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Apresentação 

A 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense, a ser realizada 

entre os dias 24 e 28 de setembro de 2018, é fruto da iniciativa e esforço coletivo dos 

estudantes de História organizados. O debate de ideias é elemento crucial à formação e 

ao ofício do historiador. Nesse sentido, o objetivo da Semana de História é 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. 

Este Caderno de Resumos reúne a Programação Geral, a composição das Mesas 

de Debate, as ementas dos Minicursos e os resumos das duzentas comunicações que serão 

apresentadas durante o evento. 

Comissão Organizadora 
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Programação Geral 

 

 

Segunda-feira, 24 de setembro de 2018 

Teoria, Metodologia e Ensino de História 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

18h: Cerimônia e Mesa de Abertura. Maria Yedda Linhares: trajetória acadêmica e 

atuação política. Prof. Dr. Emérito Francisco Falcon (UFF). Profa. Dra. Márcia Motta 

(UFF). Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ). Prof. Dr. João Fragoso 

(UFRJ).  

Coordenação: Alan Dutra Cardoso. 

 

Terça-feira, 25 de setembro de 2018 

História Antiga 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

18h: Mesa de debate. Gênero e sexualidade na Antiguidade. Profa. Dra. Lolita 

Guimarães (UERJ). Profa. Dra. Talita Nunes (NEREIDA/UFF). Profa. Dra. Juliana 

Magalhães (NEREIDA/UFF). 

Coordenação: Aimée Schneider Duarte. 
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Quarta-feira, 26 de setembro de 2018 

História Medieval 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

18h: Mesa de debate. Fronteiras e organização territorial no Medievo. Profa. Dra. 

Renata Vereza (UFF). Profa. Me. Paula Souza Justen (PPGH/UFF). Prof. Me. Márcio 

Felipe Castela (PPGH/UFF). 

Coordenação: Maria Isabel Boselli. 

 

Quinta-feira, 27 de setembro de 2018 

História Moderna 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

18h: Mesa de debate. Visões da Modernidade: linguagens e conceitos. Profa. Dra. 

Lúcia Bastos (UERJ). Prof. Guilherme Pereira das Neves (UFF). Prof. Dr. Rodrigo Elias 

Caetano (UniCarioca).  

Coordenação: Gabriel de Abreu Machado Gaspar. 

 

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018 

História Contemporânea 

9h às 13h30min: Sessões de Comunicações. 

15h às 17h: Minicursos. 

18h: Mesa de debate. História e historiografia sobre a escravidão no Brasil: o futuro 

de um campo. Prof. Dr. Ricardo Salles (UNIRIO) Prof. Dr. Álvaro Pereira do 

Nascimento (UFRRJ). Profa. Dra. Keila Grinberg (UNIRIO). 

Coordenação: Luaia da Silva Rodrigues.  
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Minicursos 

 

Medo e preconceito nas vivências dos helenos 

Mariana Figueiredo Virgolino (NEREIDA) 

Mateus Mello Araujo da Silva (NEREIDA/PPGH-UFF/CNPq) 

Camila Alves Jourdan (NEREIDA/PPGH-UFF/CNPq) 

Talita Nunes Silva Gonçalves (NEREIDA) 

Juliana Magalhães dos Santos (NEREIDA) 

O minicurso tem como objetivo tratar o “medo e preconceito” em questões políticas, 

econômicas, sociais e culturais na sociedade helênica nos períodos arcaico e clássico. 

Para tanto, cada aula abordará temas que pautam-se neste dois tópicos, tomando-os como 

força motriz da ação humana historicamente construída. Deste modo, as aulas versarão 

sobre crise política, a xenofobia, a morte, o mundo do trabalho e a sexualidade, 

respectivamente, demonstrando como cada um destes assuntos são orientados por atos 

em que se entranham medo e/ou preconceito. A demanda em debater o medo e o 

preconceito se faz necessária, uma vez que são questões que atualmente forjam as 

relações mundiais. Assim é possível correlacionar, sobremaneira, as experiências do 

mundo antigo grego com nossas experiências do cotidiano. 

 

A diversidade das fontes históricas: abordagens e tratos com 

documentos textuais no ofício do historiador 

Caio César Cuozzo Pereira (PPHR/UFRRJ) 

Ingrid Andresa Neles de Aquino (PPHR/UFRRJ) 

Marina Soares Oliveira (PPHR/UFRRJ) 

Vitor Gurgel (PPHR/UFRRJ) 

Atualmente, a pesquisa historiográfica permite privilegiar diversos tipos de documentos. 

Nesta proposta, o minicurso busca demonstrar formas de problematizar/analisar um tipo 

específico de fonte: os documentos textuais. Neste sentido, a sugestão oferecida é de 

pensar a possibilidade de tratos e de fontes para que, sobretudo o público alvo do presente 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
10 

minicurso – estudantes em fase de escrita dos trabalhos monográficos – possam refletir o 

trabalho com fontes. Mesmo com excelentes orientações, os alunos e as alunas da 

graduação têm dificuldade em dar o ponta pé inicial na produção escrita, por vezes, 

confusos entre teorias e métodos. O objetivo central deste minicurso é agregar teórica e 

metodologicamente as propostas oferecidas pelos proponentes. Nestas, privilegiaremos a 

análise de periódicos escritos como O Corvo, A Gazeta de Notícias, O Elite, Última Hora, 

Tribuna da Imprensa, alguns periódicos da Liga Brasileira de Higiene Mental, entre 

outros. Além disso, oferecermos aos ouvintes ferramentas epistemológicas para lidar com 

as fontes aqui propostas e abrir um leque de possibilidades analíticas. Estas proposições 

têm como horizonte permitir o encontro de semelhanças ou afinidades quaisquer, para, 

assim, darem segmento aos seus trabalhos monográficos. 

 

Transições democráticas e neoliberalismo na América Latina 

Rejane Carolina Hoeveler (PPGH-UFF) 

Diego Martins Dória Paulo (PPGH-UFF) 

O curso pretende percorrer as complexas relações entre regimes políticos distintos 

(ditaduras e democracias) e a implementação do neoliberalismo na América Latina. O 

marco cronológico de partida não pode deixar de ser o golpe de 1973 no Chile, onde se 

deu o primeiro laboratório mundial para o programa neoliberal, seguido pelo caso da 

Argentina a partir do golpe de 1976. Desde este ponto de partida, estabeleceremos 

comparações entre diferentes transições democráticas e suas relações com a 

construção/imposição desse modelo de gestão econômica, política e social e suas 

implicações para os atuais regimes democráticos na América do Sul. Serão comparados 

os casos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e México. 

 

Entre Deus e o Rei: Igreja e Estado nas Índias (séculos XVI e XVII) 

Mariana Sarkis Duarte (PPGH-UFF) 

Flavia Silva Barros Ximenes (PPGH-UFF) 

O minicurso visa discutir as relações entre Igreja e Estado na época moderna, entre os 

séculos XVI e XVII, tendo como ponto de partida as reformas do Concílio de Trento, 
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assim como, a aplicação e os impasses dessas reformas nas Índias. Através do pensamento 

político do bispo e vice-rei Juan de Palafox y Mendoza, serão debatidos os impasses entre 

o clero secular e o poder real. E por meio dos Manuais de Confessores identificar o novo 

perfil moral do clero secular nas Índias e sua atuação na disciplina social monarquia. Por 

fim, o minicurso visa apresentar um breve panorama das relações simbióticas entre Igreja 

e Estado na época moderna e seus reflexos na política, apontando novos caminhos para 

pesquisa histórica. 

 

As revoluções socialistas: história, historiografia e debates teóricos 

Marcio Lauria Monteiro (PPGH-UFF/CNPq) 

Afirmar que o século XIX foi o século das revoluções liberais e o XX o das revoluções 

socialistas já é quase um lugar-comum. Todavia, o socialismo como conjunto de ideias e 

como movimento político é múltiplo e sua história é repleta de disputas. Tendo isso em 

mente, o minicurso tem como proposta central debater a história das revoluções 

socialistas a partir de alguns casos significativos, ressaltando peculiaridades importantes 

dessas experiências e dos regimes por elas gerados, frente ao esperado a partir do 

arcabouço teórico-programático marxiano, e também abarcar aspectos mais amplos da 

história do socialismo, como a divisão das organizações internacionais socialistas e o 

surgimento de novas vertentes identificadas com essa família política. O debate de caso 

servirá ainda de ponte para tocar assuntos associados a alguns desses processos 

revolucionários, tais como a luta anti-colonial ou a luta anti-fascista. Assim, serão 

abordados o conceito de revolução social e o desenvolvimento da concepção marxiana de 

revolução socialista; a Revolução Soviética de 1917 e a formação do regime stalinista; a 

Revolução Chinesa de 1925-27 e as elaborações sobre uma revolução socialista na 

periferia capitalista; a Revolução Espanhola de 1936 e o anti-fascismo; as revoltas 

democráticas no interior do “bloco soviético” (anos 1950-60); a radicalização na Europa 

Ocidental pós-guerra e a expansão soviética na Europa Oriental (anos 1940); e as 

revoluções sociais no então nomeado Terceiro Mundo na segunda metade do século e 

seus elementos peculiares, como seus sujeitos políticos e sociais (com destaque para a 

Revolução Chinesa de 1949 e a Revolução Cubana de 1959). 
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Escravos e forros nos registros eclesiásticos: mecanismos de alforrias 

Francisco Javier Müller Galdames (ACMN) 

Ingrid Lucas (ACMN) 

O curso tem como proposta principal a análise e discussão da Escravidão na sociedade da 

América Portuguesa, especialmente ao longo do século XVIII, e no contexto do Império 

do Brasil; trabalhando principalmente a ideia do cativeiro e da liberdade no âmbito da 

Igreja Católica neste período, recorrendo de forma específica, aos livros eclesiásticos, 

principalmente de batismos, casamentos e óbitos pertencentes. A principal abordagem se 

concentra no debate a respeito das ideias de escravidão enquanto modelo e política 

econômica ao longo do período setecentista e os debates em torno de sua atividade entre 

a Igreja e a esfera civil, o posicionamento da esfera Católica em relação aos cativos neste 

período, bem como a sua clivagem de sentido na política internacional no decorrer do 

século XIX, responsável por diversas contendas e compreensões em torno das ideias de 

cativeiro e liberdade. Neste prisma, o curso abordará, principalmente, a discussão a 

respeito dos processos de alforria, da situação e dos mecanismos de viabilidade de 

inserção da categoria “forros” na sociedade através dos registros religiosos, visto a 

relevância deste debate pela particularidade da existência deste estamento no contexto 

brasileiro. 
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Mesas Redondas 

 

Teoria, Metodologia e Ensino de História – 24/09 

Mesa de Abertura 

Maria Yedda Linhares: trajetória acadêmica e atuação política. 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 18h 

 

Recordações de uma grande mestra e amiga: Dois períodos, simples momentos, de 

uma grande amizade e eterna lembrança. 

Prof. Dr. Emérito Francisco Falcon (UFF) 

Pretendemos apresentar durante a Mesa de Abertura recordações de dois momentos de 

nossa longa convivência profissional com a querida Professora Maria Yedda Leite 

Linhares, o primeiro na então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil 

(hoje UFRJ); o segundo, na Universidade Federal Fluminense. O primeiro desses dois 

períodos corresponde aos anos de 1956 a 1964, ou seja, desde os começos da nossa 

carreira junto à Cadeira de História Moderna e Contemporânea da FNFi até a ruptura 

provocada pelo golpe militar de março de 1964. Pensamos em caracterizar a importância 

da orientação e liderança da Professora Maria Yedda para a teoria e prática do ensino de 

História Moderna e Contemporanea, suas principais tendências e transformações. O 

segundo momento deverá abordar a atividade da Professora Maria Yedda na UFF, no 

Curso de Mestrado em História, tendo em vista o dinamismo de sua participação , logo 

após a Lei de Anistia, de 1979, nos trabalhos e debates que marcaram a estruturação do 

Curso de Doutorado em História. 

 

Maria Yedda e construção de um campo científico 

Profa. Dra. Márcia Motta (UFF) 

A comunicação analisa a trajetória de Maria Yedda Leite Linhares em sua relação com a 

construção da linha de pesquisa em História Agrária na UFF. Ao dialogar com alguns 
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dados produzidos pela universidade e pela ANPUH Nacional, discuto o impacto da linha 

e seu espalhamento no país. Desnudo ainda as bases teóricas que nortearam a 

consolidação da História Agrária no Brasil.  

 

Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ) 

Prof. Dr. João Fragoso (UFRJ). 

 

História Antiga – 25/09 

Gênero e sexualidade na Antiguidade 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 18h 

 

Cinema, mito e estereótipos de gênero na formação de professores 

Profa. Dra. Lolita Guimarães (UERJ-FFP) 

Obras como Anticristo de Lars von Trier (2009) e Mãe! de Darren Aronofsky (2009) 

convocam a um debate cuidadoso sobre os estereótipos sobre as mulheres neles 

evidenciados. Assentados sobre imagens míticas de longa duração, esses modelos ideais 

são frequentemente naturalizados em nossos discursos, nossos olhares para o mundo e 

práticas de vida. Exercitado como impulso artificializante, o olhar do historiador aponta 

em sentidos contrários a esses ao questionar as dinâmicas e as escolhas humanas a partir 

das quais tais estereótipos são produzidos. A formação do historiador depende desse 

exercício, o qual pode ser conduzido pelas mais variadas dinâmicas pedagógicas. Este 

trabalho apresenta algumas possibilidades de ação para a formação de professores de 

história, a partir de um recorte em torno de obras cinematográficas e suas imagens míticas 

sobre as mulheres. 

 

Profa. Dra. Talita Nunes (NEREIDA/UFF) 
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O sexo e a cidade ou como a Democracia Ateniense auxiliou a moldar a 

sexualidade feminina ocidental 

Profa. Dra. Juliana Magalhães (NEREIDA/UFF) 

Nesta apresentação, refletiremos sobre o papel da Democracia Ateniense na elaboração 

da sexualidade feminina e como o modelo inspirou a concepção ocidental sobre seus 

prazeres. A perspectiva pedagógica das narrativas helênicas oficiais, como épicos, peças 

teatrais e processos jurídicos auxiliaram a organizar e sistematizar diversos aspectos da 

vida cidadã. Através delas vemos colocadas em prática a capacidade de racionalizar o 

espaço que configurou para cada indivíduo um local específico no sistema políade. Nesse 

sentido a vida feminina cidadã e não cidadã estava sobre constante escrutínio pois 

poderiam ser a porta de entrada da cidadania através do nascimento. Nos baseando nessas 

considerações, refletiremos como foram elaborados os sistemas de separação e 

diferenciação das mulheres a partir do sexo. Veremos que é através dele que as mulheres 

eram consideradas mediadoras entre a vida e a morte, o caos e a ordem, a cidadania e a 

não cidadania, a civilidade da cidade e a selvageria do escravo/bárbaro/estrangeiro e a 

organização da dissolução social. Tal perspectiva estrutural passou a ser assimilada, 

interpretada e aplicada por diversas civilizações ao longo do curso da história ocidental 

criando novos modelos de interpretação da condição feminina. Isso nos leva a crer que 

talvez a Nova York de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda 

Hobbes não estava assim tão longe da Ática de Diotima, Neera, Aspásia e da esposa de 

Eufileto.  

 

História Medieval – 26/09 

Fronteiras e organização territorial no Medievo 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 18h 

 

A Fronteira Castelhana da Andaluzia no século XIII 

Profa. Dra. Renata Vereza (UFF) 
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A fronteira é um espaço que ganha muito protagonismo nos estudos sobre os reinos 

cristãos ibéricos medievais e a Reconquista. Assim, os diversos acontecimentos durante 

a segunda metade do século XIII na região da fronteira do reino de Castela com o reino 

de Granada tem intensa repercussão para o reino e para o projeto monárquico real. Esses 

conflitos, bem como os conflitos com aristocracia, foram decisivos para definir o modelo 

de ocupação do espaço fronteiriço da Andaluzia e aparecem bastante bem representados 

no cancioneiro mariano de Alfonso X, as Cantigas de Santa Maria. 

 

Entre o conflito e a convivência: uma análise historiográfica acerca da expansão da 

fronteira castelhana (século XIII) 

Prof. Me. Márcio Felipe Castela (PPGH/UFF) 

Longe de ser uma linha delimitadora que separava duas autoridades politicamente 

definidas, a fronteira foi um amplo espaço marcado pela mobilidade e por uma grande 

transição cultural, onde o controle hegemônico era disputado pelas autoridades islâmicas 

e pelo poder real castelhano.  De fato, a permeabilidade parece ter sido a principal 

característica da fronteira sul castelhana, tendo em vista que as barreiras políticas não 

foram capazes de obstaculizar o trânsito de viajantes e de mercadores que aproveitavam 

a intensificação das relações comerciais durante os períodos de trégua. Tampouco, os 

símbolos defensivos como as fortalezas e as torres de vigilância, utilizados para assinalar 

a divisão política do território, foram eficazes em impedir a travessia de grupos hostis ao 

longo da fronteira nos tempos de guerra. Certamente, a associação do termo fronteira ao 

nome de lugares que um dia fizeram parte dela, como Arcos, Aquilar e Jerez de la 

frontera, além de sinalizar o avanço castelhano sobre o território islâmico dão provas de 

sua mobilidade. Logo, nos parece justo aceitar a definição formulada por André Bazzana 

da fronteira entre mouros e cristãos como uma membrana viva, demarcada pelos 

contornos imprecisos e pela diluição progressiva da ocupação humana. 

 

Reconquista ibérica e o problema da colonização: Fronteira, integração e 

apropriação 

Profa. Me. Paula Souza Justen (PPGH/UFF) 
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O imaginário da Reconquista exerce grande apelo entre os medievalistas: entre os 

espanhóis, por envolver diretamente o discurso sobre a formação nacional e de identidade 

ibérica; entre hispanistas das mais variadas origens, o seu paralelo com as Cruzadas, as 

produções literárias criadas durante o processo, a interação entre cristãos e muçulmanos, 

seja em seus aspectos culturais, seja a questão da fronteira no desenvolvimento de ambas 

sociedades. Entretanto, ambos os grupos convergem na apresentação de um cristianismo 

vitorioso sobre o islã, eventualmente com tons apologéticos. Por trás dessa perspectiva 

está a ideia, muitas vezes não clara mesmo entre os autores, de um ganho civilizacional 

da (Re)conquista da Península Ibérica, entrevista principalmente no trato das fontes 

documentais, muitas vezes encaradas de uma forma positivista como emanação da 

verdade, e mesmo no contínuo uso do próprio termo “Reconquista”. Esta naturalização 

do termo impede que se perceba muitas vezes os mecanismos desenvolvidos pelos 

cristãos de garantir sua efetiva dominação dos antigos territórios islâmicos conquistados. 

Este movimento nada tem de natural, uma vez que nele está implicado uma política de 

colonização a fim de integrar essas regiões aos territórios de domínio cristão mais 

consolidado. 

 

História Moderna – 27/09 

Visões da Modernidade: linguagens e conceitos 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 18h 

 

Imprensa, folhetos políticos e o conceito de opinião pública no Brasil (1821-1823) 

Profa. Dra. Lúcia Bastos (UERJ) 

Recorrendo à expressão de Keith Baker, trata-se de analisar a “invenção política” do 

conceito moderno de opinião pública no mundo luso-brasileiro no próprio momento em 

que as discussões políticas, ao ultrapassar o domínio estrito do círculo privado da Corte, 

alcançaram novos espaços públicos de sociabilidade. Surgidos paralelamente às Luzes, 

foram estes que, ao tomar a forma de cafés, academias, livrarias e, até mesmo, de 

sociedades secretas, sobre a proteção do “arcano” (Koselleck), converteram a palavra em 

coisa pública. A história dos conceitos e a concepção das linguagens políticas constituem 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
18 

as ferramentas mais adequadas para abordar esse processo. Como documentação, utiliza-

se a imprensa periódica e os panfletos políticos publicados no mundo luso-brasileiro entre 

1821 e 1823. O corte pretende identificar o período em que as discussões sobre as 

linguagens do liberalismo ganharam força no espaço ibero-americano. Numa rápida 

abordagem, busca-se, assim, demonstrar como a ideia de opinião pública tinha conotações 

particulares e diversas na época, por mais que, uma vez incorporadas ao campo de 

experiência daqueles atores políticos, tenham aberto horizontes de expectativa com os 

quais, ainda hoje, temos dificuldades para lidar. 

 

Da Língua e da Fala aos Atos de Fala e às Linguagens 

Prof. Guilherme Pereira das Neves (UFF) 

Juntamente com outros trabalhos em torno da filosofia da linguagem pouco posteriores, 

a publicação póstuma do Curso de Linguística Geral (1916) de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) teve um grande impacto no estudo das sociedades ao longo do século XX, 

pois oferecia um modelo que se via como equivalente ao das ciências da natureza. Isso 

era possível ao postular a sincronia das estruturas linguísticas como uma espécie de objeto 

atemporal. Por outro lado, esta perspectiva tendia a ignorar ou, pelo menos, a desvalorizar 

a diacronia – quer dizer, a história e seus eventos. No campo historiográfico, 

predominantemente nos anos seguintes à II Guerra Mundial, esse ambiente afirmou-se 

sob a forma de análises das estruturas econômicas, sociais ou mentais que, em larga 

medida, pretendiam superar o événementiel e ignorar a atuação dos indivíduos, como 

tendeu a ocorrer com as obras criadas sob a inspiração do marxismo ou dos Annales 

naquela época. Nesse sentido, o chamado giro linguístico da década de 1970 pode ser 

considerado muito mais profundo do que o reconhecimento do caráter literário da escrita 

do historiador. Mais do que tudo, para certos profissionais, ele correspondeu à 

redescoberta da especificidade que a história pode reter como conhecimento, enquanto 

uma narrativa que busca compreender algo ao situá-lo em seu contexto. Nesse sentido, 

uma obra, qualquer que seja seu alcance, revela-se sempre um ato de fala, inserido não 

só num tempo e lugar, como também em certo universo de ideias, formado por conceitos, 

veiculados por uma ou mais linguagens. 
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Sátira, epistolografia e regime narrativo na obra poética de Tomás Antônio 

Gonzaga (c. 1770-1789) 

Prof. Dr. Rodrigo Elias Caetano (UniCarioca) 

O objetivo do trabalho é apontar elementos das tradições satíricas e da escrita epistolar 

moderna na conformação de um regime narrativo em textos atribuídos ao poeta, advogado 

e magistrado português Tomás Antônio Gonzaga (1844-1810). Embora esta apresentação 

esteja centrada no conjunto denominado Cartas Chilenas, outros escritos atribuídos ao 

personagens serão pontualmente referidos de modo a que se observe, também, a relação 

entre as ferramentas discursivas mobilizadas pelo autor e as linguagens políticas com as 

quais precisou lidar em momentos particulares da sua trajetória enquanto letrado no 

mundo luso-brasileiro no final do século XIX. 

