estadunidense, em oposição ao socialismo e ao comunismo, nesse caso, em 

específico, a União Soviética e o suposto perigo que estes representavam à democracia 

liberal e a hegemonia política norte-americana. 
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A Invasão do "Alemão" nos quadrinhos do Jornal Extra 

Ivanilson de Melo Mendes (SEEDUC/UFF) 

Ao longo da história os quadrinhos como linguagem foram usados para os mais 

variados fins, em novembro de 2011 o Jornal Extra, RJ. lançou um suplemento em 

quadrinhos da  (re)tomada do morro do Alemão ocorrida em 2010, dito isso, este 

trabalho se propõem apontar como este "quadrinho" consegue legitimidade para 

reivindicar para si, a "verdade" histórica a partir da prática jornalística e discutir como a 

reportagem em quadrinhos procura informar, representar e estereotipar a população em 

questão a partir de suas especificidades. 

 

WinsorMccay e antiproibicionismo nos cartoons. 

Tiago Gomes da Silva (UFRJ) 

A presente comunicação busca realizar uma análise dos cartoons de WinsorMccvay 

(1869-1934) que tratavam do tema da Proibição Nacional (1920-1933). Discutiremos 

como Mccay apresentou, utilizando da sátira política, críticas à legislação que baniu a 

comercialização, produção e transporte de álcool nos Estados Unidos. Tentamos 

perceber quais as principais questões sobre a Lei Seca e suas consequências que são 

discutidas pelo cartunista e de que maneira elas aparecem em seus trabalhos. 

 

Memes históricos em sala de aula 

Marcella Albaine Farias da Costa (UFRJ) 

Caroline Alves Marques Mendes (UFRJ) 

A era digital abre novas possibilidades comunicativas aos sujeitos envolvidos nos 

processos educacionais. O presente trabalho tem por objetivo discutir especificamente a 

linguagem dos chamados memes, pensando-os enquanto possibilidade recursiva no 

ensino da disciplina de História na educação básica. Articulando a universidade e a 

escola, de forma não hierarquizada, pretende-se abordar o processo de construção de 
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memes históricos com alunos do ensino médio de um colégio do Rio de Janeiro e a 

posterior análise do material com licenciandos da disciplina de Didática Especial de 

História da UFRJ, problematizando o predomínio da temática do nazismo nas 

produções discentes. 

 

MESA 21: Imprensa na História Contemporânea 

Sala N312 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Caio Leone 

“Patrimônio de tradição” em Escragnolle Dória: Resquícios do passado em 

periódicos do Rio de Janeiro dos anos 1920 

Caio Affonso Leone (UFF) 

Escragnolle Dória foi uma figura muito ativa em sua época. Professor catedrático do 

Colégio Pedro II e diretor do Arquivo Nacional, escreveu mais de 2700 artigos para 

revistas e jornais entre 1889 e 1948. Neles, um dos temas centrais para o autor foi a 

valorização dos resquícios do passado, utilizada em oposição à aceleração da identidade 

provocada pela modernidade. Assim, através da denúncia do desmonte das marcas 

temporais do Rio de Janeiro, pode-se entrever o tempo saturado de agoras, complexo e 

não-linear. 

 

Nota sobre a “industrialização” e a “mercantilização” da produção literária no 

século XIX 

José Roberto Silvestre Saiol (UERJ) 

Os séculos XVIII e XIX foram marcados por uma série de transformações nas 

condições concretas de produção artístico-literária que implicaram um deslocamento 

significativo na posição social do artista. Acompanharam também a intensificação nas 

relações entre a imprensa diária e a literatura, e ainda, algumas mudanças expressivas na 

configuração do gosto à época. O objetivo do presente trabalho é discutir, sobretudo a 
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partir das experiências francesa e inglesa, o aspecto da industrialização e da 

mercantilização da produção literária neste contexto, bem como investigar as reações da 

crítica e de outros setores da opinião pública a partir de imagens e textos de época. 

 

A imprensa em Cipriano Barata: concepção de américa oitocentista 

Juliana Gomes de Oliveira (Faculdade Saberes) 

Os processos de independência ibero-americanos, que, diante a influência da 

modernidade política, sofreram influencias e divergências acerca de ideias políticos, 

que, muitas vezes diferenciavam-se por bases ideológicas, ou por modos de 

interpretações advindos de espaços de experiência. Iniciamos uma discussão, sobre o 

pensamento emblemático de Cipriano Barata, que, no processo brasileiro destacou-

sesobretudo, pelo seu posicionamento e vocabulário liberal, influenciado pelo 

liberalismo. Analisaremos sua linguagem política a partir de seus atos de enunciação 

referentes às suas concepções de “América” e “Americanos”. 