 

História Contemporânea – 28/09 

História e historiografia sobre a escravidão no Brasil:  

o futuro de um campo 

Auditório (2º. Andar do Bloco O) – 18h 

 

Marxismo e segunda escravidão na historiografia da escravidão do século XIX 

Prof. Dr. Ricardo Salles (UNIRIO) 

Pretendo debater o conceito de segunda escravidão e a importância de retomar os temas 

da tradição marxista de discussão sobre a escravidão no Sul dos Estados Unidos e o 

Império do Brasil. 

 

Diálogos possíveis entre as histórias da escravidão e dos mundos do trabalho do 

pós abolição: questões teóricas, metodológicas, e raciais! 

Prof. Dr. Álvaro Pereira do Nascimento (UFRRJ) 

O paper abordará o diálogo exíguo entre os historiadores que investigam 

trabalhadores(as) escravizados(as), livres ou que exerciam alguma forma de trabalho 
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compulsório. Os avanços nas investigações seriam bem maiores caso as diferentes 

metodologias empregadas nas pesquisas fossem melhor conhecidas pelos(as) 

investigadores(as) de ambos os lados. Finalmente, um compromisso teórico na definição 

do que entendemos por trabalhador, trazendo à luz as diferenças de cor, sexo, 

nacionalidade, naturalidade entre outras, poderá levar-nos a melhor contactar o racismo 

nosso de cada dia quando investigamos o passado. 

 

Profa. Dra. Keila Grinberg (UNIRIO)  
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Grade de Horários das Sessões de Comunicação (9h às 13h30) 

Teoria, Metodologia e Ensino de História – 24 de setembro 

Horário P307 P501 
Auditório  

(Térreo - Bloco P) 

9h às 

10h30 

Mesa 01 - Os desafios docentes da 

atualidade 

Coordenação: Daniela da Costa 

Rosas Rocha (UFF) 

 

Susanna Fernandes Lima (UERJ – 

ProfHistória) 

Juliana de Souza dos Reis (UFF) 

Daniela da Costa Rosas Rocha 

(UFF) 

Marina Soares Oliveira (UFRRJ) 

Beatriz de Souza Bravo, Marcelo 

Viana, Daniel Bezerra 

Mesa 02 - Ferramentas didáticas e 

históricas no ensino da história 

Coordenação: Natasha Alves da 

Rosa (UFF) 

 

Isaac Pinto Firmino (UFF) 

Taís Cristina Jacinto Pinheiro 

Capucho (UFRJ) 

Gabriel Matias Nogueira do 

Nascimento (UFF) 

Gilson dos Reis Melo Filho (UFF) 

Natasha Alves da Rosa (UFF) 

Olavo Passos de Souza (UFF) 

Mesa 03 - A literatura na 

construção de múltiplos 

saberes 

Coordenação: Juliana Moura 

Martins da Fonseca (UFF) 

 

Juliana Moura Martins da 

Fonseca (UFF) 

Sara Cesar Brito Mota 

(UERJ) 

Ana Beatriz Morais de Souza 

(UERJ –FFP) 

10h30 

às 12h 

Mesa 04 - Inclusão e diversidade no 

ensino de história 

Coordenação: Clarissa dos Santos 

Pinto Pires (UFF) 

 

Thays Merolla Piubel (UFRJ) 

Fernanda Pereira da Costa 

(UNIFESP) 

Pedro Henrique Souza e Sandrine 

Barros (UFF) 

Renata da Silva Feliciano (Pedro II) 

Vinícius Alves Crespo, Raphael 

Braga de Oliveira e Clarissa dos 

Santos Pinto Pires (UFF) 

 

Mesa 05 - O fazer histórico e seus 

dilemas teórico-metodológicos 

Coordenação: Matheus de Oliveira 

Vieira (UFF) 

 

Renan Siqueira Moraes (UFOP) 

Marlon Rodrigues Marques 

(UFRRJ) 

Jessica Santana de Assis Alves 

(UFRRJ) 

Caio Mathias Vaz Pereira (UFF) 

Felipe Tito Cesar Neto (UFRRJ) 

Ingrid Andresa Neles de Aquino 

(UFRRJ) 

Matheus de Oliveira Vieira (UFF) 

 

Mesa 06 - História, 

Historiografia e patrimônio 

Coordenação: Luis Claudio 

Palermo (UFF) 

 

Luis Claudio Palermo (UFF) 

Cristiano Ferreira de Barros 

Ananda Cristina dos Santos 

Lima (UFF) 

João Vitor Hugo Menezes do 

Nascimento 

 

12h às 

13h30 

Mesa 07 - “Documento-

monumento”: novas abordagens e 

usos das fontes históricas 

Coordenação: Mariana Kelly da 

Costa Rezende (UFF) 

 

Vitor Gurgel de Oliveira (UFFRJ) 

José Lúcio Nascimento Júnior 

(UERJ) 

Ingrid Silva Lucas (UNIRIO) 

Mariana Kelly da Costa Rezende 

(UFF) 

Carlos Vinicius da Silva Taveira 

(PUC-Rio) 

Aimée Schneider Duarte (PPGSD-

UFF) e Rodrigo Dias Rodrigues de 

Mendonça Fróes 
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História Antiga – 25 de setembro 

Horário 
Auditório  

(2º. Andar - Bloco O) 

Auditório  

(Térreo - Bloco P) 

9h às 

10h30 

Mesa 01 - Gênero e Representação 

na Grécia Antiga 

 

Coordenação: Camila Alves 

Jourdan (PPGH-UFF/NEREIDA) 

 

Lennyse Teixeira Bandeira 

(PPGHC-UFRJ) 

Camila Alves Jourdan (PPGH-

UFF/NEREIDA) 

Stéphanie Barros Madureira 

(PPGHC-UFRJ) 

Felipe Nascimento de Araujo 

(UERJ) 

 

Mesa 02 - Política e Relações 

culturais através do Mediterrâneo 

Antigo 

 

Coordenação: Pierre Romana 

Fernandes (UFF) 

 

Pierre Romana Fernandes (UFF) 

Leonardo dos Santos Silveira 

(UFF/PUC-Rio) 

Jorge Steimback Barbosa Junior 

(UFRJ) 

 

10h30 às 

12h 

Mesa 03 - Narrativa, História e 

Ritos em Roma e na Gália Antiga 

 

Coordenação: Thaís Rodrigues dos 

Santos (UFF) 

 

Ana Beatriz Siqueira Bittencourt 

(UFF) 

Geovani dos Santos Canuto (UFF) 

Thaís Rodrigues dos Santos (UFF) 

 

 

12h às 

13h30 

Mesa 04 - Novas Perspectivas 

historiográficas sobre a 

Antiguidade 

 

Coordenação: Marcos Pedrazzi 

Chacon (UFF) 

 

Cynthia Alves de Oliveira 

(UNIRIO) 

Raphael Matheus de Morais 

Ribeiro (UERJ-FFP) 

Marcos Pedrazzi Chacon (UFF) 
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História Medieval – 26 de setembro 

Horário 
Auditório  

(2º. Andar - Bloco O) 

Auditório  

(Térreo - Bloco P) 

9h às 

10h30 

Mesa 1 - Religião e religiosidade 

no medievo 

 

Coordenação: Tomás Pessoa (UFF) 

 

Tomás Pessoa (UFF) 

Marcos Chacon (UFF) 

João da Silva (UFRJ) 

Mesa 2 - Representações e 

identidades na Idade Média 

 

Coordenação: Caio Costa (UFF) 

 

Karine Almeida (UERJ/FFP) 

Caio Costa (UFF) 

Rodiny Junior (UNIRIO) 

Luciana de Souza (UFRJ) 

 

10h30 às 

12h 

Mesa 3 - Monarquias, poder e 

instituições políticas 

 

Coordenação: Larissa Monteiro 

(UFF) 

 

Danielle Silva (UFRRJ) 

Larissa Monteiro (UFF) 

Matheus Dettmann (UFF) 

Mesa 04 - Ciência e literatura no 

medievo 

 

Coordenação: Cláudia Hespanha 

(UFF) 

 

Hiago Rebello (UFF) 

Lucas Girardi (USP) 

Tatiane de Souza (UFRRJ) 

Cláudia Hespanha (UFF) 

 

12h às 

13h30 

Mesa 05 - Novas perspectivas 

historiográficas sobre o medievo 

 

Coordenação: Hayanne Grangeiro 

(UFF) 

 

Hayanne Grangeiro (UFF) 

Thiago Magela (UFF) 

Cláudia Alves (UFRJ) 
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História Moderna – 27 de setembro  

Horário Auditório  

(Térreo - Bloco P) 

Auditório  

(2º. Andar - Bloco O) 

Sala 1 – PPGH 

(5º. Andar - Bloco O) 

9h às 

10h30 

Mesa 1 - Cultura e 

sociedade no mundo 

moderno 

 

Coordenação: Bianca Racca 

Musy (UFF 

 

Bianca Racca Musy (UFF) 

Eduardo Artur dos Santos 

Ramos de Freitas (UFRJ) 

Pedro Henrique do Vale 

Brasil (UFF) 

Vanessa Gonçalves 

Bittencourt de Souza (UFF) 

Mesa 2 - Discurso religioso 

e distinção social no mundo 

ibérico 

 

Coordenação: Mariana 

Sarkis Duarte (UFF) 

 

Daniel Ribas Sepulveda 

Alves (UFF) 

Flavia Silva Barros 

Ximenes (UFF) 

Leonardo Coutinho 

Lourenço (UFF) 

Mariana Sarkis Duarte 

(UFF) 

 

Mesa 3 – Administração e 

conflitos no Brasil Colonial 

 

Coordenação: Pedro 

Henrique Duarte Figueira 

Carvalho (UFF) 

 

Amanda Cristina Araujo de 

Oliveira (UFF) 

Felipe Aguiar Damasceno 

(UFF) 

10h30 

às 12h 

Mesa 4 - História e Espaço: 

festas, cultura e 

religiosidade 

 

Coordenação: Maria 

Fernanda Bicalho (UFF) 

 

Luiza Fritsch Toros Targino 

da Silveira (UFF) 

Olavo Passos de Souza 

(UFF) 

Renan Carvalho 

Wenderrosck (UFF) 

Rodolfo Luiz da Silva de 

Mattos (UFF) 

Rodrigo Carvalho Costa 

(UFF) 

Mesa 5 - Cultura escrita 

entre livros e bibliotecas na 

Época Moderna 

 

Coordenação: Gabriel de 

Abreu Machado Gaspar 

(UFF) 

 

Claudio Miranda Correa 

(UERJ) 

Gabriel de Abreu Machado 

Gaspar (UFF) 

Pedro Henrique Duarte 

Figueira Carvalho (UFF) 

Pollyana Cabral (UFF) 

Mesa 6 - Modernidade em 

discussão: limites e 

possiblidades 

 

Coordenação: Vanessa 

Cristina Cavalcanti de 

Mendonça (EBA/UFRJ) 

 

Amanda Martins Hutflesz 

(NEA/UERJ) 

João Pedro Rangel Diniz 

(UNILASALLE) 

Vanessa Cristina Cavalcanti 

de Mendonça (EBA/UFRJ) 

12h às 

13h30 

Mesa 7 - História e Espaço 

II: instituições e espaços de 

sociabilidade 

 

Coordenação: Maria 

Fernanda Bicalho (UFF) 

 

Isaac Pinto Firmino (UFF) 

Júlio França Freire (UFF) 

Rafael Cezar Tavares (UFF) 

Sávio Vaz de Carvalho 

(UFF) 

Thais Cristina Belonia 

(UFF) 

Mesa 8 - Escravidão e 

tráfico atlântico em 

perspectiva 

 

Coordenação: Daniela 

Pereira Bonfim (UFF) 

 

Daniela Pereira Bonfim 

(UFF) 

Elisa Michahelles Dourado 

(UFF) 

Rafaela Vasconcelos da 

Silva (UFF) 

 

Mesa 9 - Pensamento 

político e práticas letradas 

nos Tempos Modernos 

 

Coordenação: Filipe Robles 

(UFF) 

 

Filipe Robles (UFF) 

Newton Gerardo Braune 

Neto (UERJ) 

Otavio Lima Oliveira (UFF) 

Beatriz de Souza Bravo 

(UFF) e Thais Lima Souza 

(UFF) 
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História Contemporânea – 28 de setembro 

Horário 
Auditório 

(2º. Andar – Bloco O) 

Auditório 

(Térreo – Bloco P) 
P501 P502 P503 

9h às 

10h30 

Mesa 01 – Estados Unidos 

 

Coordenação: Vanessa Ferreira 

(UFF) 

 

Bárbara Aragon (UFF) 

Thais Pinheiro (UFF), Rudolf 

White van der Sluijs (UFF) e 

Pedro Henrique Silva (UFF) 

Rayane Ribeiro (UFRJ) 

André da Silva (Universidade 

de Vassouras) 

Mesa 02 - Era Vargas: 

política e sociedade 

 

Coordenação: Yasmin 

Bragança (UFF) 

 

André Fraga (UFF) 

Yasmin Bragança (UFF) 

Tamires Fonseca (UERJ) 

Mesa 03 – Imprensa e 

editoração: abordagens 

históricas 

 

Coordenação: Mariana 

Tavares (UFF) 

 

Ivanilson Mendes (SEEDUC) 

Paula de Oliveira (UFMG) 

Vitor de Oliveira (UFRRJ) 

Mariana Tavares (UFF) 

 

Mesa 04 – Interpretações 

sobre os Brasis 

 

Coordenação: Caroline 

Guedes (UFF) 

 

Caroline Guedes (UFF) 

Victor Neves (UERJ) 

Wanderson dos Santos 

(UERJ) 

Mesa 05 – Cultura, sociedade 

e mobilizações coletivas 

 

Coordenação: Graciella da 

Silva (UFF) 

 

Graciella da Silva (UFF) 

Amanda Calabria (UFF) 

Hygor dos Santos (UFRJ) 

Paulo Costa (UERJ) 

 

P504 P505 P507 P508  

Mesa 06 – Identidades, 

discursos e representações na 

contemporaneidade 

 

Coordenação: Carolina de 

Figueiredo (UFRJ) 

 

Priscilla Silva (UFF) 

Paula Carvalho (UFF) 

Carolina de Figueiredo (UFRJ) 

Vanessa Leite (UERJ/FFP) 

 

 

Mesa 07 – Nazismo: novos 

matizes de um antigo 

debate 

 

Coordenação: Vitória 

Regina Barros (FGV) 

 

Vitória Regina Barros 

(FGV) 

Augusto Martins (UFRJ) 

Marcos Paulo Coelho 

(UFRRJ) 

 

Mesa 08 – Imprensa e 

sociedade nos séculos XIX e 

XX 

 

Coordenação: Bruno Baptista 

(UERJ) 

 

Bruno Baptista (UERJ) 

Guilherme Alves (UFMG) 

Gustavo Nunes (UERJ/FFP) 

 

 

 

Mesa 09 – Cultura e 

sociedade no século XX 

 

Coordenação: Luís Fellipe 

Afonso (UFRJ) 

 

Luís Fellipe Afonso (UFRJ) 

Franciara Sharon do Carmo 

(UFJF) 

Nathalia Guimarães e Sousa 

(UFJF) 
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História Contemporânea – 28 de setembro 

Horário 
Auditório 

(2º. Andar – Bloco O) 

Auditório 

(Térreo – Bloco P) 
P501 P502 P503 

10h30 

às 12h 

Mesa 10 – Leste Europeu, 

Rússia, União Soviética: 

diálogos e análises 

 

Coordenação: Vanessa 

Ferreira (UFF) 

 

Morgana Romão (UFF) 

João Diniz (Unilasalle-RJ) 

Eden da Silva (UERJ) 

Vanessa Ferreira (UFF) 

Luccas Soares (UFF) e Ana 

Beatriz Bittencourt (UFF) 

Mesa 11 – Poder e sociedade 

no Brasil Império 

 

Coordenação: Emanoel 

Germano (UFF) 

 

Renan Wenderrosck (UFF) e 

Pedro de Azevedo (UFF) 

Emanoel Germano (UFF) 

Vitor de Souza (PUC-Rio) 

Victor de Azevedo (Faculdade de 

Educação São Luís) 

Mesa 12 – Intervalo 

democrático pré-64 

 

Coordenação: Leila Coutinho 

(UERJ) 

 

Felipe Costa (UFF) 

Leila Coutinho (UERJ) 

Alexandre de Souza e Silva 

(UERJ) 

Mesa 13 – Ditadura militar e 

sociedade civil 

 

Coordenação: Rayane de 

Araújo (UFRRJ) 

 

Isabella Pereyra (UFF) 

Drielle Pereira (UFF) 

Rayane de Araújo (UFRRJ) 

Rafaela Pereira (UFRJ) 

Tauã Rangel (UFF) 

Mesa 14 – Intelectuais no 

século XIX 

 

Coordenação: Amanda 

Schinke (UFF) 

 

Suzana de Oliveira (UFRRJ) 

Rafael Santos (UFRJ) 

Amanda Schinke (UFF) 

Marcus Vinicius de Oliveira 

(UFF) 

Lara Cristina Bernardo 

(UERJ) 

Kamila Czepula (UFRRJ) 

P504 P505 P507 P508  

Mesa 15 – História, 

memória e patrimônio 

 

Coordenação: Juliana dos 

Reis (UFF) 

 

Juliana dos Reis (UFF) 

Douglas Liborio (UFRJ) 

Rodolfo Luiz de Mattos 

(UFF) 

Miguel da Silva (UFF) 

 

Mesa 16 – Conflitos sociais e 

ideologias 

 

Coordenação: Raíssa Teixeira 

de Souza (UFF) 

 

Nelson da Costa (UFF) 

André da Silva (UFF) 

Raíssa Teixeira de Souza 

(UFF) 

Carlos Cesar Veras (UFRJ) 

Leonardo Santos (UFRRJ) 

Mesa 17 – Escravidão e o 

atlântico negro 

 

Coordenação: Amanda da 

Silva (UFF) 

 

Amanda da Silva (UFF) 

João Mesquista (UNIRIO) 

Claudio da Fonseca (UFRRJ) 

 

Mesa 18 – História das 

ciências e da saúde 

 

Coordenação: Marina 

Oliveira (UFRRJ) 

 

Ygor da Cruz (UFRJ) 

Marina Oliveira (UFRRJ) 

Janille Maia (FIOCRUZ) 

Cássia de Souza 

(FIOCRUZ) 

Luana Perdigão Santos 

(UFF) 

 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 

27 

História Contemporânea – 28 de setembro 

Horário 
Auditório 

(2º. Andar – Bloco O) 

Auditório 

(Térreo – Bloco P) 
P501 P502 P503 

12h às 

13h30 

Mesa 19 – Poder e 

propriedades no Oitocentos 

 

Coordenação: Luaia da Silva 

Rodrigues (UFF) 

 

Hevelly Acruche (UFRJ) 

Alan Dutra Cardoso (UFF) 

Carlos Henrique Leite (UEL) 

Luaia da Silva Rodrigues 

(UFF) 

Mesa 20 – Redemocratização: 

cultura e sociedade 

 

Coordenação: Aimée 

Schneider Duarte (UFF) 

 

Fabrício de Medeiros (UERJ) 

Sofia Alvarez Dias (UFF) 

Aimée Schneider Duarte 

(UFF) 

Mesa 21 – Compreensões da 

arte e intelectuais no raiar do 

século XX 

 

Coordenação: Maria Isabel 

Boselli (UFF) 

 

Tamires da Silva (UFRJ) 

Sulyanne de Assis (UFF) 

Marcos Vilela (Fundação 

Casa de Rui Barbosa) 

Maria Isabel Boselli (UFF) 

Mesa 22 – Papéis avulsos: 

imprensa no século XIX 

 

Coordenação: Isadora Costa 

(UERJ) 

 

Gabriela Lopes (Centro 

Universitário Geraldo Di Biase) 

Isadora Costa (UERJ) 

Juliana Gomes de Oliveira (UFJF) 

Hana Mariana Costa (UFRRJ) 

Mesa 23 – Economia e 

sociedade no século XX 

 

Coordenação: Flávia 

Barbosa (UFF) 

 

Rodrigo Oliveira (UFF) 

Rafaelle Pessôa (UERJ) 

Flávia Barbosa (UFF) 

P504 P505 P507   

Mesa 24 – América Latina – 

séculos XIX e XX 

 

Coordenação: Amanda 

Vannucci (UFF) 

 

Thiago de Mendonça (UERJ) 

Jean Veloso (UFF) 

Sonalia Alexandre 

Amanda Vannucci (UFF) 

Beatriz Bravo (UFF) 

Mesa 25 – Brasil no tempo 

presente 

 

Coordenação: Lisia Cariello 

(UFF) 

 

Reynaldo Pessôa (UERJ) 

Lisia Cariello (UFF) 

Aline Coutinho (UNIRIO) 

 

Mesa 26 – Cultura, esporte e 

educação na ditadura militar 

 

Coordenação: Natasha 

Piedras (UFF) 

 

Letícia Silva (UFRJ) e Keison 

Honorato (UFRJ) 

Natasha Piedras (UFF) 

Carlos Eduardo Lima (UFF) 

Gabriel Santos (UFF) 
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Resumos das Comunicações 

 

Segunda-feira, 24 de setembro de 2018 

Teoria, Metodologia e Ensino de História 

 

Mesa 01 - Os desafios docentes da atualidade 

Sala P 307 – 9h às 10h30 

Coordenação: Daniela da Costa Rosas Rocha (UFF) 

 

 Que aula de História do Brasil o aluno deseja ter em 2018? 

Susanna Fernandes Lima (UERJ – ProfHistória) 

Para pensar as possibilidades de resposta, foi elaborada a expressão Topografia de 

Interesses, cujo primeiro termo se define enquanto “descrição de um lugar”, e os 

estudantes serão tratados enquanto um espaço, dentro da escola, que demanda ter suas 

curiosidades sistematizadas e atendidas sempre que possível. Ilmar Rohloff de Mattos, 

em sua publicação “Mas não somente assim!”, nos auxilia a pensar a aula não só como 

texto e local onde se faz História, mas também teoriza acerca da criação/elaboração 

coletiva dessa experiência. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, no capítulo “Fazer 

defeitos nas memórias”, sugere à História a construção de maneiras outras de olhar o 

mundo – neste destacamos a escola, seus educandos e as aulas de História, cuja autoria 

pode e deve ser compartilhada com o corpo discente. 

 

Docência em História como saber iminente  

Juliana de Souza dos Reis (UFF) 

Diante da problemática do saber profissional docente a presente pesquisa se apoia em 

metodologias que levam em conta o ponto de vista dos sujeitos, uma vez que tais saberes 
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não estão prescritos somente nos processos formativos, mas também pela narrativa dos 

próprios sujeitos. O objetivo é compreender a profissão docente, na interface entre 

História Pública e Educação, a partir da relação entre processos de formação (inicial, 

continuada) e a narrativa construída, sejam memorias, no caso de professores, ou 

relatórios de imersão, no caso de licenciandos, nos programas PROFHISTÓRIA e PIBID, 

construindo o acervo intitulado Trajetórias Docentes (LABHOI – UFF). 

 

Trajetórias docentes e História Pública  

Daniela da Costa Rosas Rocha (UFF) 

Esta pesquisa se orienta nas questões colocadas para construção do acervo intitulado 

Trajetórias Docentes (LABHOI/UFF), uma estratégia de compreensão da profissão 

docente, na interface entre História Pública e Educação. A proposta é reunir, catalogar e 

analisar as narrativas autobiográficas de professores de História em diferentes momentos 

de sua vida e de sua formação (inicial, continuada) na história do tempo presente 

brasileira.  A relevância social do projeto enfatiza a necessidade de repensar o significado 

da formação de professores em tempos sombrios, além de contribuir para a valorização 

profissional dos professores.   

 

Formação e transformação: a importância do PIBID história - IM/UFRRJ sob a 

ótica de ex-bolsistas 

Marina Soares Oliveira (UFRRJ) 

Nesta proposta, visamos apresentar como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) da CAPES foi um importante instrumento de formação e 

transformação de estudantes de licenciatura em História, através de depoimentos de ex-

bolsistas do subprojeto PIBID História - IM/UFRRJ, sob a temática “Múltiplas 

linguagens como espaço de inscrição e (re)criação da prática de ensino em História”, 

trabalhando com noções como novas linguagens para o ensino, protagonismo, identidade 

e pertencimento.  
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O livro didático e a América Latina contemporânea. 

Beatriz de Souza Bravo, Marcelo Viana, Daniel Bezerra 

Buscamos analisar como o livro didático trata o ensino de América Latina 

contemporânea, a partir de discussões do campo do currículo e da crítica a uma história 

eurocêntrica. Defendemos que a história de nossos países vizinhos deve ser uma 

prioridade para uma educação formadora de cidadãos que compreendam-se como latinos 

americanos e saibam dos eventos históricos que tanto influenciam no Brasil. 

 

Mesa 02 - Ferramentas didáticas e históricas no ensino da história 

Sala P501 – 9h às 10h30 

Coordenação: Natasha Alves da Rosa (UFF) 

 

O índio de Theodor de Bry: como utilizar pinturas históricas para trabalhar a 

imagem do indígena no imaginário quinhentista em sala de aula. 

Taís Cristina Jacinto Pinheiro Capucho (UFRJ) 

O uso de imagens no ensino de história é de grande importância. Os recursos visuais, por 

serem fáceis captadores de atenção, são formas muito interessantes de aproximar o aluno 

do conhecimento histórico. Através do emprego de fontes imagéticas, podemos propor 

questionamentos aos alunos que não somente despertem outras formas de exercer sua 

capacidade interpretativa, mas que elucidem algumas das questões com as quais nos 

deparamos na produção do saber histórico, ao trabalhar com os diversos tipos de 

documentos. A atividade proposta se baseará nesses preceitos. Quatro imagens foram 

selecionadas a partir de uma série de gravuras produzidas por Theodor de Bry, em 1592, 

no terceiro volume de seu “As Grandes Viagens”, intitulado America tertia pars 

(traduzido do latim como “Terceira parte da América”). A partir dessas imagens, propõe-

se uma discussão com os alunos que seja baseada principalmente em indagações. Uma 

série de perguntas será feita pelo professor, tomando as imagens como referência, o que 

servirá como guia e motor da aula. A partir das observações dos alunos, o professor e a 

turma construirão o conhecimento histórico. O objetivo deste trabalho é que, a partir das 
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reflexões trazidas pelas imagens, os alunos sejam capazes de identificar processos 

históricos, além de serem aproximados das metodologias utilizadas nas pesquisas desse 

campo de conhecimento, se familiarizando com o que é o fazer histórico e de que forma 

ele pode ser produzido. 

 

Os memes como prática histórica na fugacidade do método 

Gabriel Matias Nogueira do Nascimento (UFF) 

Proeminente nas redes sociais, o meme é o meio mais rápido de repassar informação. 

Mobilizaremos esse recurso em prol do ensino de História, permitindo ao professor se 

aproximar do aluno ao mesmo tempo que incute nele um interesse pelo assunto tratado. 

Em um mundo cada vez mais fugaz na informação, dominar um instrumento de 

fugacidade informacional ajuda a História a se situar no ambiente virtual e a se cristalizar 

na vivência discente. 

 

O ensino de História e o uso dos memes 

Gilson dos Reis Melo Filho (UFF) 

Os novos processos de ensino-aprendizagem envolvem cada vez mais o uso dos recursos 

tecnológicos na sala de aula, que ora podem dificultar o trabalho do professor e ora 

possibilitam uma melhora na intermediação do ensino. Neste contexto, será trabalhado os 

memes e o seu uso cada vez maior nas escolas, de modo que possibilite uma discussão 

sobre seus limites e possibilidades. A página @memeshistóricos do facebook servirá 

como uma base para a discussão, pois, a partir dela, pode-se discutir questões gerais 

relacionadas ao ensino e também de forma mais específica no que tange ao ensino da 

História. 

 

Uma avaliação sobre o processo de avaliação da aprendizagem no ensino de 

história: uma experiência na escola estadual Liceu Nilo Peçanha 

Natasha Alves da Rosa (UFF) 
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O objetivo deste trabalho é provocar uma reflexão sobre o processo de avaliação da 

aprendizagem no ensino de história, a partir das observações realizadas durante o estágio 

com a professora Ludmila Gama Pereira no colégio estadual Liceu Nilo Peçanha e com 

base na discussão sobre o tema na disciplina Pesquisa e Prática de Ensino 3 com a 

professora Nívea Andrade (UFF). Considerando que os fatos cotidianos são importantes 

para persarmos em outras possibilidades de ação, o estágio curricular obrigatório pode 

ser também um momento para recolher indícios que apontam, neste caso, para a 

necessidade de métodos de avaliação diversificados para a valorização dos estudantes, 

lidando suas habilidades e dificuldades para além da lógica do erro que deve ser 

substituído pelo acerto (ESTEBAN, 1999). 

 

O uso do Meme como material didático 

Olavo Passos de Souza (UFF) 

Neste Trabalho, temos o intuito de demonstrar a qualidade do Meme, fenómeno das redes 

sociais, como um mecanismo na transmissão de conhecimento, assim como provocador 

de interesse. Mostramos como o uso de uma imagem, velada com humor e conteúdo 

histórico, pode cativar de maneira divertida e rápida, um novo público para o mundo da 

História. Este meme tem incrível alcance graças a seu método de disseminação, as redes 

sociais, e rompe diversas barreiras em relação ao público que pode alcançar. É, portanto, 

uma ferramenta extremamente valiosa na educação do século XXI.  

 

Mesa 03 - A literatura na construção de múltiplos saberes 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 9h às 10h30 

Coordenação: Juliana Moura Martins da Fonseca (UFF) 

 

Hans Jauss e Wolfgang Iser - a Estética da Recepção e a Teoria do Efeito  

Juliana Moura Martins da Fonseca (UFF) 
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O interesse pelo leitor e pela leitura como elementos fundamentais para refletir sobre a 

literatura ganhou espaço a partir das primeiras décadas do século XX, e de forma mais 

sistemática a partir dos anos de 1960, com o trabalho de Hans Robert Jauss e Wolfgang 

Iser da Escola de Constança. Estes promovem uma importante revisão sobre a tríade 

autor‐texto‐leitor. A comunicação objetiva  analisar as aproximações e distanciamentos 

das pesquisas dos dois autores, além das  influências e debates teóricos empreendidos por 

eles, com destaque para a contribuição da fenomenologia e da hermenêutica e das críticas 

e inspirações das análises do marxismo e do formalismo russo.   

 

História e Literatura: reflexões sobre uma proposta pedagógica interdisciplinar 

Sara Cesar Brito Mota (UERJ) 

Trabalho a interdisciplinaridade entre História e Literatura como um recurso pedagógico. 

A contextualização dos períodos literários e a compreensão das temporalidades 

envolvidas na construção das obras literárias clássicas abrem as portas para que o aluno 

perceba que os conteúdos não estão dispostos em caixas compartimentadas e os 

acontecimentos históricos não são fatos isolados uns dos outros. Através de conceitos 

como regimes de historicidade e presentismo de François Hartog, e Passado Histórico e 

Passado Prático proposto por Hayden White reflito a experiência pedagógica realizada 

com a obra de Gil Vicente O Auto da Barca do Inferno. 

 

 “Maneiras de agir em 1830”. Julien Sorel e as estratégias do pensamento 

conservador: um “religioso” que não era religioso. 

Ana Beatriz Morais de Souza (UERJ –FFP) 

Essa seguinte proposta de comunicação tem como ênfase buscar problematizar a 

representação do pensamento conservador na obra O Vermelho e o Negro do escritor 

francês Henri-Marie Beyle, mais conhecido como Stendhal (1783-1842). A questão 

central está relacionada com a relação de Julien Sorel, personagem principal da narrativa, 

com os acontecimentos da Restauração Monárquica e com os movimentos 

revolucionários das Jornadas de 1830. Para isso, buscaremos compreender como é 

apresentado a relação desta personagem com a vida francesa, com o mundo religioso e 
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com as camadas da alta sociedade parisiense. Porquanto, já que Julien era um camponês 

e apaixonado pela figura de Napoleão I e tudo aquilo que ele representava. Os valores, as 

manifestações imaginárias de Julien, tudo estava envolto pela representação militar que a 

figura de Napoleão tinha manifestado na França durante o seu império. No imaginário de 

Julien, Bonaparte era um exemplo de tenente sem fortuna que se tornou o senhor da 

França com o poder da espada. No entanto, como assegurou Michel Winock , Stendhal 

apresenta em seu enredo os acontecimentos políticos com certo distanciamento. Provido 

de um olhar racionalista e cético, o literato francês desconfiando da forte tendência 

utópica que circulava entre as teorias políticas, não deixava de expressar suas críticas aos 

governos que marcaram o período do império napoleônico até a Restauração, censurando 

e desqualificando posturas conservadoras e reacionárias. No romance, Julien Sorel 

carrega de certa forma esse distanciamento do seu criador (mesmo que simpático a 

Napoleão), já que disposto a conquistar a glória que a época lhe recusava, manifestava 

repulsas pelo sentimento moralista que veio de encontro com os acontecimentos da 

Restauração e o aumento da influência das congregações religiosas, como os jesuítas, na 

dinâmica política. Apesar disso, Julien Sorel não permanece à parte dos acontecimentos 

da sua cidade e do país. Semelhante a Lucien Chardon de Rubempré em Ilusões Perdidas 

de Honoré de Balzac, o camponês nos apresenta a conformação de um tipo francês que 

incomodava os padrões estabelecidos. Além disso, proporcionava com a sua trajetória a 

construção de um retrato sobre as atitudes sociais que expõe as maldades, os interesses e 

a falta de oportunidade dos “filhos do século” . Exaltando essa tendência e o sentimento 

de pertencimento a um grupo considerado inferior, Stendhal determina a relação de Julien 

Sorel com a alta sociedade a partir de um olhar pessimista, ao mesmo tempo em que a 

personagem alcançava status demonstrando que tinha decorado passagens religiosas. 

Pode-se perceber na conformação do ambiente provinciano, a presença da religião como 

algo secundário que é exposta por práticas supersticiosas e que se preocupava com outra 

forma de vida sem ser a “religiosa” em si. “Quando é que esses tolos se fartarão de ouvir 

este estilo bíblico, de que não pescam de nada? Pensou. Mas, ao contrário, este estilo 

agradava-lhes por sua estranheza; riam-se dele.  Mas, Julien os deixou de lado” .  

 

Mesa 04 - Inclusão e diversidade no ensino de história 

Sala P307 – 10h30 às 12h 
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Coordenação: Clarissa dos Santos Pinto Pires (UFF) 

 

Ensino de História e currículo: diversidade cultural na sala de aula 

Thays Merolla Piubel (UFRJ) 

A proposta dessa comunicação é apresentar pesquisa em andamento desenvolvida no 

Mestrado do PPGE/UFRJ, cujo objetivo é compreender como os currículos prescritos e 

praticados tem se articulado para dar conta das demandas sociais pela diversidade cultural 

no ensino de História. Entendemos o currículo como uma construção sociocultural, e, 

portanto, um campo em disputa em que atuam diversos sujeitos e poderes em uma 

perspectiva histórica. Para compreender as transformações do currículo de História e das 

questões relativas à diversidade cultural, pretendemos empreender uma dupla análise: 

uma de caráter documental, partindo das diretrizes curriculares e outra a partir de pesquisa 

de campo com professores de História. 

 

O ensino de história indígena em propostas curriculares oficiais 

Fernanda Pereira da Costa (UNIFESP) 

A comunicação consiste em apresentar a pesquisa de mestrado que analisa diferentes 

currículos de estados brasileiros para mapear as representações dos indígenas no ensino 

de história a partir da promulgação da lei 11.645/08 que determina o ensino de história e 

cultura indígena e afro-brasileira nas escolas do Brasil. 

 

Identidade e Ensino de História: a experiência na Pequena África 

Pedro Henrique Souza e Sandrine Barros (UFF) 

Com as leis 10.639/1996 e 11.645/2008 o currículo expandiu-se com a obrigatoriedade 

do ensino de história e cultura afro-brasileira e também indígena, experiências que 

envolvam lugares de memória mostram-se cada vez mais necessárias. Assim, a presente 

comunicação visa demonstrar como uma visita à região da Pequena África, neste caso, 

vinculado a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino, e em observância com as leis 

brasileiras, pode ser uma espaço de construção de identidades combativas necessárias 
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num cenário de discriminação étnico e também religiosa, não somente no cenário escolar, 

como num todo social.  

 

O Ensino de História, na perspectiva da Educação Inclusiva, dos alunos do ensino 

fundamental, a partir de uma Metodologia Híbrida 

Renata da Silva Feliciano (Pedro II) 

Desde fim do século XX muitas iniciativas foram implementadas na educação inclusiva 

buscando uma maior integração e assistência aos alunos. De acordo com especialistas, os 

alunos com laudo ou suspeita de TDA/H fazem abstrações de conceitos e acompanham 

os conteúdos, a dificuldade ocorre durante a explanação desses conteúdos e avaliações, 

pois a atenção é reduzida. Baseado em tais informações, propomos intervenções na 

metodologia das aulas utilizando os aplicativos do Google juntamente com os recursos 

tradicionais.  

 

Ensino de História Afro-brasileira nas Escolas: Uso do Jongo como ferramenta 

pedagógica 

Vinícius Alves Crespo, Raphael Braga de Oliveira e Clarissa dos Santos Pinto Pires 

(UFF) 

Durante a formação acadêmica, professores têm contato com diferentes versões da 

historiografia sobre a abolição e a escravidão. Na disciplina de Pesquisa e Prática de 

Ensino I na Universidade Federal Fluminense foi desenvolvida uma atividade que buscou 

a implementação de novas vertentes da historiografia em contraposição à maioria dos 

livros didáticos que contempla versões mais tradicionais da historiografia abolicionista. 

O objetivo foi criar uma atividade que valoriza-se a resistência negra frente a toda 

tentativa de escravização recorrente na história do Brasil Moderno a partir dos conceitos 

do Paulo Freire, presentes na obra Pedagogia da Autonomia. 

 

Mesa 05 - O fazer histórico e seus dilemas teórico-metodológicos 

Sala P501 – 10h30 às 12h 
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Coordenação: Matheus de Oliveira Vieira (UFF) 

 

História dos conceitos políticos e sociais como aporte metodológico para a história 

intelectual 

Renan Siqueira Moraes (UFOP) 

A exposição tem como premissa relacionar os estudos sobre a linguagem às questões 

elencadas a partir da investigação acerca do pensamento, das ideias, da inteligência de 

um grupo, de uma corrente, etc. Por um lado, trata-se de compreender a maneira pela qual 

a história intelectual pode contribuir para a análise de um conceito, tomando este como 

um núcleo no interior de uma trama investigativa. Por outro, perceber nas abordagens que 

trazem, na relação entre a análise textual e a história social, métodos fundamentais para a 

interpretação/compreensão em história intelectual. 

 

De que Estado estamos falando? O Estado Ampliado como ferramenta teórico- 

metodológico 

Marlon Rodrigues Marques (UFRRJ) 

O presente minicurso ambiciona discutir a concepção de Estado Ampliado como 

possibilidade teórico-metodológica. Dessa forma, propõe apresentar o conceito de Estado 

através da chave teórica Gramsciana exposta tanto pelo marxista sardo, quanto em 

releituras como as de Nicos Poulantzas e Sonia Regina de Mendonça. Objetiva ainda 

discorrer sobre as formas e aplicações do conceito de maneira concreta em uma possível 

agenda de pesquisa.  

 

A busca pelo nome: reflexões teórico-metodológicas da reconstituição de 

trajetórias 

Jessica Santana de Assis Alves (UFRRJ) 

O trabalho tem como objetivo expor as possibilidades do nome como fio condutor da 

investigação histórica, proposição metodológica de Carlo Ginzburg. Discutiremos, 

portanto, o método onomástico como instrumento de identificação dos indivíduos nos 
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documentos históricos, mas para, além disso, como um elemento que aos poucos faz 

emergir as redes de relações que circunscrevem a vida dos indivíduos e possibilita a 

construção de uma imagem gráfica na qual está inserido.   

 

Navegando pelo conceito de Atlântico Sul 

Caio Mathias Vaz Pereira (UFF) 

O chamado giro atlântico na historiografia trouxe consigo diversas críticas. Dentre estas, 

destacam-se as que acusam esta corrente de um excessivo anglocentrismo, isto é, de 

somente tratar as dinâmicas do Atlântico Norte - e em especial do mundo anglófono -, 

simplesmente ignorando ou transpondo de forma acrítica suas teses para o sul do Equador. 

É neste contexto que ganha linhas mais definidas o conceito de Atlântico Sul, que busca 

explorar as especificidades da parcela ao sul do Mundo Atlântico. Esta apresentação tem 

como objetivo discutir os diferentes usos que o conceito teve na historiografia, buscando 

debater criticamente sua operabilidade e apontar caminhos que o chamado historiográfico 

sul-atlântico suscita. 

 

O conceito de memória: o morrer e a produção do "perfil" testamental  

Felipe Tito Cesar Neto (UFRRJ) 

Para esta comunicação o conceito de memória será fundamental para nosso diálogo 

teórico e metodológico. Por meio da utilização de testamentos de alforriados, moradores 

do termo de Mariana, Capitania de Minas Gerais, América Portuguesa do século XVIII, 

nos propormos refletir a respeito da produção do “perfil” testamental criado por esses 

egressos do cativeiro estando de proximidade com a morte, visando à salvação da alma. 

À luz de nosso referencial teórico enunciado, será possível compreender a importância 

das práticas de “bem morrer” na manutenção de memória do morto, considerando tanto 

o mundo dos vivos, quanto o mundo dos mortos.   

 

A escrita da história e seus desdobramentos: descentralizando análises através da 

imprensa negra paulista (1915-1930) 
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Ingrid Andresa Neles de Aquino (UFRRJ) 

A escrita da história passou por mudanças significativas ao longo do tempo, no qual se 

observa o quanto as escolhas do historiador, suas questões e metodologias trazem uma 

série de implicações políticas para o tempo presente e expressam valores de si mesmo ou 

de uma determinada época no qual está imerso. Desta forma, será apresentado sucinto 

debate sobre as maneiras que o pós-abolição no Brasil foi pensado, no qual por vezes não 

se considerou as relações entre raça, gênero e classe. A partir de alguns periódicos da 

imprensa negra do início do século XX, será feita uma reflexão metodológica de como 

questionar esse tipo de fonte. Esse trabalho surgiu de uma inquietação ao se perceber a 

narrativa construída em livros didáticos que não contemplam o protagonismo intelectual 

negro na primeira República.  

 

Rabelais e Menocchio entre estrutura e agência: Notas para um debate teórico 

sobre História e cultura popular 

Matheus de Oliveira Vieira (UFF) 

Após a chamada crise dos estruturalismos, houve na historiografia brasileira um 

abandono significativo das discussões teóricas em favor de trabalhos mais empíricos. Por 

outro lado, também se tornou comum rotular como “pós-modernos” quaisquer trabalhos 

empíricos que buscassem matizar antigas interpretações generalizantes sobre processos 

de exploração. Dentre os principais alvos, está a microhistória, acusada de um descaso 

com a teoria e de ter reduzido a História à enumeração de casos extraordinários. A partir 

da análise do trabalho de Carlo Ginzburg, o presente estudo busca matizar tais críticas. 

Ao utilizar conceitos elaborados pelo filósofo marxista Mikhail Bakhtin, pode-se dizer 

que o historiador italiano fornece uma História da cultura popular que, a partir da análise 

qualitativa de fontes discursivas, rompe com a dicotomia estrutura/agência. 

 

Mesa 06 - História, Historiografia e patrimônio 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Luis Claudio Palermo (UFF) 
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Matizes e disputas no interior da historiografia da escravidão brasileira pós-1980 

Luis Claudio Palermo (UFF) 

O ponto de partida desta comunicação é que a historiografia da escravidão brasileira 

posterior aos anos 1980 é enxergada, não raramente, de forma panorâmica. Desse modo, 

uma característica bastante evidenciada nessa historiografia é sua patente contestação à 

perspectiva estrutural como chave heurística que seria capaz de determinar a ação dos 

cativos. Nessa fase, portanto, houve uma preocupação primaz em valorizar a ação dos 

sujeitos históricos, no sentido de se poder trazer à baila aspectos mais complexos do 

escravismo brasileiro, o que produziu um claro contraponto à historiografia anterior (anos 

1960/70). A discussão que pretendo estabelecer postula que a historiografia pós-1980 

deve ser vista de forma mais matizada, menos homogênea, a fim de que possamos 

evidenciar disputas teóricas no interior dessa tendência.  

 

Michel de Certeau, a tradição e a história 

Cristiano Ferreira de Barros 

Em certos textos escritos entre os anos 1950 e 1960, Michel de Certeau abordou os 

fundamentos históricos da experiência religiosa. Contudo, esse recurso à história não 

deve ser isolado da tradição na qual se insere, uma vez que a interseção entre fenômeno 

religioso e história está presente num conjunto de enunciados produzidos no universo 

intelectual católico a partir de fins do século XIX. O objetivo da presente proposta é expor 

as principais configurações assumidas pela emergência da história e do método histórico-

crítico como recursos explicativos em estudos que tomam a religião como objeto, tendo 

em vista demonstrar a filiação complexa que a fisionomia da abordagem certeauniana 

mantém com as principais formas de compreender a história nessa tradição. 