 

A “Revisão do Método Critico” e o discurso esquerdista da crítica cinematográfica 

brasileira na década de 1950 

Oscar José de Paula Neto (UERJ) 

A “Revisão do Método Crítico” foi um amplo debate ocorrido na Revista de Cinema, 

principalmente no ano de 1954, e reuniu os apontamentos de críticos atuantes nos 

periódicos brasileiros acerca do assunto. Tal revisão consistia na esperança dos críticos 

esquerdistas de dotar a crítica de cinema brasileira da capacidade de refletir e intervir na 

sociedade, não apenas se restringindo unicamente aos limites técnicos e estéticos que 

guiavam as análises fílmicas até aquele momento. 
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MESA 22: Movimentações políticas e reforma urbana em discussão 

Sala N314 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Pedro Torres 

O ano de 1903 e as bases da reforma municipal de Francisco Pereira Passos. 

Mônica De Matos Teixeira D’Assumpção (UERJ) 

O artigo propõe examinar a administração de Francisco Pereira Passos como prefeito do 

Distrito Federal no ano de 1903, sob o viés dos problemas administrativos, financeiros e 

políticos encontrados, privilegiando o enfrentamento de questões desta ordem e as 

soluções propostas que viabilizaram a realização da Reforma Municipal posterior. 

 

Estado e reforma urbana no Rio de Janeiro do Estado Novo: a trajetória dos 

técnicos em discussão 

Pedro Sousa da Silva (UFF) 

Parte de nossa pesquisa sobre a gestão de Henrique Dodsworth na Prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro entre 1937 e 1945 , o presente trabalho visa contribuir ao estudo das 

relações de classe que atravessaram o processo de reforma urbana em curso. Nossa 

análise se concentrará na análise da trajetória dos engenheiros elevados aos cargos de 

direção da Secretaria de Viação e Obras da cidade do Rio de Janeiro após o Golpe do 

Estado Novo: Edison Passos e José de Oliveira Reis. 

 

Modernidade e pobreza urbana no Rio de Janeiro a partir da revista ilustrada O 

Malho (1902-1904) 

Renata Fernandes da Silva Nogueira (UERJ-FFP) 

O presente trabalho visa estudar o contexto de construção da modernidade no Rio de 

Janeiro a partir das crônicas, charges, fotos e textos da Revista O Malho. Focalizaremos 

especialmente o período entre 1902, ano de sua criação, e 1904, quando eclodiu a 
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Revolta da Vacina na Capital Federal. Utilizando O Malho como fonte e objeto, 

buscaremos analisar seu discurso em torno da repressão e do autoritarismo que 

marcaram as políticas públicas direcionadas às classes populares e o projeto de 

reurbanização da cidade do Rio de Janeiro nos primeiros anos do século XX. 

 

Desejo de infâmia: De Almirante Negro a um "João qualquer"(?) 

Pedro Henrique Rodrigues Torres (UERJ) 

No início da Primeira República e após a Revolta da Chibata (1910), tendo vivido uma 

experiência traumática na prisão da Ilha das Cobra, João Candido Felisberto é levado ao 

Hospício Nacional de Alienados onde é silenciado dentro do estigma conferido pela 

loucura. A reflexão que proponho segue entorno dessa prisão e dos efeitos de poder que 

são desdobradas da mesma. 

 

MESA 23: Instituições civis e militares nas primeiras décadas do Brasil 

Republicano 

Sala N316 – 11:30 às 13h 

Coordenação: Eduardo Lamela 

Páginas em chamas: Uma análise da ação do Corpo de Bombeiros do Rio de 

Janeiro nos primeiros anos da república. 

Vitor Leandro de Souza (PUC-Rio) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a repercussão do trabalho do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal nos primeiros anos do período republicano. Fazendo uso 

da cobertura jornalística, pretendo refletir sobre as percepções e discursos elaborados 

pelos veículos impressos de grande circulação sobre a atuação dos bombeiros 

observando como tais representações auxiliaram na construção do mito do 'heroico 

bombeiro' presente também nos documentos oficiais da corporação. 
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A Universidade Popular de Ensino Livre, Rio de Janeiro, 1904 

Eduardo Carracelas Lamela (UFF) 

A Universidade Popular de Ensino Livre (UPEL) foi um projeto de um grupo de 

anarquistas do Rio de Janeiro que tinha por objetivo a instrução dos trabalhadores. Esta 

experiência educacional aconteceu no momento considerado como de formação 

domercado de trabalho na então capital, mas também como um período de 

efervescência política, principalmente no que diz respeito às lutas sociais amplamente 

organizadas e travadas pelos trabalhadores nas ruas e nas fábricas. 