 

As Estratégias Discursivas do General Augusto Pinochet 

Ananda Cristina dos Santos Lima (UFF) 
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A estruturação e execução de um discurso é uma arte complexa que ficou durante muito 

tempo monopolizada nas mãos da classe dominante. Ainda nos dias de hoje, é 

extremamente difícil para os dominados conseguirem alcançar todos os fatores 

necessários para a elaboração de um discurso legítimo e forte, uma vez que a classe 

dominante possui poder de influência sobre os métodos e meios de comunicação. Para se 

compreender melhor a facilidade de legitimação e disseminação de um discurso 

pronunciado por um membro da alta classe, será aqui analisado um dos primeiros 

discursos oficiais do general chileno Augusto Pinochet, utilizando-se Althusser e 

Bourdieu como instrumentos de análise.  

 

O conceito de patrimônio fantasma: O caso da Fazenda Praia Grande em 

Mangaratiba 

João Vitor Hugo Menezes do Nascimento 

Esta comunicação busca reunir elementos que resgatem a história da fazenda Praia 

Grande por meio da noção de patrimônio fantasma, ratificando a importância da memória 

na história, lançando um olhar confiante sobre ela. Localizada na Vila de Mangaratiba no 

século XIX a história da fazenda se assemelha com a trajetória da região diante do 

crescimento da cafeicultura do Vale do Paraíba, visto que a construção da Estrada 

Imperial em 1857 possibilitou a consolidação de uma aristocracia e um maior 

desenvolvimento da área. Durante esse período a Vila pôde funcionar como apêndice do 

empreendimento cafeeiro, escoando a produção, contudo com a construção da Estrada de 

ferro Dom Pedro II, a região perde boa parte de sua importância na logística do principal 

negócio do país.  

 

Mesa 07 - “Documento-monumento”: novas abordagens e usos das fontes 

históricas 

Sala P307 – 12h às 13h30 

Coordenação: Mariana Kelly da Costa Rezende (UFF) 

 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
42 

Crônicas e Musicas: Paralelos no processo de análise de tipos de fontes históricas 

Vitor Gurgel de Oliveira (UFFRJ) 

O presente trabalho pensa a instrumentalização do processo de análise de fontes diversas 

através da elaboração da ideia de contexto e deslocamento do que pode ser entendido 

como tanto e, partindo disso, pensar símbolos, signos e códigos como parte da noção de 

contexto para pensar um paralelo entre a possibilidade de análise de uma crônica do 

século XIX e uma musica contemporânea.  

 

O Congresso, as atas e a historiografia: Um estudo sobre I Congresso 

Internacional de História da América realizado no Rio de Janeiro em 1922 

José Lúcio Nascimento Júnior (UERJ) 

A presente comunicação examina o I Congresso Internacional de História da América, 

realizado entre 08 a 15 de setembro de 1922, tendo como instituição promotora o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. Parte do exame das atas do Congresso publicados em 

1925 como Edição Especial da Revista do Instituto Histórico para apresentar as atividades 

que ocorrem o longo do mesmo. Dividida em três partes, inicia com apontamentos obre 

a disciplinarização da história; segue demonstrando alguns eventos que membros do 

Silogeu participaram entre 1870-1930, demonstrando como eles influenciaram na 

realização do mesmo, que é apresentado na terceira seção. Conclui sublinhando a 

importância deste tipo de fonte para o estudo pesquisa histórica. 

 

Baptizei solemnemente ao crioulo, livre: uma análise do conceito de liberdade na 

Lei 2.040/1871 e nos registros eclesiásticos 

Ingrid Silva Lucas (UNIRIO) 

Diante da chamada Lei do Ventre Livre sancionada em 1871 surge-nos o questionamento 

motriz: como podemos compreender o conceito de liberdade neste período? Neste prisma, 

voltamo-nos para a análise, em primeira instância, do complexo contexto político em que 

se situava tal promulgação, as demandas políticas e ideológicas com relação à escravidão 

que se tornavam a cada dia mais intensas e ainda que houvesse resistência constante, o 

tema escravidão e liberdade adquiria amplitude irreversível no contexto ocidental. Em 
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segunda instância, tomaremos como forma de análise as possíveis compreensões do 

liberalismo a partir da análise de documentos eclesiásticos, mas especificamente 

batismais destes “nascidos como se de ventre livre fossem”.  

 

As leis e o marxismo: uma perspectiva teórico-metodológica 

Mariana Kelly da Costa Rezende (UFF) 

O seguinte trabalho pretende analisar o uso da legislação enquanto fonte histórica sob 

uma perspectiva marxista, de modo a observar seu uso e suas funções  às classes burguesa 

e proletária. Para tal estudo será enfatizada a concepção de E. P. Thompson sobre a justiça 

burguesa como um espaço de conflitos. 

 

O tempo nas imagens 

Carlos Vinicius da Silva Taveira (PUC-Rio) 

O objetivo dessa comunicação é pensar o conceito de “imagem sobrevivente” como 

proposto pelo filósofo e historiador da arte francês Georges Didi-Huberman e o 

desdobramento no debate aberto para seus usos como fontes historiográficas. Mais 

especificamente a ideia é analisar pontualmente como a “imagem sobrevivente” que o 

autor busca nos escritos de Aby Warburg ocasiona um deslocamento necessário de vários 

fundamentos da disciplina da história, como a própria noção de tempo. Segundo o autor, 

a própria noção de tempo deve ser modificada, e para isso, um dos principais pontos de 

estudos é o anacronismo que a imagem proporciona. Diante disto, proponho nessa 

comunicação pensar brevemente como imagem e tempo podem ser critérios importantes 

para analisarmos a teoria da história contemporânea. 

 

Memória, Voz e Gesto: O Documentário Cinematográfico e a Narrativa Histórica 

Aimée Schneider Duarte (PPGSD-UFF) e Rodrigo Dias Rodrigues de Mendonça Fróes 

As imagens cinematográficas documentais criam efetividade informativa conforme 

permitem uma análise do comportamento de cada entrevistado, adotando a memória 

pessoal como ponto de partida para o entendimento da memória pública através da 
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conexão entre as esferas privadas e públicas. Assim é que o estudo de documentários, tais 

como A Guerra contra a Democracia (2007), Memórias da Ditadura (2014) e Réquiem 

para o Sonho Americano (2015), apontará a profundidade comunicativa do texto vídeo-

gráfico. A ideia central não é retratar tais períodos em si, mas indicar a maneira como os 

temas foram abordados e o modo como o assunto político é traduzido ao telespectador. A 

partir desses patamares de reflexão, pergunta-se: quais são as influências do documentário 

na construção de uma narrativa histórica? Qual o lugar da memória nesse processo? 
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Terça-feira, 25 de setembro de 2018 

História Antiga 

 

Mesa 01 - Gênero e Representação na Grécia Antiga 

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

Coordenação: Camila Alves Jourdan (PPGH-UFF/NEREIDA) 

 

O papel da mulher nos ritos fúnebres dedicados aos heróis no período homérico 

Lennyse Teixeira Bandeira (PPGHC-UFRJ) 

A presente comunicação discorre sobre a demarcação de gênero identificada nas formas 

de organizações e procedimentos ritualísticos presentes nos rituais funerários dedicados 

aos heróis do período homérico, no qual as mulheres eram destinadas às atividades ligadas 

ao cuidado com o corpo do morto. Neste sentido, utilizaremos a Iliada de Homero que 

trata das características ritualísticas em honra aos heróis e a participação das mulheres na 

prothesis. No campo da teoria, utilizaremos as concepções antropológicas de Arnold Van 

Gennep para compreender o valor simbólico dos ritos funerários na civilidade grega. 

 

Beleza perigosa: as representações de Scyla em vasos dos períodos arcaico e 

clássico 

Camila Alves Jourdan (PPGH-UFF/NEREIDA) 

Para os helenos, o Mediterrâneo era repleto de seres e divindades que constantemente 

intervinham na prática da navegação, auxiliando ou gerando dificuldades para os nautai 

(navegantes). Dentre esses seres estava Scyla, que juntamente com Caríbidis, 

possibilitava a destruição de embarcações no estreito de Messina. Pretendemos nesta 

comunicação analisar a monstruosidade Scyla, comparando sua concepção textual à 

imagética dos períodos arcaico e clássico. Para tanto, versaremos sobre o feminino que 

compõe sua caracterização e o uso da violência em seus ataques contra as naus.  
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Magia e Gênero na Grécia Antiga: Circe e Medeia como representações sociais de 

feiticeiras na Atenas Clássica (século V a.C) 

Stéphanie Barros Madureira (PPGHC-UFRJ) 

A presente comunicação tem por objetivo fazer uma análise das feiticeiras Circe, de 

Homero, e Medeia, de Euripides, sob a ótica do conceito de “representações sociais”, 

proposto por Denise Jodelet. Em nossa pesquisa, procuramos traçar um paralelo 

comparativo entre as feiticeiras e demonstrar a influência de ambas como exemplos 

negativos  que corroboram com a construção dos esteriótipos e papéis de gênero do 

período clássico.   

 

A representação imagética dos coros circulares nas pinturas de vasos gregos 

Felipe Nascimento de Araujo (UERJ) 

O fato das pinturas de vasos ilustrarem performances corais em suas pinturas não constitui 

um fenômeno incomum na Grécia, segundo os apontamentos de Guy Hedreen. Porém, o 

autor cita a dificuldade visual que temos de definir se a formação e disposição dos 

indivíduos em uma cerâmica são circulares ou retangulares. Nesse caso, esta 

comunicação possui como objetivo abordar a representação de coros circulares do gênero 

ditirâmbico a partir da mensagem plástica referente às dimensões espaciais de diversos 

formatos de cerâmicas helênicas, como as ânforas, hydrias, lekythoi, entre outros. 

 

Mesa 02 - Política e Relações culturais através do Mediterrâneo Antigo 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 9h às 10h30 

Coordenação: Pierre Romana Fernandes (UFF) 

 

Relações interculturais entre gregos e persas no século V a.C.: uma abordagem em 

construção 
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Pierre Romana Fernandes (UFF) 

Em ocasiões de contatos hostis, como nas guerras, os discursos tendem a manifestar 

oposições binárias entre "nós" e os "outros". As chamadas Guerras Greco-pérsicas no 

início do quinto século a.C. foram decisivas para a construção da identidade coletiva 

helênica em oposição aos persas "bárbaros".  

No entanto, o conjunto da cultura material produzida na Ática (região onde se encontra 

Atenas) do século V nos permite elaborar um estudo pautado nas interações culturais 

entre gregos e persas para além do estado de beligerância da época.  

 

O Império Persa e a Constituição da Torá 

Leonardo dos Santos Silveira (UFF/PUC-Rio) 

A formação da Torá acontece no processo de reconstrução da identidade judaica depois 

de desfeita sua condição de estado autônomo. A reconstituição foi favorecida 

politicamente quando Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia em 586 a. e. c. e estabeleceu 

o Império Persa (Aquemênida). A presente comunicação tem por objetivo analisar a 

política implementada pelos imperadores persas que procurava desenvolver um sistema 

equilibrado entre a autonomia local das províncias e o poder imperial centralizado. Essa 

política trouxe consequências religiosas, pois aos povos subjugados foi permitido a 

conservação de suas tradições religiosas, ao mesmo tempo em que estas deveriam estar 

debaixo do sistema de estabilização e controle persa. Assim, a promulgação da lei judaica 

seria autorizada como lei imperial persa e seu cumprimento como expressão de lealdade 

diante do domínio persa.  

 

Ironia socrática entre história e filosofia política 

Jorge Steimback Barbosa Junior (UFRJ) 

Nossa comunicação pretende examinar os escritos de Xenofonte e Platão no que dizem 

respeito à(s) teoria(s) ético-históricas do poder e em como estes autores tensionam entre 

si na conformação de uma tradição socrática 
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Mesa 03 - Narrativa, História e Ritos em Roma e na Gália Antiga 

Auditório (2º. Andar Bloco O) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Thaís Rodrigues dos Santos (UFF) 

 

A Primeira Guerra Romano-Judaica a partir da narrativa de Tácito (Historias, 

livro V)  

Ana Beatriz Siqueira Bittencourt (UFF) 

A pesquisa em questão pretende fazer uma análise da narrativa elaborada por Tácito sobre 

o povo judeu e a Primeira Guerra Romano-Judaica (66-73 d.C.), presente nos treze 

primeiros capítulos do livro V de suas Histórias. O conflito é descrito sob o ponto de vista 

do considerado maior historiador romano, que desenvolve sua argumentação priorizando 

os temas políticos e militares, os quais narra minuciosamente, enquanto concede apenas 

um tratamento superficial, e por vezes com tom de desprezo, sobre o povo judeu, 

principalmente ao tratar sua cultura e religiosidade. Sendo assim, buscar-se-á como foco 

norteador o entendimento sobre a guerra descrita, juntamente à própria construção do 

discurso elaborado por Tácito sobre o corrido, pensando sua visão sobre “si” e o “outro”. 

 

A literatura romana: uma análise sobre o desenvolvimento da épica histórica 

latina (sécs. III – I a.C.) 

Geovani dos Santos Canuto (UFF) 

Nesta comunicação analisaremos algumas características do processo de 

desenvolvimento da épica histórica romana, desde seu surgimento até o período de 

composição da Eneida. Pautado nos modelos gregos, este gênero literário foi importado 

pelos romanos no século III a.C. em um contexto de maior aproximação da cultura latina 

com a helênica. A compreensão do antigo conceito romano de imitatio se torna 

fundamental para a análise dos poemas épicos, assim como das inovações trazidas pelos 

poetas latinos. 
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Ritos Funerários na Gália Meridional da Idade do Ferro 

Thaís Rodrigues dos Santos (UFF) 

As necrópoles de Mourrel-Ferrat (sécs.VI-III a.C.), Ensérune (séc. III a.C.) e Ambrussum 

(sécs. III-II a.C.) encontram-se localizadas no Hérault,  na região do Languedoc no sul da 

França. Elas nos proporcionam evidências sobre como indivíduos eram cremados e 

posteriormente enterrados junto com adornos pessoais, armamentos e cerâmicas de 

banquete. Essas necrópoles nos permitem averiguar a importância do banquete para essas 

populações, sendo eventos cruciais para essas sociedades de pequena escala. Neles, 

relações sociais eram formadas, auxiliando na criação de um senso de comunidade.  

 

Mesa 04 - Novas Perspectivas historiográficas sobre a Antiguidade 

Auditório (2º. Andar Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Marcos Pedrazzi Chacon (UFF) 

 

A etnografia como elemento constitutivo do discurso historiográfico antigo 

Cynthia Alves de Oliveira (UNIRIO) 

A presença de digressões etnográficas constituí um topos da historiografia antiga. É 

possível argumentar que, ao contrário do julgamento de muitos historiadores modernos 

que consideram tais digressões desprovidas de sentido, essas passagens não constituem 

interrupções injustificadas da estrutura argumentativa das narrativas históricas. 

Acreditamos que o material etnográfico é um elemento constitutivo da historiografia 

antiga e mantém estreita relação com os mecanismos utilizados pelos historiadores 

antigos para se legitimar frente à tradição clássica.  

 

Entre Pandora e Frankenstein: O Inumano na Mitologia Grega e na 

Literatura Moderna e Contemporânea 
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Raphael Matheus de Morais Ribeiro (UERJ-FFP) 

A presente pesquisa busca realizar um trabalho comparativo sobre a 

representação do Inumano através da poesia mítica da antiguidade 

greco-latina e da literatura de ficção científica a partir do 

século XIX. Fazendo um paralelo entre a figura da Pandora e do Frankenstein, 

pode-se estudar as diferentes formas como o "artificial" é retratado e 

como seus significados são utilizados para transmissão de 

ideias sobre humanidade, divindade e profanidade.  

 

O Kojiki e o xintoísmo na construção da mentalidade hierofânica japonesa 

Marcos Pedrazzi Chacon (UFF) 

Entender as tradições e religiões orientais e, em especial, japonesas, sempre se apresentou 

como um verdadeiro desafio para o Ocidente. Para tanto, a presente comunicação 

objetiva, através de uma análise do Kojiki, o livro de crônicas do Japão, elaborado durante 

o Período Nara, no século VIII, observar o quanto a referida obra foi moldada por 

concepções e preceitos xintoístas preexistentes à entrada do budismo e confucianismo no 

Japão, ao mesmo tempo em que oficializou e alicerçou certas noções, comportamentos e 

rituais no cerne da mentalidade japonesa, notadamente marcada pela hierofania, a 

manifestação do sagrado, seja em objetos, na natureza ou na própria figura do imperador.  
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Quarta-feira, 26 de setembro de 2018 

História Medieval 

 

Mesa 1 - Religião e religiosidade no medievo 

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

Coordenação: Tomás Pessoa (UFF) 

 

O Primeiro Ciclo Hagiográfico Ocidental: Imagens e Milagres na Igreja São 

Martinho de Tours do Século V 

Tomás Pessoa (UFF) 

O trabalho pretende abordar a relação entre as imagens e os milagres dentro da Igreja de 

São Martinho de Tours. Primeiramente, faremos uma introdução abordando a vida de São 

Martinho e o contexto de construção da Igreja de São Martinho na época do quinto bispo 

da cidade de Tours, Perpétuo (458/9-488/9). Em seguida, nos concentraremos no percurso 

que os fiéis seguiam dentro da Igreja e como as imagens nas paredes faziam com que o 

espaço interior da mesma fosse considerado privilegiado para a ocorrência de milagres, 

especialmente durante as festas dedicadas ao santo patrono de Tours. 

 

A doença e os agentes da cura na vida de Santa Radegunda 

Marcos Chacon (UFF) 

Esta pesquisa tem como foco a ação e interação na Gália merovíngia de indivíduos e 

grupos reconhecidos pela sociedade como agentes de cura. Nesse caso, inserem-se não 

apenas os agentes legitimados pelas autoridades religiosas, caso dos santos e suas 

relíquias, mas também outros especialistas nas artes da cura, como médicos e curandeiros 

populares. Para tanto, nesta comunicação estão sendo explorados elementos relacionados 

à cura ou à taumaturgia em duas obras hagiográficas destinadas à Santa Radegunda (520?-
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587), sendo uma produzida pelo poeta de origem itálica Venâncio Fortunato no século VI 

e a outra pela monja Baudonívia no século VII. 

 

Espinhos da terra: apontamentos teóricos sobre a caracterização dos judeus nas 

homilias de Cesário de Arles (502 - 542) 

João da Silva (UFRJ) 

Nas últimas décadas diversos estudos abordaram a pregação de Cesário de Arles, de modo 

que seu corpus figura atualmente entre as principais fontes para o estudo do sul da Gália 

na primeira metade do século VI. Mas, apesar de serem objeto de numerosas publicações, 

consideramos que os sermões atribuídos ao bispo conservam diversos temas pouco 

explorados. Tendo isso em mente, propomos uma interpretação sobre a caracterização 

dos judeus nas homilias do bispo, tomando como referencial teórico a praxiologia de 

Bourdieu e a teoria de Estabelecidos e Outsiders de Elias e Scotson. 

 

Mesa 2 - Representações e identidades na Idade Média 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 9h às 10h30 

Coordenação: Caio Costa (UFF) 

 

Joana d'Arc (1412-1431): O último personagem medieval. O sentimento nacional e 

a formação do território 

Karine Almeida (UERJ/FFP) 

A obra “Histoire de France”, de Jules Michelet (1798-1874), é uma fonte indispensável 

para a construção de mitos nacionais. Dentre os personagens estudados, Joana d’Arc 

obteve grande espaço analítico. Michelet a considerou como o último personagem 

medieval, por apresentar os elementos essenciais do período. Mas a figura de Joana d'Arc 

vem sendo reconstruída ao longo do tempo, essa reconstrução nos permite interrogar o 

porquê da adaptação do personagem-, uma vez que Joana d'Arc é apontada como a base 

do sentimento nacional francês sendo um personagem medieval. 
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As representações da Virgem nas crônicas inglesas sobre os reis Lancaster - século 

XV 

Caio Costa (UFF) 

As representações da Virgem Maria ocupam um espaço privilegiado nas formas de 

devoção no Ocidente Medieval. Ela aparece como um lócus em diversos aspectos tanto 

da vida religiosa quanto política no período. Esta comunicação busca analisar como a 

Virgem é representada em crônicas inglesas sobre os reis Lancaster, que se relaciona com 

os elementos da sacralidade régio, assim como na construção da identidade. A Virgem 

aparece, inclusive relacionada com outros santos, majoritariamente ingleses, o que 

exemplifica também seguindo tais fontes a especial relação dos ingleses com o sagrado.  

 

A alegoria da Misericórdia no Boosco Deleitoso: o limiar entre o imaginário e a 

espiritualidade 

Rodiny Junior (UNIRIO) 

O Boosco Deleitoso é uma obra literária portuguesa inserida no contexto da prosa 

moralística. Embora seja de autoria anônima, considera-se que a obra tenha sido escrita 

em fins do século XV e publicada em 1515, sob a ordem da rainha D. Leonor de Avis 

(1458-1525), a quem é dedicada. Na narrativa mística e espiritual, uma alma errante é 

conduzida por um anjo guardião em caminhos difíceis, numa espécie de peregrinação 

espiritual, onde se observa um sentido alegórico. Trilhando veredas perigosas, a alma 

encontra-se sucessivamente com as virtudes cardeais e teologais e lhes pede ajuda, 

todavia, nenhuma das virtudes a auxilia, apenas a Misericórdia «donzela mui graciosa» 

é-lhe favorável, dando remédio e consolação. 

 

 “Uma raça cheia de ódio de deus”: A representação do saxão como bárbaro, em A 

Destruição britânica e sua conquista de Gildas (540-546) 

Luciana de Souza (UFRJ) 
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Nesta comunicação analisamos como o processo de migração anglo-saxônica à Britannia 

durante o século V é representado no documento A destruição britânica e a sua conquista, 

atribuído ao monge Gildas. Interessa-nos demonstrar como a disputa de cunho político 

presente na ilha tem impacto sobre a representação dos grupos saxões em tal obra, 

entendida como uma expressão de poder e de dominação. Neste sentido, a representação 

dos grupos migratórios converte-se em juízo de valor atribuído, possibilitando a leitura 

destes como bárbaros, frente ao entendimento que atribui ao cristianismo um lugar de 

civilização. 