 

Em Campanha Contra Bernardes: Os tenentes e os movimentos rebeldes de 1922 e 

1924 

Breno Luiz Tommasi Evangelista (UFF) 

Objetiva definir as orientações politico-ideológicas e as articulações militares de 

contestação a presidência de Arthur Bernardes. Busca apreender as relações sociais que 

possibilitaram os levantes tenentistas dos anos 1920 e a linha de atuação repressiva do 

Estado para com os insurretos dos levantes de 1922 e 1924. Propõe ainda a abordagem 

dos movimentos pela perspectiva dos próprios rebeldes no que denominamos "escritas 

de si". 

 

O Poder Judiciário na primeira república 

Tatiana de Souza Castro (UFRRJ) 

Com a proclamação da República em 1889, o Poder Judiciário passaria por muitas 

transformações. O fim de sua submissão a um quarto Poder – o Moderador – como 

ocorria no regime anterior, seria uma das principais. Porém, este processo não 

significou automática conquista de independência. O novo Judiciário republicano 

enfrentaria grandes dificuldades em se estabelecer enquanto um Poder de Estado 

independente, responsável por ser o guardião da Constituição brasileira e por atuar 



109 

 

enquanto um dos Poderes da República. Dessa forma, estudaremos esse “novo” Poder 

Judiciário criado com a proclamação da República. 

 

Do generalato e o golpe: Recontando o Golpe de 30 segundo General Góes 

Monteiro 

Agatha de Souza Lopes (UFF) 

O objetivo do trabalho é, através de uma resenha do livro “O General Góes Depõe...” de 

Lourival Coutinho, escrutinar a percepção dos militares apoiadores de Vargas quanto a 

situação do Brasil previamente ao golpe de 30. Traçar-se-á, também, como foi pensada 

a conflagração nacional que resultou na escalação de Getúlio Vargas ao poder. Aspira-

se delinear um quadro político brasileiro alicerçado em teorias de relação civil-militar (a 

exemplo Samuel Finer) e análise do momento histórico citado. 

 

MESA 24: História e relações internacionais: sistemas políticos e econômicos na 

contemporaneidade 

Auditório, 2º. Andar, Bloco O – 11:30 às 13h 

Coordenação: Vanessa Ferreira 

 

O Itamaraty no início da Guerra Fria e a ONU: O Debate anticomunista e a 

perseguição ao PCB 

Adna Gomes Oliveira (UERJ) 

O trabalho objetiva apontar aspectos da política externa no quadro conjuntural durante a 

Guerra Fria. Numa pesquisa sobre a atuação do Brasil nasprimeiras conferências de paz 

da ONU, em que o país experimenta  fenômenos  políticos dúbios; uma experiência 

democrática depois de  uma  longa ditadura,   o cresci 

mento       do PCB e sua      perseguição         em detrimento do  anticomunismo  
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internacional    surgido no   centro de   debates  da ONU,   e a utilização de uma 

Constituição que possui nuances democráticas como instrumento legal. 

 

A compatibilização dos sistemas Concelhio e Constitucional entre 1820 a 1842 em 

Portugal 

Marcus Castro Nunes Maia (UFF) 

O estudo trata da transição do sistema dos Forais para o constitucional em Portugal no 

século XIX. Através da análise extensiva e comparativa das Constituições, legislações 

ordinárias e debates nas cortes constitucionais buscou-se responder as questões acerca 

da compatibilização dos Forais ao regime constitucional, a manutenção da oligarquia 

concelhia no processo de formação político-administrativa e a eficácia do poder da 

monarquia constitucional no sistema Concelhio. 

 

Holodomor ucraniano (1932 – 1933) – Fome e castigo nas terras escuras 

Vanessa Ferreira (UFF) 

Na presente comunicação propõe-se à uma reflexão sobre a Grande Fome que foi 

imposta ao povo ucraniano durante o período da coletivização dos campos na União 

Soviética na década de 30. O auge desse processo é o período de 1932-1933, no qual 

será enfatizada as resistências e a fome como arma genocidária do Estado soviético. 