 

Mesa 3 - Monarquias, poder e instituições políticas 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Larissa Monteiro (UFF) 

 

Estas Senhoras Rainhas: Considerações sobre o Estudo de Queenship 

Danielle Silva (UFRRJ) 

Esta comunicação se dedica a divulgar os estudos sobre Queenship, as prerrogativas de 

poder pertinentes às rainhas medievais, a partir das conclusões obtidas  em tese recém 

defendida. Qual o papel da rainha?  Consorte, Mãe, Regente, Viúva, são muitas as 

possibilidades, e a sobreposição dos papéis faz com que não seja simples a análise da 

soberana e sua importância para os reinos medievais. 

 

O poder régio no reinado de Henrique VII da Inglaterra (1485-1509): como a 

soberania inglesa foi centralizada com a queda de Perkin Warbeck 

Larissa Monteiro (UFF) 

O objetivo deste trabalho, através de análise de fonte primária e bibliografias, é 

compreender de que maneira Henrique VII, primeiro rei da dinastia Tudor a governar na 

Inglaterra ao final do século XV, fortaleceu seu poder régio ao derrotar o pretendente 

inglês Perkin Warbeck em 1499, resultando na centralização da monarquia inglesa. 
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A política externa normanda e a conquista da Inglaterra em 1066 

Matheus Dettmann (UFF) 

Desde sua origem, o Ducado Normando sempre buscou estabelecer importantes relações 

com diferentes reinos. Esta complexa rede de relações sofreu modificações entre os 

séculos XI e XII, transformações estas que levariam a conquista normanda do Reino da 

Inglaterra em 1066. Este trabalho busca analisar a evolução das relações exteriores 

normandas entre os séculos XI e XII e como elas podem ser associadas à conquista da 

Inglaterra e suas consequências. Para este fim estudaremos tanto achados arqueológicos 

quanto fontes escritas, com especial destaque para crônicas anglo-normandas do período. 

 

Mesa 04 - Ciência e literatura no medievo 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Cláudia Hespanha (UFF) 

 

A ortodoxia católica e o método científico na História 

Hiago Rebello (UFF) 

A proposta se encaixa na interação histórica entre teologia, filosofia e a ortodoxia na 

intelectualidade cristã e como incentivaram a criação do método científico. Desde a 

Antiguidade há uma tradição filosófica cristã que considera o mundo natural como parte 

da Revelação divina. Durante o medievo vemos tal concepção da Natureza ser defendida, 

sustentada e ensinada no meio teológico e filosófico cristão, onde, além dos conteúdos da 

fé, a filosofia era necessária para a formação do clero. No desenvolvimento da filosofia 

natural aliada com a teologia, a ideia de uma ciência experimental foi, também, abarcada 

e influenciada por uma noção de ortodoxia católica na obra de Roger Bacon. 

 

A matéria do Passo Honroso e suas escritas: das variantes ao gênero textual 
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Lucas Girardi (USP) 

Este trabalho propõe uma análise acerca dos textos relacionados ao "Passo Honroso de 

Suero de Quiñones". Através de uma quantidade significativa de fontes escritas, datadas 

entre os séculos XV e XVI, compõe-se a narrativa de um evento cavalheiresco que teria 

ocorrido no ano de 1434, em que se realizaram justas entre nobres de Castela e reinos 

vizinhos. A montagem desta narrativa deve ser considerada a partir destes textos citados, 

que apesar de exibirem semelhanças notáveis em suas produções, também expõem 

variações textuais que devem ser observadas. A matéria do Passo Honroso ainda leva à 

reflexões sobre gênero textual, autoria e estatuto de verdade nos textos medievais. 

 

Conversões, Martírio e Idolatria na literatura judaica: o epistolário de 

Maimônides em perspectiva 

Tatiane de Souza (UFRRJ) 

Dentre os extensos conjuntos textuais rabínicos produzidos na Idade Média, a Igueret 

Hashmad –  A Epístola sobre o Extermínio –  redigida por Maimônides, representa um 

dos pilares da literatura sefaradí referente à temática das conversões coletivas obrigatórias 

ao Islam. Maimônides foi um rabino que vivenciou o período de estreitamento conflituoso 

das relações judaico-muçulmanas a partir do rigorismo dos Almôadas na Península 

Ibérica e Norte da África. Nesta epístola, questões como conversão, martírio e idolatria, 

são dilemas tratados por Maimônides àqueles que estavam sob a imposição da conversão 

religiosa. Nossa proposta é trazer à tona essa literatura sefaradí e analisar a discursividade 

maimonidiana. 

 

As Maravilhas e Estranhamentos nas Terras Além de Jerusalém (Sec. XIII e XIV) 

Cláudia Hespanha (UFF) 

No século XIII presenciamos o início a era das grandes viagens, que eram quase que 

exclusivamente continentais. Os homens que se deslocavam anteriormente eram movidos 

por um espírito de hostilidade. O século XII foi o século das Cruzadas, da Guerra Santa, 

um estado de espirito que além da produção de hostilidade como motivo para viajar, 

somente as peregrinações ao Santos Lugares marcavam presença para os deslocamentos 
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de viagens. O Oriente Próximo é o local de infiéis, que devem ser esmagados, 

conquistados ou convertidos. O Extremo Oriente é um ambiente de lendas, ao qual o 

homem ocidental não teve mais acesso depois de Alexandre, o Grande. Por isso é 

imaginado segundo as Histórias de Alexandre, repletas de grandes fabulações. Aliás, o 

Extremo Oriente nutre a mesma ignorância em relação ao Ocidente. O historiador 

medievalista Claude Kappler trata desse assunto em suas anotações quando diz: "No 

Extremo Oriente há tantas lendas sobre o Extremo Ocidente quantas neste há sobre 

aquele. Os chineses ignoram todo o Ocidente, com exceção de algumas lendas muito 

vagas. A Europa está quase sempre ausente de seus livros. Para eles o Ocidente também 

é um mundo mítico e escatológico."  

 

Mesa 05 - Novas perspectivas historiográficas sobre o medievo 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Hayanne Grangeiro (UFF) 

 

Fazer História das Mulheres na Idade Média: desafios e possibilidades 

Hayanne Porto Grangeiro (UFF) 

A presente proposta de comunicação é parte do quadro teórico-metodológico 

desenvolvido na pesquisa de mestrado “As mulheres em Beowulf: a condição feminina 

na Inglaterra Anglo-Saxã (séculos VII e VIII)”, sob orientação da Profa. Dra. Carolina 

Coelho Fortes no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Impulsionada pela Nova História, a produção historiográfica 

decorrente do campo da História das Mulheres nos permite responder a reflexões que se 

fazem necessárias nas sociedades ditas contemporâneas. Entretanto, podemos enxergar a 

mulher medieval também enquanto sujeito histórico? Com quais tipos de documentos e 

como é possível realizar este tipo de pesquisa? O objetivo deste trabalho será justamente 

promover um debate referente aos desafios e as possibilidades de se fazer História das 

Mulheres na Idade Média. 
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Repensando o Feudalismo em Portugal: Novos caminhos e velhos labirintos 

Thiago Magela (UFF) 

A historiografia clássica sobre Idade  Média estabeleceu uma dicotomia entre o regime 

feudal( jurídico-político) e o regime senhorial( econômico). A influência deste modelo de 

analise influenciou a formação do campo de estudos medievais em Portugal, de maneira 

que grande parte do historiadores lusitanos em seus trabalhos negavam a existência de 

um regime feudal em Portugal devido a existência de um suposto Estado centralizado. 

Por, meio disso, esta comunicação  tem como objetivo refletir sobre a estruturação e 

consolidação do Feudalismo em Portugal considerando os novos aportes teóricos e 

metodológicos dos últimos trinta anos. 

 

Episcopado em ação na África tardo-antiga: atuação predical na Vita Augustini, 

de Possídio (432-439) 

Cláudia Alves (UFRJ) 

A presente comunicação tem o objetivo de apresentar as considerações iniciais de nossa 

pesquisa monográfica: nesta, analisamos a importância assumida pela pregação feita pelo 

bispo de Hipona, a partir do relato hagiográfico Vita Augustini (VA) (432-439), de seu 

discípulo Possídio, bispo de Calama (m. 439).  Considerando a crescente importância 

assumida pelos bispos durante a Antiguidade Tardia (séculos IV-V) e reconhecendo 

Agostinho como um ator importante nesse processo, interessa-nos investigar como o 

relato hagiográfico concebeu sua atividade predical em Hipona e outras sedes africanas.  

Assim, investigamos com quais grupos o hagiografado teria se defrontado, em que 

contexto teria conduzido sua pregação, bem como seriam os aspectos litúrgicos e 

doutrinais realçados pela narrativa. Tomando por base a VA, refletiremos sobre como 

Possídio caracterizou a atuação de Agostinho frente aos principais grupos ditos heréticos, 

suas relações com o Império Romano e o estabelecimento das bases de sua doutrina. 

Neste sentido, dialogaremos com as correntes historiográficas que discutem as 

potencialidades e limitações da hagiografia como fonte histórica e o papel da pregação 

episcopal no período tardo-antigo. Em termos sociológicos e literários, consideraremos 

ainda o “sujeito e o objeto da biografia” sob o olhar do “outro”. Para tal analisaremos as 

relações de integrações no mediterrâneo.  
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Quinta-feira, 27 de setembro de 2018 

História Moderna 

 

Mesa 1 - Cultura e sociedade no mundo moderno 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 9h às 10h30 

Coordenação: Bianca Racca Musy (UFF) 

 

O Debate Espanhol Sobre o Tratamento dos Pobres : Juan Luis Vives, Domingo de 

Soto e Juan de Robles (c.XVI-XVIII) 

Bianca Racca Musy (UFF) 

A comunicação pretende estabelecer uma relação entre as obras de Vives, Soto e Robles 

por serem marcos nas teses sobre a pobreza e a assistência propostas no século XVI. As 

agendas dos autores não estavam restritas apenas a Espanha, mas serviram de base e 

tiveram influência nas maneiras de se lidar com o pauperismo por toda a Europa. Colocam 

também questões como a problemática da utilidade e do trabalho, que serão caras até 

meados do século XVIII. Ainda, pretende-se atentar para as ideias acerca das formas de 

pensar a geração de riquezas, a miséria e o desenvolvimento econômico que estavam em 

voga no período.  

 

O desenvolvimento do Islã passa pelas mulheres: Qasim Amin e a emancipação das 

mulheres egípcias no século XIX 

Eduardo Artur dos Santos Ramos de Freitas (UFRJ) 

As ideias reformadoras do Islã tiveram seu início no século XIX. Diversos letrados árabes 

objetivavam responder e levantar questões modernizantes para com a sociedade islâmica. 

O jurista egípcio, Qasim Amin (1865-1908), em 1899, adotou a emancipação das 

mulheres como indutor de mudanças do mundo muçulmano. Crítico à jurisprudência 

islâmica (fiqh), Amin acreditava que a condição das mulheres no mundo muçulmano 
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gerava uma segregação nociva à própria sociedade. Suas obras mais famosas, Tahrir al 

mara'a (A libertação das mulheres, 1899) e sua sequência Al mara'a al jadida (A nova 

mulher, 1900) por muito tempo significaram como um manifesto para a emancipação 

educacional das mulheres muçulmanas. Sua defesa provocou debates sobre a posição das 

mulheres no mundo árabe, colocando em pauta os problemas da democracia, da educação, 

do divórcio, da poligamia e do casamento. O objetivo deste trabalho é analisar 

criticamente os preceitos promovidos por Qasim Amin, bem como relacioná-los com o 

contexto do reformismo árabe oitocentista.  

 

A representação da mulher Tupinambá no Museu Histórico Nacional 

Pedro Henrique do Vale Brasil (UFF) 

A apresentação tenciona situar contextualmente as pinturas que representem as mulheres 

indígenas no Museu Histórico Nacional. Localizado na praça Marechal Âncora, no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro, a estrutura conta com uma seção específica sobre os 

índios e o nascimento do Brasil, denominada “Oreretama”. Visitando a sala, tive acesso 

ao quadro da rainha indígena Catarina de Paraguaçu, pintado por Ângelo da Silva Romão, 

e mais algumas gravuras das obras de André Thevet e Jean de Léry. Em conjunto a essas 

referências, utilizei da historiografia produzida sobre os quadros de ex-votos, intentando 

registrar o prolongamento da prática católico popular Europeia no Brasil oitocentista. 

 

Festejar e encenar em Portugal no século XVI: análise das obras de António 

Prestes e de António Ribeiro Chiado 

Vanessa Gonçalves Bittencourt de Souza (UFF) 

Ao longo do século XVI, o teatro foi parte importante de grandes celebrações em 

Portugal. Nas festas dos dias santos ou nos serões da corte, dramaturgos como António 

Prestes (1530-15??) e António Ribeiro Chiado (1520-1591) exploraram cenas da vida 

cotidiana, tais como conflitos em família e celebrações de casamento. Entre cantigas e 

danças, ambos incluíram em suas peças algumas reflexões sobre a prática teatral e sobre 

as pressões de um público cada vez mais exigente. Tentando compreender de que forma 
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Prestes e Chiado representaram a sociedade portuguesa quinhentista, o objetivo desta 

comunicação é analisar as cenas de festa e as referências ao teatro em suas peças. 

 

Mesa 2 - Discurso religioso e distinção social no mundo ibérico 

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

Coordenação: Mariana Sarkis Duarte (UFF) 

 

Padre Nóbrega e Bispo Sardinha: dois projetos em confronto 

Daniel Ribas Sepulveda Alves (UFF) 

Nos primeiros dez anos de presença jesuítica na América portuguesa, as estratégias de 

evangelização chamadas de amorosas, colocas em prática através de tolerantes inovações 

metodológicas, não eram aceitas por unanimidade, nem mesmo no interior da própria 

Companhia de Jesus. Tais procedimentos podiam ser percebidos como indulgência, que, 

em situações-limite, eram tratados como excesso de permissividade e de falta de decoro 

nos assuntos da fé. Este embate se materializou na conturbada relação ente o padre 

Manuel da Nóbrega e o primeiro bispo do Brasil, d. Pedro Fernandes Sardinha, a partir 

de 1551, quando os padres foram até mesmo acusados de heterodoxia religiosa e 

descumprimento das bulas papais. Nesta comunicação, propõe-se analisar os pontos de 

discordância na evangelização dos índios, principalmente no que se refere a utilização de 

crianças no processo de conversão. 

 

"Que mais dependam os vassalos e a nobreza do rei, que do vice-rei": Poder civil e 

poder religioso em conflito nas Índias do séc. XVII 

Flavia Silva Barros Ximenes (UFF) 

Autoridades de vital importância na engrenagem do governo das Índias, bispos e vice-

reis nem sempre tiveram uma fácil convivência. Representantes do mesmo poder real, 

frequentemente divergiram sobre a melhor forma de servir a Coroa. Em defesa de suas 

prerrogativas e jurisdições sustentaram inúmeras vezes ácidos conflitos, como podem 
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testemunhar os enfrentamentos do bispo Juan de Palafox y Mendoza com os vice-reis 

duque de Escalona e conde de Salvatierra, e do arcebispo Melchor de Liñan y Cisneros 

com o duque de La Palata, conflitos que marcaram época na Nova Espanha e no Vice-

reino do Peru.   

 

Taxonomia social e discurso religioso: a pregação da Inquisição portuguesa no 

século XVII 

Leonardo Coutinho Lourenço (UFF) 

Na presente comunicação buscamos examinar o impacto da pregação promovida pela 

Inquisição portuguesa sobre as sociedades  à sua tutela. Especificamente, articulamos a 

análise da pregação com um processo que denominamos "taxonomia social", ou seja, 

classificação e identificação de grupos e indivíduos socialmente indesejados cujas 

características deveriam ser percebidas por todos. O objetivo é compreendermos como os 

grupos alvos dessa pregação (mulheres,homossexuais, praticantes de outras expressões 

religiosas) eram classificados por esse discurso e sob quais moldes eram montados tais 

estereótipos sociais.  A comunicação abarca principalmente o mundo Atlântico mas 

também o Oriente, mormente Goa e Macau, no séc. XVII. 

 

A Pureza de Sangue: Requisito para ordenação sacerdotal indígena na Nova 

Espanha, séculos XVI e XVII. 

Mariana Sarkis Duarte (UFF) 

Analisando o dogma de Limpeza de Sangue na Espanha, entre os séculos XVI e XVII, 

enquanto categoria discursiva que teve como base argumentos teológicos, relacionados 

com a configuração de uma monarquia confessional, buscamos compreender como esse 

dogma foi transplantado ao Novo Mundo. Essa comunicação visa apresentar como o ideal 

de Limpeza de Sangue tornou-se requisito indispensável no processo de ordenação 

sacerdotal na Nova Espanha, sobretudo na ascensão dos indígenas ao sacerdócio. 

Procuramos analisar e discutir as provas de Limpeza de Sangue requeridas aos indígenas 

durante o processo de ordenação, elaboradas nos decretos do III Concílio Provincial 
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Mexicano, nos estatutos e regulamentos dos colégios, seminários e universidades, assim 

como, observamos as políticas de ordenação elaboradas na “Cedula de Honores”.  

 

Mesa 3 – Administração e conflitos no Brasil Colonial 

Sala 1 – PPGH (5º. Andar – Bloco O) – 9h às 10h30 

Coordenação: Pedro Henrique Duarte Figueira Carvalho (UFF) 

 

Maranhão: conflitos, questões e trajetórias: o governo do Norte nas primeiras 

décadas do século XVIII 

Amanda Cristina Araujo de Oliveira (UFF) 

O presente trabalho propõe-se a analisar as dinâmicas administrativas das capitanias do 

Norte, precisamente o Estado do Maranhão e Grão-Pará, nas primeiras décadas do século 

XVIII, centrando-se na relação entre governadores, indígenas, moradores e jesuítas, e nos 

conflitos decorrentes. Pretende-se, portanto, partindo de aspectos lançados pela 

historiografia e pelas fontes, observar os elementos que constituíram e influenciaram as 

trajetórias administrativas, tendo como aspecto principal a questão indígena.  

 

Conflitos de propriedade no Sertão do Ararobá (Pernambuco, século XVIII) 

Felipe Aguiar Damasceno (UFF) 

O artigo pretende, a partir de uma discussão com a recente historiografia sobre direitos 

de propriedade territorial pré-capitalistas, apontar para as relações estabelecidas entre 

direitos de propriedade conflitantes, numa região da América portuguesa marcada pela 

produção pecuária e de subsistência: o agreste pernambucano, de fins do século XVIII. 

Analisaremos os litígios entre os herdeiros da sesmaria da família Vieira de Melo e outros 

ocupantes de suas terras, buscando chamar atenção para a argumentação das partes, e sua 

relação com a efetividade dos direitos proprietários; estratificação social e direitos de 

propriedade; contratos agrários e sua efemeridade. 
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Mesa 4 - História e Espaço: festas, cultura e religiosidade 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Maria Fernanda Bicalho (UFF) 

 

Celebrações Cívicas: A festa da aclamação de D. Pedro I 

Luiza Fritsch Toros Targino da Silveira (UFF) 

O presente trabalho tem como objetivo trazer celebrações do período Imperial para o 

imaginário, e dia a dia das pessoas, tendo como foco principal os moradores do Rio de 

Janeiro, que muitas vezes passam todos os dias no palco desses eventos seculares. Tendo 

visto, a escolha da Aclamação de D. Pedro I não foi sem motivo. Próximos da celebração 

dos 200 anos da Independência, parece pertinente abordar um momento único no qual o 

povo participa junto aos nobres da celebração.  

 

Celebrações Religiosas na Cidade do Rio de Janeiro no Século XIX 

Olavo Passos de Souza (UFF) 

O Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil e grande centro urbano, foi marcado por 

uma série de celebrações ao longo de sua existência. Entre estas estavam diversas festas 

e feriados religiosos, que possuíam características únicas e histórias intimamente ligadas 

com o folclore, política imperial, e a igreja católica. Neste trabalho, relacionado ao projeto 

“os espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro no XIX”, analisarei algumas destas 

celebrações, destacando suas origens e fins ao longo do Império e até antes deste. Muitas 

permanecem até os dias de hoje, enquanto outras desapareceram do físico e vivem 

somente nos livros de história.  

 

Entre Entrudos e Máscaras: a transição das festas carnavalescas no século XIX no 

Rio de Janeiro (1800-1860) 

Renan Carvalho Wenderrosck (UFF) 
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O seguinte trabalho tem como proposta o estudo e pesquisa sobre o processo de transição 

dos festivos dos entrudos até a composição e consolidação das grandes sociedades 

carnavalescas, a partir de 1852. Este circunda e focaliza nas opiniões públicas expressadas 

nos jornais da época sobre a festa do Carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Baseando-se 

nos costumes dos Entrudos, rito que antecede e que foi substituído pelo "novo" carnaval, 

propomos compreender as diversas fases da transformação do festivo carioca.  

Estabelecendo ligações diretas com as bases teóricas e explicativas, delimitaremos os 

conceitos a partir de uma análise histórica, definindo primariamente os entrudos e os 

vieses explicativos que conceituam o Carnaval. Busca-se com este trabalho a inserção 

dos dados obtidos durante a pesquisa, interagindo com a historiografia já previamente 

existente.   

 

Morte e Memória na Cidade do Rio de Janeiro no XIX 

Rodolfo Luiz da Silva de Mattos (UFF) 

Trata-se do trabalho final da disciplina "História e Espaço", ministrada pela professora 

Maria Fernanda Bicalho em 2018.1. Em linhas gerais, apresentaremos um mapa interativo 

(que faz parte da pesquisa da Bicalho) da Cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Nele 

serão abordadas várias situações (reais ou historicamente possíveis) que nos permitem 

vislumbrar a relação de algumas temáticas caras ao Rio no já mencionado século com o 

espaço urbano. O meu tema diz respeito aos diferentes destinos que o Rio dava aos seus 

mortos de acordo com a condição social e econômica do indivíduo. Veremos no mapa, 

portanto, como foram construídos alguns cemitérios, como se davam os ritos e 

sepultamentos dos brancos (portugueses ou brasileiros, da elite ou não) e negros 

(escravizados, livres ou libertos). A segregação era eminente no Rio do século XIX até 

mesmo no post-mortem.  

 

O modal das barcas e a expansão da cidade do rio de janeiro no século XIX (1800-

1850) 

Rodrigo Carvalho Costa (UFF) 
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A partir do século XIX a cidade do rio passou por um processo de expansão e melhoria, 

devido as intervenções feitas pela família real portuguesa, e posteriormente pelo governo 

de D.Pedro I. O sistema de transporte então entrava dentro desse período de melhorias, 

na qual o modal das barcas começou a ser usado como maneira de se locomover pelos 

mais diversos espaços da cidade, facilitando tanto o transporte de pessoas tanto como de 

carga. 

 

Mesa 5 - Cultura escrita entre livros e bibliotecas na Época Moderna 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Gabriel de Abreu Machado Gaspar (UFF) 

 

Philobiblon ou O Diabo na livraria do Marquês 

Claudio Miranda Correa (UERJ) 

A comunicação proposta surge como um dos prismas de análise da pesquisa de mestrado 

realizada sobre a Mesa do Desembargo do Paço, orgão de censura do governo joanino no 

Rio de Janeiro entre 1808 e 1821. Atuando sobre os impressos que se intentava imprimir 

ou que se queria dar entrada no Brasil, a instituição controlou a Literatura luso-brasileira 

durante quase 13 anos. Um de seus membros, Mariano José Pereira da Fonseca, marquês 

de Márica a partir de 1825, é a personagem central aqui tratada. Sua participação na 

suposta Conspiração Carioca de 1794 e sua trajetória posterior, serão tomadas a partir de 

atuação no campo da leitura, por meio da biblioteca apreendida e dos pareceres sobre os 

livros defesos pelas autoridades régias e eclesiásticas.  

 

Entre a liberdade e a fidelidade: notas sobre o conceito de tradução no mundo 

luso-brasileiro (ca. 1750-1820) 

Gabriel de Abreu Machado Gaspar (UFF) 

O objetivo deste trabalho é esboçar, de modo preliminar, o conceito de tradução no mundo 

luso-brasileiro a partir de suas concepções e usos pelos letrados entre 1750 e 1820. 
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Inspirado na História dos Conceitos preconizada por Reinhart Koselleck, parte-se do 

pressuposto de que “os conceitos são tanto indicadores como fatores na vida política e 

social” e, por isso, é preciso refletir como seus usos foram conservados ou transformados. 

Para tanto, serão utilizados discursos e prefácios a traduções da época; cartas, artigos e 

polêmicas da imprensa periódica e as acepções dos vocabulários e dicionários. 

 

A biblioteca dos oratorianos e frei Caneca: aproximações possíveis? 

Pedro Henrique Duarte Figueira Carvalho (UFF) 

A Congregação de São Filipe Néri possuía a principal biblioteca da capitania de 

Pernambucano em fins do século XVIII. Os oratorianos também eram conhecidos por 

suas atividades intelectuais sendo que um de seus participantes foi frei Joaquim do Amor 

Divino Caneca. Assim sendo, o objetivo da presente comunicação é fazer uma 

comparação entre os autores citados pelo frade na “Dissertação sobre o que se deve 

entender por pátria do cidadão e os deveres deste para com a mesma pátria” com um 

catálogo da biblioteca da congregação produzido em 1770. De tal forma, procura-se, 

ainda que parcialmente, delinear os gostos de frei Caneca e as possíveis fontes de 

informação que o frade possa ter utilizado. 

 

Antônio de Araújo de Azevedo, conde da barca (1754-1817):trajetória política de 

um súdito entre as Luzes e o Antigo Regime 

Pollyana Cabral de Souza Barroso (UFF) 

O enigmático século XVIII, também teve seus personagens complexos e interessantes em 

nosso mundo ibérico - Antonio de Araújo foi um deles. Diplomata na Holanda, 

encarregado de negociar paz com o Diretório da Revolução Francesa, letrado 

“estrangeirado” passou anos pela Europa conhecendo a Corte de nomes ilustres como 

Catarina II, Napoleão, a Alemanha de Goethe e A Inglaterra de William Pitt e parece ter 

causado boas impressões sendo sempre elogiado pelo seu refinamento e erudição. 

Bibliófilo acumulou vasta biblioteca e retornou para Portugal como ministro do príncipe 

regente e conselheiro em diversos momentos dramáticos. Formulou algumas reformas, 

teve opiniões contraditórias, acumulou amigos e inimigos na Corte e encerrou a vida com 
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um crédito positivo para com seu Rei adquirindo título enobrecedor para sua família e 

ficando no governo no Brasil até sua morte. A partir do retorno do estudo de biografias e 

trajetórias pelo víeis do renascimento da história política pretendemos apresentar 

brevemente alguns resultados de nossa pesquisa.  

 

Mesa 6 - Modernidade em discussão: limites e possiblidades 

Sala 1 – PPGH (5º. Andar – Bloco O) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Vanessa Cristina Cavalcanti de Mendonça (EBA/UFRJ) 

 

Os vitrais da Catedral São Pedro de Alcântara: obra de devoção e transmissão da 

fé cristã. A história dos vitrais através dos séculos 

Amanda Martins Hutflesz (NEA/UERJ) 

É interessante que possamos perceber que a arte dos vitrais surgiu faz bastante tempo, na 

idade chamada de idade da fé. Por volta de 1140, na Europa, era mais comum nas grandes 

catedrais em estilo gótico.  Contudo, foi por volta do Século V que a arte dos vitrais surge 

na Europa. Nesse período a arte esteve fortemente vinculada à religião. O estilo gótico é 

proveniente do norte da França, e surge a partir de 1140 e se estende até 1500. Onde as 

principais formas de construção eram as universidades e as grandes catedrais. O tipo de 

decoração em evidência era baseado no uso de muitos vitrais e de uma decoração a mais 

natural possível. Já no século XIX, na cidade de Petrópolis, o Imperador D. Pedro II 

mandou erguer sua catedral, inspirado pela catedral parisiense, Notre Dame. 

(EPPINGHAUS, 1984) 

 

São Petersburgo: difusora da Revolução? 

João Pedro Rangel Diniz (UNILASALLE) 

Nesse trabalho, será analisada a fundação da nova capital do Império Russo, São 

Petersburgo. A partir disso, será refletido o impacto da cidade na manutenção da 

autocracia e na disseminação de ideias revolucionárias, finalizando com a reflexão: São 
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Petersburgo, a nova capital e palco do movimento revolucionário de 1917, acelerou o 

processo revolucionário na Rússia, ao abrir o país a influência europeia, ou atrasou, por 

representar o poder esmagador do tsar e toda a sua repressão? 

 

Fayga Ostrower: encontros de arte e cultura na sociedade moderna 

Vanessa Cristina Cavalcanti de Mendonça (EBA/UFRJ) 

Esta comunicação tem como objeto de estudo a criação de padrões para estampagem em 

tecido, de Fayga Ostrower, entre os anos de 1952 a 1967, no Rio de Janeiro, assim como 

suas relações com a cultura modernista.  Essa fase de criação de Fayga Ostrower  produziu 

mais de 500 padrões de tecidos. Fayga participou juntamente com outros artistas das 

coleções de moda que utilizavam “tecidos de artistas” para alavancar a identidade 

nacional pelo mundo a fora, na década de 1960.  Esse projeto foi patrocinado e executado 

pela multinacional Rhodia e apoiado pelo Itamaraty, levando mundo a fora a imagem 

nacional. 

 

Mesa 7 - História e Espaço II: instituições e espaços de sociabilidade 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 12h às 13h30 

Coordenação: Maria Fernanda Bicalho (UFF) 

 

Antônio José Dutra e suas conquistas no Rio Oitocentista 

Isaac Pinto Firmino (UFF) 

O trabalho consiste em um apresentação em PowerPoint de caráter didático feita pela 

disciplina História e Espaço ministrada pela Professora Maria Fernanda Bicalho em 

2018.1 sobre uma figura peculiar do Rio da primeira metade do século XIX. Dutra veio 

escravo para o Rio e aprendendo o ofício de barbeiro, sangrador e também músico, 

tornou-se rico e traçou fartas relações. A presença de sua figura em sala de aula serve 

muito para a questão da representatividade, tão em voga contemporaneamente. Dutra 
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conseguiu moldar seu destino, mesmo em meio a uma sociedade extremamente fechada 

a figuras como a dele. 

 

O sistema de aposentadorias: A acomodação da nobreza metropolitana e suas 

consequências na transformação urbana do Rio de Janeiro 

Júlio França Freire (UFF) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as consideráveis transformações urbanas 

e conflitos ocorridos nos espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro no XIX em função 

da chegada da corte portuguesa em 1808. Para isto, analisaremos o mecanismo jurídico-

legal conhecido como: aposentadoria. Este, por sua vez, permitiu que a nobreza lusa 

recém-chegada requirisse propriedades já ocupadas por moradores para sua acomodação. 

As moradias escolhidas tinham de ser desocupadas imediatamente. E o processo era 

sumário: na fachada do prédio escreviam-se a giz as letras “P.R.”.  

 

Os espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro no XIX: 

Rafael Cezar Tavares (UFF) 

A comunicação visa discutir o papel dos africanos livres e escravizados na construção 

dos espaços de sociabilidade -- destacadamente, nos cantos de trabalho e nas irmandades 

negras -- do Rio de Janeiro no período de transição da condição de colônia para a de 

Império independente. Através dos trabalhos de Mariza Soares e Alberto da Costa e Silva, 

busca-se ensinar a História do africano no Brasil como agente ativo de sua própria 

história, sem reduzi-lo à condição de anomia social. 

 

A Casa Real Portuguesa e seus funcionários (1808-1822) 

Sávio Vaz de Carvalho (UFF) 

A comunicação consistira em mostrar como a historiografia tem trabalhado com a relação 

entre os funcionários da Casa real e a população do Rio de Janeiro. Esse conflito se dá 

principalmente que com a chegada da corte no Brasil, vai se buscar manter tradições, que 

perduram por séculos, numa cidade onde as especificidades locais que por vezes não vão 
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de encontro com essas tradições. Essa comunicação terá ainda como finalidade mostrar 

como esse tema pode ser utilizado dentro de sala de aula, mostrando um material didático 

produzido por mim, dentro de um projeto que juntamente com outros alunos, foi 

construído para a disciplina de História e Espaço, para o uso no ensino básico. 

 

Aos Vendedores e Barraqueiros na Praia de Dom Manuel - Histórias de um 

escravo de ganho e os espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro no XIX 

Thais Cristina Belonia (UFF) 

No Rio de Janeiro do início do século XIX, centro urbano e capital do Império, uma 

miríade de escravos trabalha nas praças, ruas e espaços de convivência vendendo e 

prestando serviços diversos. Esta escravidão urbana é o foco deste trabalho, feito em 

conjunto com o projeto “os espaços de sociabilidade do Rio de Janeiro no XIX”. 

Mostraremos o microcosmo de um dia na vida de Agostinho, escravo “de ganho” do 

romancista José de Alencar nos idos de 1856. 

 

Mesa 8 - Escravidão e tráfico atlântico em perspectiva 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Daniela Pereira Bonfim (UFF) 

 

Genealogias e caminhos de distinção social na América Portuguesa - séculos XVI-

XIX 

Daniela Pereira Bonfim (UFF) 

O presente trabalho busca realizar uma caracterização da nobreza na América Portuguesa 

e um exame sobre os discursos acerca da distinção social durante o Antigo Regime. 

Assim, investigaremos os significados da ideia de nobreza nos tratados portugueses 

produzidos sobre o tema entre os séculos XVI e XIX buscando relacioná-los com a 

condição dos indivíduos e famílias nobres e distintas socialmente no Brasil colonial. 

Através da análise de importantes obras de genealogia buscamos identificar o perfil social 
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desses sujeitos e de que forma eram reconhecidos ou confirmavam sua condição de 

nobres. 

 

A participação alemã no tráfico transatlântico para as Américas 

Elisa Michahelles Dourado (UFF) 

Com o recrudescimento das tentativas de se escrever histórias globais, têm-se levantado 

o debate sobre a participação mais ampla da Europa Central na construção do mundo 

atlântico. Este trabalho tem o intuito de investigar a relação do desenvolvimento 

econômico desta região, com ênfase no Sacro Império e os países do Báltico, e o tráfico 

transatlântico de escravos para as Américas. Será traçado um quadro geral do tráfico na 

Era Moderna, das formas de participação direta (criação de companhias de monopólio e 

a atuação de indivíduos) e a participação indireta (o papel de mercadorias importantes 

para o desenvolvimento da protoindústria dessas regiões) no tráfico de escravos. 

 

O vocábulo "canhanbola": dimensões da linguagem no estudo sobre a escravidão 

Rafaela Vasconcelos da Silva (UFF) 

Este trabalho foi desenvolvido tendo como documento central a Obra Nova da Língua 

Geral de Mina, vocabulário e manual de conversação escrito nos arredores de Vila Rica, 

na primeira metade do século XVIII. No decorrer do exame documental um aspecto 

causou estranhamento, o emprego da palavra canhanbola (mese sim, na língua mina). 

Através do cotejamento de diferentes documentos do período, busquei verificar a 

ocorrência do termo, compreender seu significado e situar seu contexto. Proponho 

apontar como o caminho percorrido pôde revelar marcas contidas na língua que ilustram 

um painel sociocultural, e como o termo está imerso em um vasto vocabulário sobre a 

escravidão, provocando questões que podem contribuir para aproximar os estudos dos 

povos indígenas na América Portuguesa dos estudos da escravidão africana. 

 

Mesa 9 - Pensamento político e práticas letradas nos Tempos Modernos 

Sala 1 – PPGH (5º. Andar – Bloco O) – 12h às 13h30 
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Coordenação: Filipe Robles (UFF) 

 

Namierismo: Influência e Crítica 

Filipe Robles (UFF) 

Lewis Namier (1888-1960) foi um historiador que marcou o debate historiográfico 

britânico na primeira metade do século XX. Sendo ao mesmo tempo crítico voraz da 

perspectiva Whig e considerado por alguns um “historiador das elites”, Namier buscou 

escrever uma História social da Inglaterra a partir da composição e das votações da 

Câmara dos Comuns no século XVIII. Com efeito, esta comunicação será dividida em 

duas partes. Na primeira, trataremos da questão “Namier e Namierismo”, isto é, dos 

aspectos centrais da obra do autor e da repercussão destes em seus alunos e influenciados. 

Num segundo momento, concentraremo-nos na crítica contemporânea a este paradigma. 

 

Thomas Cromwell: O Lobo do Salão 

Newton Gerardo Braune Neto (UERJ) 

A carreira de Thomas Cromwell é um tema que transita entre o fato e a ficção. Sua 

representatividade permanece um enigma tanto como "político visionário", voltado para 

a eficiência governamental, assim como homem ambicioso que surgiu da obscuridade 

para tornar-se o mais eficiente político da Inglaterra. A atuação de Thomas Cromwell 

engloba um período de 8 anos entre 1532 e 1540. Durante esse breve espaço de tempo 

Cromwell foi capaz de encontrar uma solução para o casamento de Henrique VIII, ansioso 

por uma ação, que garantisse a manutenção da sua linhagem. Cromwell não apenas 

resolveu "o grande problema do rei" como arquitetou a criação da futura Igreja da 

Inglaterra. 

 

A "imitatio" no Livro I dos Discorsi de Maquiavel: uma análise do discurso 

Otavio Lima Oliveira (UFF) 

Procurando aclarar em que medida podemos aproximar o estilo autoral de Maquiavel ao 

dos clássicos, esta comunicação, através de métodos específicos de análise literária, 
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apresentará as formas e meios de argumentação presentes em recortes específicos dos 

clássicos De Rerum Natura, de Lucrécio, De Natura Deorum, de Cícero e Ab Urbe condita 

libri, de Tito Lívio a fim de, posteriormente, compará-los às estruturas argumentativas 

destiladas do Livro I dos Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, de 

Maquiavel, tecendo, assim, uma compreensão mais profunda do modo como Maquiavel 

lastreia sua escrita nos clássicos e propondo novos caminhos para a compreensão da 

imitatio da Antiguidade Clássica renascentista.  

 

O uso político da religião em Maquiavel e Erasmo   

Beatriz de Souza Bravo (UFF) e Thais Lima Souza (UFF) 

No presente trabalho temos como intuito discorrer sobre a obra “Discorsi: Comentários 

sobre a primeira década de Tito Lívio” de Nicolau Maquiavel, e como o autor discute o 

uso político da religião por meio da mímesis dos antigos. Feito isso, traçaremos uma linha 

comparativa com a visão de Erasmo de Roterdã sobre a Religião em sua obra “O Papa 

expulso do céu”, buscando discutir e contrapor as obras quanto a aplicação da doutrina 

religiosa como instrumento político.   
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Sexta-feira, 28 de setembro de 2018 

História Contemporânea 

 

Mesa 01 – Estados Unidos 

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

Coordenação: Vanessa Ferreira (UFF) 

 

Women in AmeriKKKa: As mulheres no Ku Klux Klan contemporâneo 

Bárbara Aragon (UFF) 

O trabalho propõe-se a analisar a participação das mulheres estadunidenses nas diversas 

ramificações do mais antigo grupo segregacionista - e hoje fascista- norte-americano Ku 

Klux Klan. A pesquisa explora a retórica conflitante entre motivação das mulheres ao 

participarem do KKK. o discurso do grupo sobre o papel feminino e a comparação com 

seu verdadeiro lugar de atuação dentro da organização. A partir de uma perspectiva 

marxista e feminista-classista, procuro compreender e elucidar tais conflitos no contexto 

das políticas neoliberais que permanecem hegemônicas nos dias de hoje e que forneceram 

um terreno fértil para o conservadorismo em suas diversas formas, até na germinação de 

estratégias salvacionistas autoritárias como o fascismo. 

 

Os Deploráveis: A Apropriação de Memes pela Alt-right Estadunidense 

Thais Pinheiro (UFF), Rudolf White van der Sluijs (UFF) e Pedro Henrique Silva 

(UFF) 

Este artigo visa explorar como o grupo sócio-político conhecido como Direita 

Alternativa, ou Alt-Right em inglês, conseguiu atingir não só grande influência no 

ambiente da internet, mas também como eles contribuíram para o ambiente político 

internacional atual. Para isto, analisaremos como os membros da Direita Alternativa se 

apropriaram de memes até então desprovidos de qualquer significado político, tornando-

os ferramentas políticas e que passaram a ser considerados símbolos de ódio. 
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A música como oposição: Green Day e a face subversiva da nação frente á mídia 

norte-americana em "American Idiot" 

Rayane Ribeiro (UFRJ) 

A pesquisa pretende realizar uma análise do videoclipe musical "American Idiot" (2004) 

da banda Green Day como exemplo de manifestação artístico-cultural de resistência ao 

"sensacionalismo" midiático da imprensa americana durante o contexto da Guerra do 

Iraque (2003-2011), ocorrida no governo de George W.Bush (2001-2009). 

 Tendo isso em conta,George W.Bush fez acordos com os principais jornais e emissoras 

de televisão norte-americanas de modo a que estas informassem apenas o que o presidente 

e os seus assessores permitiam, criando assim uma nação completamente alienada e 

manipulada pelos meios de comunicação. 

 

Análise historiográfica da perspectiva de Toni Morrison sobre raça, gênero e 

classe em Amada (1987) 

André da Silva (Universidade de Vassouras) 

O presente artigo compreende o texto literário como um processo comunicativo 

discursivo cuja gênesis se encontra em seu contexto social, cultural e intelectual de 

produção. Portanto, analisamos o romance Amada (1987), da escritora afro-americana 

Toni Morrison, com o propósito de estabelecer possíveis diálogos entre a perspectiva da 

autora quanto a performances de raça, gênero e classe de afrodescendentes e o contexto 

social e cultural norte-americano a partir da segunda metade do século XX. Partindo das 

proposições da História Cultural, analisamos de que forma as representações das 

experiências de afrodescendentes da obra se relacionam com as principais demandas dos 

movimentos culturais, intelectuais, políticos e sociais correntes da época. 

 

Mesa 02 - Era Vargas: economia e sociedade 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 9h às 10h30 

Coordenação: Yasmin Bragança (UFF) 
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O desenvolvimento da aviação na legitimação do Estado Novo 

André Fraga (UFF) 

O primeiro governo Vargas (1930-1945) mostrou-se um período marcado por 

consideráveis mudanças e inovações provenientes de iniciativas públicas e privadas no 

campo da aviação. Diante disso, o caminho mais seguro encontrado pelo governo para 

empreender alterações profundas no setor foi o de investir na elaboração de um projeto 

de Estado voltado à construção do que foi chamado na época de uma mentalidade 

aeronáutica. Ela consistia na tentativa de se generalizarem a compreensão e o interesse 

da população pelo desenvolvimento da navegação aérea, despertando em cada brasileiro 

o interesse de colaborar com a causa. Diante disso, procurar-se-á demonstrar neste 

trabalho como o governo ditatorial identificou no aparelho aéreo o caminho mais seguro 

e eficiente para potencializar o desenvolvimento das seguintes questões-chave no projeto 

administrativo e ideológico estadonovista: a unidade nacional (integração territorial), a 

defesa nacional (proteção das fronteiras) e a modernidade, o progresso e a civilização 

(expansão das regiões do interior, integrando-as às do litoral).  

 

Feminismos e políticas femininas na Era Vargas (1930-45) 

Yasmin Bragança (UFF) 

A partir da Revolução de 1930 a reestruturação do Estado brasileiro teve uma etapa 

importante da formação do Estado Nacional com a chegada de Getulio Vargas ao poder. 

Nesse contexto de rupturas, a vida das mulheres urbanas também foi afetada, resultando 

em uma participação mais ativa na sociedade. Consequentemente, os movimentos 

feministas passaram a ter maior visibilidade e força, também em resposta à não aceitação 

de setores conservadores da sociedade devido à maior presença de mulheres no espaço 

público. A presente comunicação tem como objetivo discutir os posicionamentos de 

feministas em relação às medidas do governo de Getúlio Vargas (1930-45) direcionadas 

às mulheres, a partir da utilização de jornais da época.  
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“Guerra contra as pestes”: debates sobre as conexões entre saúde, agronomia e 

meio ambiente no controle químico de pragas agrícolas (1934-1947) 

Tamires Fonseca (UERJ) 

O presente trabalho busca analisar os debates científicos a respeito da utilização de 

produtos químicos na agricultura brasileira e, a partir disto, refletir sobre os argumentos, 

favoráveis ou contrários, que integravam o crescimento desta atividade no contexto de 

modernização agrícola dentre as décadas de 1930 e 1940. A partir do exame documental 

das revistas agrícolas "A Lavoura" e "O Campo" procuro compreender as discussões que 

tratavam dos impactos da difusão de diversos produtos químicos nas culturas agrícolas 

brasileiras em direção ao meio ambiente e a saúde humana e sua integração a 

determinados projetos políticos de modernização da agricultura nacional.  

 

Mesa 03 – Imprensa e editoração: abordagens históricas 

Sala P501 – 9h às 10h30 

Coordenação: Mariana Tavares (UFF) 

 

A Revista Vozes na vanguarda nos estudos das histórias em quadrinhos 

Ivanilson Mendes (SEEDUC) 

No final dos anos 1960 a Revista Vozes publica alguns números dedicados as Histórias 

em Quadrinhos,  inaugurando uma importante frente de estudos sobre Hqs no Brasil. 

Vamos analisar três dessas edições especiais lançadas no início dos anos 1970 para 

entender como uma Revista Religiosa, que foi "fichada" pós-1964 no SNI (Serviço 

Nacional de Informação) como "Revista Filosófica de Esquerda não Panfletária" 

conseguiu manter sua linha editorial inicial e foi além, dedicando suas páginas a uma 

linguagem que em plena ditadura militar sofria ataques e (pré)conceitos sofridos desde 

sua produção até seu consumo. 
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A revista Kriterion e a legitimação do conhecimento universitário na Faculdade de 

Filosofia de Minas Gerais 

Paula de Oliveira (UFMG) 

Pretendemos apontar como as revistas acadêmicas foram importantes instrumentos 

simbólicos utilizados no processo de institucionalização das universidades no Brasil, 

especialmente no que diz respeito à formação de uma cultura intelectual universitária. 

Dessa forma, a partir da análise de textos veiculados na revista Kriterion, entre as décadas 

de 1940 e 1950, pretendemos identificar a mobilização de imaginários e representações 

que serviram para legitimar a anexação da Faculdade de Filosofia à Universidade de 

Minas Gerais, assegurando não apenas um vínculo institucional, mas também um espaço 

de ação política desses intelectuais no cenário universitário da época. 

 

 “Um remédio contra os capoeiras”: os capoeiras, política e imprensa no Rio de 

Janeiro das últimas décadas do XIX 

Vitor de Oliveira (UFRRJ) 

O presente estudo visa analisar a atuação dos capoeiras, na segunda metade do século 

XIX, sob a perspectiva de uma crônica machadiana assinada sob o pseudônimo de Lélio. 

A série de crônicas Balas de Estalo, publicada regularmente entre 1883 e 1886 nas páginas 

do jornal Gazeta de Notícias, tratava dos mais diversos assuntos de seu tempo com uma 

mistura de humor, política com uma pequena dose de ambivalência narrativa que se 

tornou marca registrada de uma crônica que transitava entre a “artilharia e a guloseima”. 

O objetivo desta apresentação é analisar alguns elementos essenciais à compreensão da 

crônica de Lélio acerca da capoeira em perspectiva histórica. 

 

Caminhos e descaminhos da história editorial no Brasil: o Instituto Nacional do 

Livro e a trajetória de suas edições  

Mariana Tavares (UFF) 

Esta apresentação procura desenvolver uma apresentação acerca da trajetória editorial do 

Instituto Nacional do Livro. Com isso, espera-se demonstrar de que maneira constituiu-

se no Brasil desde o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) uma instituição 
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dedicada a cuidar e editar as “obras raras ou preciosas para a cultura nacional”, além de 

confeccionar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário de Língua Nacional. No bojo destes 

propósitos, adota-se por metodologia o uso de documentos que apresentem a história do 

Instituto do Livro, assim como, demonstram-se as disputas intelectuais e as 

transformações ocorridas no interior do próprio órgão.  

 

Mesa 04 – Interpretações sobre os Brasis 

Sala P502 – 9h às 10h30 

Coordenação: Caroline Guedes (UFF) 

 

O parecer dos intérpretes do Brasil acerca do catolicismo no Rio de Janeiro 

Caroline Guedes (UFF) 

O objetivo da apresentação é analisar o posicionamento de Gilberto Freyre, Sérgio 

Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior a partir de suas obras acerca do catolicismo no 

Brasil durante os séculos XVIII e XIX. Sabemos da influência da religião católica no 

período colonial sobre as três raças que compunham o Brasil, porém, segundo esses 

autores, com a reforma pombalina tal influência parece ter declinado. Verificaremos tal 

processo a partir do cruzamento de fontes sobre as irmandades religiosas compostas por 

negros estabelecidas no Rio de Janeiro, a colocação dos intérpretes do Brasil e a 

bibliografia sobre o tema. 

 

O pai da história do Brasil: a pena em riste de um historiador polemista 

Victor Neves (UERJ) 

Esta comunicação tem por objetivo fazer um traçado geral de algumas polêmicas 

empreendidas por Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), considerado o “pai da 

história do Brasil”. Elas foram estudadas em nossa tese de doutorado defendida no 

Programa de Pós-graduação da UERJ em História Política, tendo como orientadora a 

Prof. Dra. Lucia Maria Paschoal Guimarães, em junho de 2018. Entendendo a formação 
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disciplinar do campo da história no século XIX, explanaremos os motivos de tantas farpas 

trocadas entre o visconde de Porto Seguro e a intelectualidade portuguesa, brasileira e 

francesa. Varnhagen levantou sua pena por diversas vezes contra aqueles que 

discordavam a respeito de temas caros à consolidação da Nação e do Estado Imperial 

Brasileiro, como a questão do elemento cativo e indígena.  

 

A Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha: a tentativa da consolidação 

de um discurso histórico 

Wanderson dos Santos (UERJ) 

O Trabalho trata da realização da Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, 

ocorrida entre setembro de 1935 e janeiro de 1936, em Porto Alegre. O evento foi uma 

tentativa do Instituto Geográfico de Histórico do Rio Grande do Sul , dos governos 

estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre e do próprio governo de 

Vargas de propor ao restante do país uma visão claramente favorável aos Farroupilhas, 

além de mostrar ao Brasil a importância econômica do Rio Grande do Sul, naquele 

momento. Importante  lembrar que ao longo do século XIX e início do XX, estava em 

disputa no campo da historiografia gaúcha qual seria o discurso mais adequado para 

explicar a Revolução Farroupilha (1835-1845). 

 

Mesa 05 – Cultura, sociedade e mobilizações coletivas 

Sala P503 – 9h às 10h30 

Coordenação: Graciella da Silva (UFF) 

 

Ocupação de escolas no estado do Rio de Janeiro (2016) 

Graciella da Silva (UFF) 

No ano de 2016, as escolas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro foram ocupadas 

por estudantes. O movimento ocorreu em um contexto de avanço neoliberal sobre a 

educação pública no estado, contra o qual se mobilizaram os profissionais da educação 

básica. As ocupações das escolas ocorreram em meio à greve dos profissionais da 
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educação iniciada em março daquele ano e em apoio a esta. Através de debates e outras 

atividades desenvolvidas por apoiadores nas escolas sob ocupação estudantil, foram 

promovidas reflexões críticas sobre sistema educacional e outros problemas que atingem 

a sociedade brasileira contemporânea. 

 

Da criminalização à disputa política e cultural: uma análise do movimento de 

prostitutas no Brasil 

Amanda Calabria (UFF) 

O artigo tem como objetivo a análise da construção e das articulações da Rede Brasileira 

de Prostitutas no processo de disputa da agenda política e cultural na sociedade civil. 

Propõe-se a compreender o surgimento do movimento como resposta ao estigma e à 

criminalização da figura da prostituta. As principais fontes da pesquisa são: a 

autobiografia de Gabriela Leite e a entrevista oral (realizada a partir da História Oral) 

com Lourdes Barreto, ambas protagonistas do movimento. Utilizam-se as contribuições 

de Antonio Gramsci a fim de investigar as tensões entre Estado e prostitutas. 

 

Favela em evidência: representação, denúncia e política no álbum sobrevivendo no 

Inferno (1997) do grupo Racionais MC's 

Hygor dos Santos (UFRJ) 

A presente pesquisa intenta a compreensão do álbum Sobrevivendo no Inferno  (1997) do 

grupo de rap Racionais Mc’s como um produto e um processo de um contexto histórico. 

Entendendo a década de 1990 e suas particularidades, especialmente em São Paulo, esta 

pesquisa parte de um prisma de análise que Jim Sharpe em seu artigo de mesmo nome 

chamou de “história vista de baixo”, analisando o álbum como fonte histórica de seu 

tempo, como importante documento de leitura da realidade e significativa representação 

das favelas por ela mesma.  

 

Uma pesquisa sobre as críticas políticas na série Ultraman 

Paulo Costa (UERJ) 
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O presente trabalho tem por objetivo expor minha tese de que as séries tokusatsu, apesar 

de voltadas para o público infanto-juvenil, continham em suas histórias críticas políticas 

ao rápido crescimento da indústria japonesa. Para isso analisarei a série Ultraman, 

utilizando o ensaio de Jeffrey Jerome Cohen, “A cultura dos monstros: sete teses” e o 

trabalho do autor português José Gil, “Monstros” afim de entender o papel dos monstros 

e suas representações, e os conceitos de experiência e expectativa apresentados por 

Reinhart Koselleck na sua obra “Futuro passado: uma contribuição à semântica dos 

tempos históricos” para entender a questão do tempo na série. E ainda analiso o episódio 

“O sugador de petróleo” que exemplifica a questão exposta. 

 

Mesa 06 – Identidades, discursos e representações na contemporaneidade 

Sala P504 – 9h às 10h30 

Coordenação: Carolina de Figueiredo (UFRJ) 

 

Lirismo do imaginário popular nordestino: A série “Mulher-Dama e os Demônios” 

de Paulo Menten (1960 – 2000) 

Priscilla Silva (UFF) 

Com o intuito de apresentar e discutir uma das principais obras do artista Paulo Menten 

(1927-2011), elegemos como objeto de estudo a série de gravuras intitulada “Mulher-

Dama e os Demônios”, produzida entre meados dos anos 1960 e 2000. Buscamos 

problematizar nesta série, os indícios da formação da identidade de Paulo Menten como 

gravador. Neste sentido, partimos de uma breve contextualização histórica e crítica deste 

período referente ao mundo das artes paulistano para a discussão das obras, baseada nos 

textos críticos de arte da época em contraposição às falas do artista. 

 

A representação de si como outro: os disfarces muçulmanos de Richard Francis 

Burton (1821-1890) e Isabelle Eberhardt (1877-1904) 

Paula Carvalho (UFF) 
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O britânico Richard Burton e a suíça Isabelle Eberhardt, dois exploradores da era dos 

impérios, costumavam se disfarçar de “muçulmanos” em meio às suas viagens e criaram 

“personagens” que os acompanharam ao longo da vida: Burton tinha em Abdullah o seu 

duplo em ao menos cinco de seus livros; enquanto que Eberhardt, pelos seus diários, viveu 

como Si Mahmoud Saadi, um homem muçulmano, no norte da África. Por meio da análise 

desses disfarces procura-se refletir como os dois se relacionavam com a alteridade, 

questionando o discurso dicotômico de formação de identidades engendrado ao longo do 

século XIX. 

 

Reflexões sobre a formação de uma arte palestina: nação e identidades 

Carolina de Figueiredo (UFRJ) 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórico-historiográfica acerca da 

formação de uma arte e a construção de uma visualidade palestina, com enfoque nas artes 

plásticas. A Palestina possui uma constituição histórica singular, com a criação do Estado 

de Israel em 1948, o que ocasionou uma série de mudanças, como a própria noção de 

povo, nação e identidades, que, por sua vez, reverberam nas práticas culturais. Assim, a 

discussão busca historicizar a formação de uma arte palestina, apresentando questões do 

período pré e pós-1948, refletindo sobre o significado desta data para a conformação da 

arte palestina, bem como problematizando a ideia de "resistência" na mesma. 

 

Iconografia e História: uma análise das fotografias do jornal "A Noite" sobre os 

refugiados do pós-guerra (1946-1955) 

Vanessa Leite (UERJ/FFP) 

O presente trabalho tem como proposta a análise das fotografias inseridas no jornal “A 

Noite”, a respeito dos refugiados que eram destinados a antiga Hospedaria de Imigrantes 

da Ilha das Flores, entre os anos 1946 e 1955. A intenção é, através do exame da fonte, 

compreender como eram representados esses imigrantes, que construção da visibilidade 

pública midiática-imagética desses sujeitos era veiculada e os discursos presentes nessas 

fotografias.  
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Mesa 07 – Nazismo: novos matizes de um antigo debate 

Sala P505 – 9h às 10h30 

Coordenação: Vitória Regina Barros (FGV) 

 

Pintura de Königsgraben e a narrativa de dois judeus: uma breve análise acerca 

do sistema concentracionário nazista. 

Vitória Regina Barros (FGV) 

O objetivo do trabalho é analisar o sistema concentracionário nazista através de dois viéis 

diferentes, sendo o primeiro uma pintura feita por um prisioneiro desconhecido e o 

segundo por meio das contribuições de Primo Levi e Eva Schloss, dois judeus que 

sobreviveram ao Holocausto. Assim, é possível compreender o funcionamento dos 

Campos Nazi através da relação de pontos de percepção distintos, ressaltando a  

possibilidade da ligação entre a memória coletiva e a memória individual de um evento 

histórico. 

 

O Novo Führer: a narrativa nazista sobre Adolf Hitler (1933) 

Augusto Martins (UFRJ) 

A presente pesquisa visa realizar uma análise da construção narrativa – textual e visual – 

sobre a biografia política de Adolf Hitler apresentada no primeiro capítulo do livro de 

propaganda nazista Deutschland Erwacht: Werden, Kampf und Sieg der NSDAP 

(Alemanha Desperta: desenvolvimento, luta e vitória do NSDAP,1933), escrito por 

Wilfried Bade e com fotografias de Heinrich Hoffmann. A análise dessa passagem, que 

demonstra a construção do líder messiânico, será realizada no intuito de encontrar, dentro 

de seu discurso, nuanças que apresentam os traços totalitaristas contidos no pragmatismo 

político envolvido nas narrativas propagandísticas do Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda (Ministério do Reich para Esclarecimento Público e 

Propaganda. 
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Historicizando a Solução Final: debate e perspectiva historiográfica acerca do 

‘início’ da Shoah 

Marcos Paulo Coelho (UFRRJ) 

O mundo ocidental logo após a rendição incondicional e total da Alemanha nazista 

assinado pelo presidente Karl Dönitz, comandante da Marinha do Partido Nacional-

Socialista, na presença dos representantes das quatro potências aliadas no dia 7 de maio 

de 1945, fez com que um capítulo da história alemã e europeia se fechasse para dar início 

a tantos outros que estariam por vir após a queda do III Reich. Esta presente comunicação 

tem como principal propósito enfrentar alguns dos debates e perspectivas historiográficas 

acerca de um dos temas mais sensíveis oriundos da Segunda Guerra Mundial: o início do 

que iremos chamar de Solução Final da Questão Judaica. Para isso, historicizar o termo 

ao decorrer do governo do Nacional-Socialismo é primordial, e diante disso, enfrentar os 

debates das duas escolas interpretativas sobre o tema, os Funcionalistas e Intencionalistas.  

 

Mesa 08 – Imprensa e sociedade nos séculos XIX e XX 

Sala P507 – 9h às 10h30 

Coordenação: Bruno Baptista (UERJ) 

 

De Collor a Temer: A militância de O Globo pela privatização do Setor Elétrico 

Bruno Baptista (UERJ) 

O jornal O Globo na década de 1990 assumiu a defesa da agenda neoliberal, 

principalmente, da privatização de empresas e segmentos estratégicos da Esfera Pública; 

dentre eles o setor elétrico. No governo Temer, o periódico reintensificou sua "campanha" 

privatista, sobretudo, diante da Eletrobras. O objetivo central desse estudo foi analisar 

editoriais de O Globo acerca da privatização do setor elétrico publicados ao longo dos 

governos Collor, Itamar e FHC (1990-2002) e durante a administração de Michel Temer 

(2016-2018), estabelecendo uma comparação entre o discurso do jornal sobre essa mesma 

temática em momentos históricos e políticos distintos. 
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As crises republicanas entre 1954 e 1964 por meio dos editoriais do Jornal do 

Brasil e do jornal O Globo 

Guilherme Alves (UFMG) 

A presente comunicação tem por intuito discutir como os jornais empresariais cariocas 

representaram e influenciaram as dinâmicas políticas brasileiras entre os anos de 1954 e 

1964. Temos como hipótese principal que existiam dois projetos políticos dentro da 

burguesia brasileira: o projeto trabalhista e o projeto liberal-conservador. Isto posto, a 

comunicação pretende analisar em qual medida esses jornais eram representantes das 

disputas da classe empresarial como um todo e como esses veículos utilizavam sua 

influência política.  

 

Antônio Conselheiro pelo jornal O Apóstolo: a reforma ultramontana contra o 

catolicismo popular 

Gustavo Nunes (UERJ/FFP) 

A minha proposta de trabalho visa trabalhar como se deu a construção da imagem de 

Antônio Conselheiro pelo jornal católico O Apóstolo, de vertente ultramontana desde sua 

criação em meados do séc XIX.  

 

Mesa 09 – Cultura e sociedade no século XX 

Sala P508 – 9h às 10h30 

Coordenação: Luís Fellipe Afonso (UFRJ) 

 

Rock e sociabilidade na geração 80 

Luís Fellipe Afonso (UFRJ) 

A ideia dessa apresentação é repensar a importância para o rock na formação da cultura 

jovem do Brasil durante a década de 1980.  Mais do que uma fonte reflexiva sobre o 

momento histórico, o rock se apresenta como um espaço de sociabilidade fundamental 

daquela geração, unindo diversas identidades jovens como uma "cola social", a partir 
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disso podemos fazer uma discussão mais ampla de como tal juventude propõe novas 

questões políticas e consegue seu espaço no cenário cultural brasileiro. 

 

Aquecimento para a Apresentação: O Balé na História da Arte 

Franciara Sharon do Carmo (UFJF) 

Este trabalho tem como principal objetivo abordar questões sobre o Balé na França. Desta 

forma iremos contextualizá-lo historicamente e trazer questões da História da Arte para 

dialogar com questões da História da Dança. As Académies francesas fomentavam as 

artes, ao serem espaços não só de estudo, mas de exposição, apresentação, de arte, 

incentivavam o artista ao colocá-lo em frente ao público, ao mesmo tempo em que 

incentivava o público a consumir arte, não apenas como forma de afirmar o seu status, 

mas também para deleite do mesmo. Podemos ver a melhor forma de divulgação de uma 

obra, quando o público sente ao ver a arte. 

 

História e Música: caminhos para a investigação historiográfica 

Nathalia Guimarães e Sousa (UFJF) 

Este trabalho está empreendido sob uma perspectiva interdisciplinar, buscando a 

interlocução entre Música e História como um possível exercício “antropofágico” 

oswaldiano. O intuito é investigar, nas entranhas do universo de brasilidades, 

características políticas, sociais e culturais imanentes às particularidades nacionais, 

buscando a contribuição da música, tanto como fonte, quanto como objeto, para a 

compreensão e escrita da História. O objetivo é identificar de que maneira Caetano 

Veloso, inserido no movimento tropicalista, procura esquadrinhar elementos da cultura 

brasileira e articulá-los às dimensões político-ideológicas no período da ditadura civil-

militar. 

 

Mesa 10 – Leste Europeu, Rússia, União Soviética: diálogos e análises 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 10h30 às 12h 
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Coordenação: Vanessa Ferreira (UFF) 

 

Interpretações sobre a URSS e sua burocracia 

Morgana Romão (UFF) 

A explicação do stalinismo é a chave para entender a natureza da União Soviética e de 

seu complexo corpo burocrático. No entanto, entre os intelectuais que se dedicaram a esse 

debate, poucos analisaram com maestria as dinâmicas de funcionamento desse regime, 

recorrendo, muitas vezes, a adaptações analíticas das relações capitalistas para a realidade 

soviética. O objetivo deste trabalho é analisar as concepções de Leon Trotsky e de Hillel 

Ticktin acerca da caracterização da URSS e de sua burocracia, em contraposição à Teoria 

do Capitalismo de Estado e a do Coletivismo Burocrático. 

 

Pushkin e o cavaleiro de bronze: crítica a modernidade 

João Diniz (Unilasalle-RJ) 

Esse trabalho se propõe a analisar historicamente um dos mais importantes textos 

literários para a literatura russa, "O Cavaleiro de Bronze", de Alexander Pushkin, através 

da ótica da crítica à modernidade (ciência dominando a natureza à luz da fundação da 

cidade de São Petersburgo) e poder autocrático do tsar. Esse trabalho se demonstra de 

relevância histórica por nos permitir perceber o cerne e origem dos movimentos de 

contestação russos que culminarão em 1917 e as influências desse autor e obra ao longo 

de toda a Literatura Russa até a atualidade. 

 

COMECON: o combate ao dólar e a luta pela integração socialista 

Eden da Silva (UERJ) 

O trabalho estuda a importância histórica do COMECON enquanto modelo de integração, 

onde analisando políticas de integração recentes frente ao Dólar, faz um retorno ao 

passado para analisar a instituição. Debate-se sua estruturação como reação a política do 

cordão sanitário mantida no pós-guerra, visando criar um mercado socialista frente a 

dolarização mundial a partir do acordo de Bretton Woods. Sendo expostos os avanços 
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obtidos durante o período da Guerra Fria e debatidos os limites do projeto contra 

hegemônico socialista. Concluindo que a COMECON tinha objetivava combater o dólar 

e construir um mercado econômico socialista integrado contra hegemônico. 

 

Et coloni – Os debates e reflexões entre os bolcheviques e demais intelectuais 

russos a propósito da questão camponesa: de 1905 até a implementação da 

coletivização dos campos nos anos 30 na U.R.S.S (1905 - 1932) 

Vanessa Ferreira (UFF) 

Investigar através dos discursos, livros e cartas dos grandes líderes bolcheviques, Lênin, 

Bukharin, Trotsky, Preobrazhensky, Stalin, e também de intelectuais como Máximo 

Gorki para compreender como ao longo dos anos 1920, construiu-se perspectiva da 

coletivização da terra no campo das ideias, e não somente como perspectiva puramente 

pragmática. Os textos selecionados serão discutidos à luz da historiografia sobre a 

coletivização dos campos nos anos 30 na União Soviética. 

 

O Futebol e o contexto geopolítico de desenvolvimento e fragmentação da 

Iugoslávia 

Luccas Soares (UFF) e Ana Beatriz Bittencourt (UFF) 

O presente trabalho busca analisar, a partir da explanação mais geral do processo histórico 

de formação e fragmentação da Iugoslávia, a relação do futebol e seu desenvolvimento 

nesse contexto, na medida em que percebemos que a conturbada sucessão de fatos da 

Iugoslávia se traduz de forma clara no futebol. Não deixando de observar também como 

essas questões se apresentam ainda hoje. O futebol sempre foi algo muito presente nos 

países que formavam a Iugoslávia; para além da seleção existia uma rivalidade grande 

entre determinados times locais, assim a questão geopolítica estava intrinsecamente 

ligada, já que alguns países lutavam pela sua independência. Em um país marcado pela 

guerra e pelo isolamento no que tange a aproximação com as políticas internacionais, 

mais do que nunca o futebol representava por si só um dos valores fundamentais de 

demarcação da identidade nacional, e exaltação patriótica.   
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Mesa 11 – Poder e sociedade no Brasil Império 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 10h30 às 12h 

Coordenação: Emanoel Germano (UFF) 

 

Da Sodomia ao Homoerotismo: espaços e movimentos da Homossexualidade no 

Rio de Janeiro no séc. XIX 

Renan Wenderrosck (UFF) e Pedro de Azevedo (UFF) 

O presente trabalho tem como proposta o estudo e pesquisa da população homoerótica no 

Rio de Janeiro durante o século XIX durante os anos de 1821(Extinção da Inquisição) a 

1895 (publicação do primeiro romance homossexual no Brasil: "O bom Criolo"). Deste 

modo, o objetivo geral desta pesquisa é demonstrar quais foram as formas de opressão 

aos homossexuais num momento posterior ao ano de 1821, delimitar os espaços de 

sociabilidade específicos nas práticas homossexuais carioca - principalmente no centro 

do Rio -, e as diferenciações entre homossexuais de distintas etnias e classes sociais. 

Seguindo essa lógica, é nosso objetivo reconhecer as armas opressivas do Estado frente a 

isto - ou seja, como buscavam controlar esse grupo em frente ao ideal igualitário, produto 

de uma sociedade situada no momento pós Revolução Francesa. 

 

O Estado Imperial e sua dominação através dos Aparelhos Privados de Hegemonia 

na sociedade Pernambucana entre 1850 à 1870 

Emanoel Germano (UFF) 

O presente trabalho visa analisar a atuação de um segmento da sociedade 

civil e outro da sociedade política na região de Pernambuco, a partir da segunda metade 

do século XIX. Ambas estiveram integradas aos membros da oligarquia canavieira e 

disputaram entre si para estabelecer a hegemonia de seus grupos, num período onde a 

fragmentação do Estado Imperial sofria sérios reveses políticos nessa região do país. Este 

artigo esquadrinha a partir dos conceitos gramscianos a dinâmica do Estado Imperial 

brasileiro através dos dois segmentos apontados, ambos não estiveram à margem do 

debate político na consolidação do Estado Nacional. Um parte da divulgação de jornais 
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republicanos entre 1850 a 1870 e o outro pela Revista do Instituto Arqueológico Histórico 

Brasileiro (IAHGP), esse último foi responsável por fundar mitos e construir a memória 

histórica dessa província. Em suma, tal espaço que conferia a legitimidade da história 

oficial, onde a composição dos seus membros e sócios era fundamentalmente ocupada 

pela grande parte da elite agrária, atreladas ao partido do império na sociedade 

pernambucana.  

 

Heróis das Chamas: A relação dos bombeiros do Rio de Janeiro com a morte 

durante os trabalhos de extinção de incêndios (1880-1910) 

Vitor de Souza (PUC-Rio) 

Criado em 1856, o Corpo de Bombeiros consolidou-se institucionalmente ao longo da 

segunda metade do século XIX, e adquiriu papel fundamental para o crescimento urbano 

do Rio de Janeiro. O trabalho busca analisar o “status heroico” dos militares do Corpo de 

Bombeiros, que ao prestarem serviço essencial para os cariocas, foram vitimados durante 

o combate às chamas. Utilizando como fonte principal a cobertura realizada pela imprensa 

carioca cotidiana, versarei sobre as representações institucionais e sociais relacionadas ao 

“martírio profissional” desses homens. 

 

A Lei de 7 de novembro de 1831: Uma Lei para inglês ver? 

Victor de Azevedo (Faculdade de Educação São Luís) 

Durante muitos anos a Lei de 7 de novembro de 1831 foi tratada pela historiografia como 

uma "Lei para inglês ver", numa perspectiva em que tal lei teria sido editada somente para 

agradar a Inglaterra, sem efeito prático algum em relação a importação de mão de obra 

escrava. No entanto, pesquisas direcionadas à questão, vem mostrando nas últimas duas 

décadas uma visão diferente sobre essa lei e que, de fato, não foi editada somente para 

agradar a interesses externos. A presente comunicação pretende uma análise da aplicação 

dessa lei durante a década de 1830, bem como os debates políticos que ela suscitou ao 

longo desta década. 
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Mesa 12 – Intervalo democrático pré-64 

Sala P501 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Leila Coutinho (UERJ) 

 

Ressuscitando uma candidatura presidencial: a atuação de Edna Lott no 

reerguimento da campanha Lott (1960) 

Felipe Costa (UFF) 

A presente comunicação busca avaliar e analisar a contribuição de Edna Lott na campanha 

presidencial do marechal Lott, em 1960. Encontrando grandes dificuldades, inclusive 

devido ao próprio candidato, a campanha presidencial de Lott conseguiu uma sobrevida 

com a atuação e liderança de sua filha, Edna Lott, em sucessivos embates com membros 

do governo JK e das cúpulas do PSD e PTB, que não davam grandes atenções para a 

campanha de Lott. Essa comunicação visa, em resumo, debater como uma mulher pode 

"ressuscitar" uma campanha presidencial e qual foi a reação da sociedade, principalmente 

o meio político, da época.  

 

Uma nação com duas capitais: a defesa da capitalidade do Rio de Janeiro em Um 

candango na Belacap (Roberto Farias - 1961) 

Leila Coutinho (UERJ) 

Este presente trabalho tem como objetivo realizar um debate acerca da transferência da 

Capital Federal para Brasília como forma de sintetizar o plano de metas do presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) e a perda do posto de capital sofrida pelo Rio de 

Janeiro. E também analisar a defesa da manutenção da capitalidade do Rio presente no 

filme Um candango da Belacap (1961), ou seja, demonstrar como a chanchada de Roberto 

Farias defende uma imagem positivada da antiga capital, principalmente, ao demonstrar 

o sonho dos candangos de Brasília em ascenderem socialmente na Belacap. 
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A mudança vista pela "brasília" (1957-1960): como o periódico registrou a 

transferência da capital para o interior brasileiro 

Alexandre de Souza e Silva (UERJ) 

Através da análise da revista "brasília" (1957-1960), gerenciada pela Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital do País (Novacap), veremos como o olhar da revista 

contribuiu para o imaginário social naquele contexto, marcado por enormes diferenças 

regionais entre o litoral (caracterizado pela civilização) e os "sertões" (considerados 

subdesenvolvidos e insalubres). Por meio dos relatos registrados de médicos, arquitetos, 

cientistas sociais, engenheiros e políticos, veremos como a construção da nova capital no 

interior incorporava a política desenvolvimentista do então presidente Juscelino 

Kubitschek (1956-1960) afim de retirar as populações sertanejas do status de 

subdesenvolvimeto.  

 

Mesa 13 – Ditadura militar e sociedade civil 

Sala P502 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Rayane de Araújo (UFRRJ) 

 

Autoritarismo, cotidiano e trabalho: a Rede Ferroviária Federal e a Ditadura 

Civil-Militar no Brasil (1968-1974) 

Isabella Pereyra (UFF) 

O estudo de caso dos trabalhadores da RFFSA nos ajuda a compreender a relação entre 

cotidiano e ditadura no Brasil. Não só os setores de oposição ao regime militar sofreram 

com o autoritarismo, a esfera de vigilância e perseguição também atingia ao cidadão 

comum, embora, muitas vezes, essas pessoas acreditassem estar enquadrados numa 

cultura de normalidade. O Setor de Segurança da Rede era encarregado não só da 

segurança interna, mas também na implementação de uma esfera de vigilância e repressão 

sob os funcionários, colaborando com as investigações da polícia política, alterando, 

assim, o cotidiano desses trabalhadores. 
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Comunização da Política Externa? O Reconhecimento de Angola durante os anos 

Geisel (1974-75) 

Drielle Pereira (UFF) 

Este trabalho analisa o processo de reconhecimento da independência de Angola, por 

parte do governo brasileiro nos anos iniciais do Governo Geisel (1974-75). Em 

10\11\1975, o Estado brasileiro reconheceria o governo de Luanda sob o comando do 

MPLA, movimento de inspiração marxista-leninista, gerando um intenso debate no Brasil 

que, àquela altura, vivenciava uma ditadura anti-comunista. Este reconhecimento, por sua 

vez, insere-se numa nova fase de inserção internacional do Brasil cuja construção entre 

avanços e recuos será aqui analisada.  

 

Usurpador do bem-viver: reflexões sobre o papel do Estado ditatorial brasileiro 

nas violações dos direitos humanos e territoriais dos Nambiquara do Vale do 

Guaporé (1970-1974) 

Rayane de Araújo (UFRRJ) 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre as violações dos 

direitos territoriais e humanos dos Nambiquara do Vale do Guaporé (MT), entre os anos 

1970-1974. No contexto de projetos de desenvolvimento econômico para a Amazônia, 

grandes empresas agropecuárias avançaram sobre o território dos Nambiquara com a 

anuência da Fundação Nacional do Índio (Funai). A Funai concedeu certidões negativas 

a fazendeiros e deslocou etnias Nambiquara dessa região para territórios menos férteis, 

legitimando, inconstitucionalmente, a ocupação das agropecuárias em área indígena. 

Basearemos nossas reflexões a partir do conceito de poder tutelar (LIMA, 1995) como 

guerra de conquista. 

 

Educação em tempos de autoritarismo: Os professores do Ensino Básico nos 

tribunais da Justiça Militar (1970-1979) 

Rafaela Pereira (UFRJ) 

Logo após o golpe de 1964, os novos detentores do poder buscaram espurgar os chamados 

de "subversivos" pela força da repressão e dos tribunais da Justiça Militar. Nesta direção, 
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este trabalho tem como objetivo analisar a repressão empreendida contra professores do 

ensino básico, mais especificamente na esfera judicial. Dentre os autores que formam 

nosso março teórico destacamos Anthony Pereira e seu conceito de "legalidade 

autoritária". Nossa metodologia consiste  em revisão bibliográfica, análise da legislação 

do período e de processos judiciais reunidos no banco de dados Brasil Nunca Mais 

(BNM). Por fim, nossos resultados preliminares apontam que a Ditadura interferiu 

diretamente no exercício da atividade docente em sala de aula e a Justiça Militar foi um 

importante instrumento de contenção dos possíveis opositores do Regime.    

 

O milagre econômico versus a contradição da fome no período de 1964-1974: uma 

reflexão sobre a questão brasileira. 

Tauã Rangel (UFF) 

É fato que a questão envolvendo a temática da fome no cenário brasileiro se confunde 

com a narrativa da própria formação nacional. Josué de Castro propôs que a questão da 

fome é um diálogo entre questões geográfica e opções políticas. A partir disso, o presente 

visa analisar as contradições dos modelos econômico e de políticas públicas estabelecidos 

para o tratamento da questão da fome no período de 1964-1974. A metodologia 

empregada é o método histórico e sócio-crítico, empregando pesquisa bibliográfica e 

revisão de literatura sistemática como técnicas de pesquisa. 

 

Mesa 14 – Intelectuais no século XIX 

Sala P503 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Amanda Schinke (UFF) 

 

Olympe e a revolução: Uma análise da trajetória de Olympe de Gouges no 

contexto da Revolução Francesa (1789-1793) 

Suzana de Oliveira (UFRRJ) 
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Este trabalho tem como objetivo a análise da trajetória da escritora e ativista francesa 

Olympe de Gouges, com ênfase em sua atuação voltada para a luta  pelos direitos das 

mulheres ao longo da Revolução Francesa (1789-1799). Embora Olympe de Gouges seja 

considerada, atualmente, uma das precursoras do Movimento Feminista, em sua época 

era conhecida apenas nos meios letrados de Paris. É autora da “Declaração dos Direitos 

da Mulher e da Cidadã” (1791), documento no qual Olympe defende pelos direitos  

para as mulheres. 

 

O pensamento de Domingo Sarmiento na formação da nação argentina 

Rafael Santos (UFRJ) 

A partir do final da guerra do Paraguai (1865-1870), a Argentina entrava em uma nova 

fase de efervescente debate teórico sobre a ideia de nação. Nesse contexto darwinista, os 

escritos de Domingo Sarmiento, político e intelectual argentino, teriam grande influência 

sobre a sociedade daquele país. O pensamento de sua geração refletia algumas das 

aspirações dos homens públicos argentinos em relação ao futuro do país. O objetivo desta 

comunicação, portanto, é discutir alguns dos conceitos sobre a ideia de nacionalidade 

argentina desenvolvidos por Domingo Sarmiento. 

 

O Oprimir dos Oprimidos: A violência como ferramenta impessoal de vingança em 

“Um Conto de Duas Cidade” 

Amanda Schinke (UFF) 

O artigo tem como objetivo fazer uma análise da obra Um Conto de Duas Cidades de 

Charles Dickens, com o intuito de compreender como a violência na Revolução Francesa 

é retratada pelo autor britânico, procurando apontar suas maiores influências intelectuais 

e o que o autor traz de original sobre o assunto. Fazendo um apanhado sobre trabalhos já 

realizados sobre a mesma obra e análises internas e externas à obra, procuro mostrar como 

Charles Dickens se difere das teorias de Thomas Carlyle e Arthur Young para a 

Revolução Francesa e trata o tema da violência como uma ferramenta impessoal de 

vingança. 
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 “É uma questão científica”: O debate racial de Mendes Corrêa (1888-1960) em 

Portugal 

Marcus Vinicius de Oliveira (UFF) 

O presente trabalho busca analisar os estudos do antropólogo António Mendes Corrêa 

(1888-1960) relativo à raça portuguesa. Tentando compreender como o intelectual atuou 

na construção de uma ideia rácica que contribuísse para o combate a ideia de degeneração 

dos portugueses propagada por outras nações imperialistas na Europa, assim como 

indicou políticas formas de colonização do ultramar português que não fossem baseadas 

na política de mestiçagem, visto que identificava o mestiço como um elemento perigoso 

para a política colonial lusitana.  

 

Pobres bárbaros e santos em Os Miseráveis e Germinal: comparação das 

representações de luxúria e pobreza a partir de Victor Hugo e Émile Zola 

Lara Cristina Bernardo (UERJ) 

Este trabalho pretende abordar as diferentes perspectivas quanto a pobreza urbana surgida 

em Paris no século XIX, por conta da ascensão da burguesia e desenvolvimento industrial, 

a partir de duas fontes literárias, Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Germinal, de Émile 

Zola. Sendo estas fontes pertencentes a movimentos literários e ideologias distintas, 

retratam pobreza e suas relações com corpo e alma de formas distintas. Em especial, o 

presente trabalho pretende desenvolver a temática da luxúria, encontrada ou ausente nos 

personagens dos dois grandes mestres da literatura francófona oitocentista.  

 

A negação dos “chins”: um breve debate sobre a geração dos intelectuais de 1870 e 

o combate à imigração chinesa (1875-1885) 

Kamila Czepula (UFRRJ) 

Nesta apresentação pretendemos demonstrar como o uso de elaboradas estratégias 

retóricas, alicerçadas por um amplo conjunto de fontes diversas e ações diretas, a ‘geração 

de 1870’, na qual daremos destaque ao nome de Miguel Lemos, conseguiu impedir a 

efetivação de projetos de imigração chinesa em massa para o Brasil. Para tal mister, 

pretendemos analisar e discutir os artifícios empregados por este intelectual na 
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desconstrução pontual e sistemática das propostas de imigração chinesa,  posto que o 

papel do mesmo na conjugação do emprego de informações cientificizadas (história, 

sociologia e biologia da época) com a ampla difusão, através dos meios de informação 

(com destaque no periodismo) de notícias alarmistas e textos agressivos ou sarcásticos, 

conseguiu uma rápida e intensa mobilização social em torno da questão. 

 

 

Mesa 15 – História, memória e patrimônio 

Sala P504 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Juliana dos Reis (UFF) 

 

Memória nas fotografias de Canudos 

Juliana dos Reis (UFF) 

A presente pesquisa aborda a problemática da memória nas fotografias da guerra e 

comunidade de Canudos e suas construções de sentidos. Analisando as produções de 

Flávio de Barros (1897) e Evandro Teixeira (1997), o trabalho se apoia em estudos que 

discutem a noção de "dever de memória", dialogando com historiografias canudenses que 

utilizaram a metodologia da história oral para confrontar a memória oficial construída 

desde o fim da guerra, junto a metodologias de análise de fotografias, buscando 

compreender como a memória reavaliada de Canudos se transpôs nas fotografias de seu 

centenário. 

 

A Lex Brasileira: a tradição clássica no simbolismo do Palácio Tiradentes 

Douglas Liborio (UFRJ) 

Inaugurado em 1926, o Palácio Tiradentes tornou-se um ícone estético da Belle Époque.  

Ao estilo Eclético, o Palácio possui inúmeras referências à Antiguidade romana. A 

presente pesquisa se pauta na análise de tais referências como elementos para a construção 

do imaginário republicano brasileiro. As análises se detêm nas alegorias da Lei, 
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Autoridade e da República, difundidas pelo Palácio. Utilizaram-se os conceitos de 

Invenção das Tradições em Eric Hobsbwam (1984) e do Processo Civilizatório em 

Norbert Elias (1991), para compreensão da relação entre a tradição clássica e identidades 

nacionais. 

 

A influência da imprensa na construção de memórias sobre a Revolta da Vacina 

(1904) 

Rodolfo Luiz de Mattos (UFF) 

Trata-se de um artigo que foi gerado como resultado da pesquisa do PET - HISTÓRIA - 

UFF. Autores: Rodolfo Mattos, Igor Luis de Oliveira e Vanessa Rodrigues. Este artigo 

reflete sobre a narrativa do jornal O Paiz (RJ) e a produção historiográfica sobre a Revolta 

da Vacina (1904). O enfoque primário será analisar a progressão narrativa do periódico - 

que antes buscou deslegitimar as manifestações contrárias para, então, colocar o 

movimento como uma resistência a noção de República e progresso civilizacional.  

 

Mesa 16 – Conflitos sociais e ideologias 

Sala P505 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Raíssa Teixeira de Souza (UFF) 

 

"Carecas" e white powers: a infiltração da extrema-direita no movimento 

skinhead paulista nos anos 80 e 90 

Nelson da Costa (UFF) 

O título acima trata-se de minha pesquisa de monografia, a qual busca pontuar a inserção 

de valores conservadores ligados à extrema-direita nos skinheads paulistas, tais como a 

xenofobia, a LGBTfobia e racismo, e suas associações ao neointegralismo e neonazismo, 

e como os posicionamentos preconceituosos e violentos desses grupos ferem a liberdade 

de expressão, a democracia e a integridade física da sociedade civil. Busco explicitar 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
101 

como o contexto político, econômico e social conflituoso do fim da ditadura e da 

redemocratização foram essenciais para o crescimento desses grupos conservadores. 

 

O caráter de classe e conservador do fascismo 

André da Silva (UFF) 

O trabalho parte da reflexão e análise do caráter de classe/conservador, e não 

moderno/revolucionário do fascismo. De modo a discutir o motivo pelo qual o fascismo 

não se configura enquanto 3ª via sócio-política ou como revolucionário, mas sim um 

movimento da classe burguesa interessada em preservar o status quo de sua hegemonia. 

Bem como entender que apesar do caos instaurado pela crise no pós-guerra, 

impulsionando grande instabilidade social em países como Itália e Alemanha, não havia 

de fato um perigo iminente de revolução proletária. Na realidade a burguesia recorre ao 

fascismo para se proteger dos transtornos ocasionados pelo seu próprio sistema 

econômico, promovendo assim um rearranjo dentro da ordem capitalista. 

 

Disciplina versus liberdade, uma análise comparativa entre educação após 

Auschwitz e o Escola Sem Partido 

Raíssa Teixeira de Souza (UFF) 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a Educação após 

Auschwitz, de Theodor Adorno, e o Programa “Escola sem Partido”: uma ameaça à 

educação emancipadora, de Fernando de Araujo Penna, procurando compreender a partir 

de Adorno a perspectiva comparativa entre uma educação meramente disciplinadora e 

uma educação libertadora, como essa diferença entre formas de educar auxiliam no 

desenvolvimento de um mundo menos ligado à objetividade e ao desenvolvimento 

individual e assim, com uma educação crítica e libertadora, buscar a emancipação do 

indivíduo e o desenvolvimento de um pensamento crítico.  
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Crises de representação e o avanço protofascista – uma análise comparada entre 

governos socialdemocratas na república de Weimar (1918 – 1933) e Brasil (2003 – 

2016) 

Carlos Cesar Veras (UFRJ) 

A finalidade deste artigo é propor uma reflexão acerca de fragilidades perceptíveis em 

governos que podemos classificar como socialdemocratas em dois recortes temporais: a 

República de Weimar, cujo governo em sua efêmera existência foi primeiramente 

exercido pelo Partido Social-Democrata da Alemanha e o Brasil entre os anos 2003 e 

2016, nos mandatos presidenciais exercidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), a fim 

de dialogar sobre a ascensão de movimentos protofascistas em ambos períodos. 

 

Propostas de "regeneração" e "proteção" nacional no 1º Congresso Brasileiro de 

Eugenia de 1929 

Leonardo Santos (UFRRJ) 

Esta comunicação pretende situar debates sobre “problemas nacionais” realizados no 1º 

Congresso Brasileiro de Eugenia, sobretudo sobre raça e população brasileira, os quais, 

alguns deles, foram parar nas páginas de periódicos cariocas, como é o caso de O Paiz e 

Correio da Manhã, fontes essas que aqui privilegiaremos. Ocorrido em julho de 1929 no 

Rio de Janeiro, devido às comemorações do centenário da Academia Brasileira de 

Medicina, é considerado por muitos historiadores como o ápice do reconhecimento do 

movimento eugenista nacional dos anos 20, sendo então, um importante objeto de estudo 

para a história da eugenia e de seu desenvolvimento no Brasil. 

 

A história do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense 

Miguel da Silva (UFF) 

O seguinte trabalho propõe-se a fazer uma reconstituição histórica do curso de Ciências 

Sociais da UFF - Universidade Federal Fluminense, desde a sua fundação até os dias 

atuais a partir da documentação de legislação federal e/ou estadual e/ou municipal, assim 

como atas da própria universidade e os trabalhos monográficos produzidos ao longo da 

existência do curso, de modo a proporcionar uma identificação para o curso, técnicos-
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administrativos, docentes e discentes que fizeram e fazem parte de sua história, desde a 

fundação até os dias de hoje.  

 

Mesa 17 – Escravidão e o atlântico negro 

Sala P507 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Amanda da Silva (UFF) 

 

As implicações da Revolução de São Domingos para o abolicionismo britânico no 

longo século XIX: as contribuições de Marcus Rainsford. 

Amanda da Silva (UFF) 

Em 1799, o soldado britânico Marcus Rainsford participou da Revolução de São 

Domingos e, nos anos seguintes, escreveu dois livros sobre esse movimento 

revolucionário: A memoir of transactions that took place in St. Domingo, de 1802 e An 

historical account of the black empire of Hayti, de 1805. Esta pesquisa se ocupa em 

apreender como o discurso comedido, mas simpático ao abolicionismo, de Rainsford 

serviu de inspiração para abolicionistas britânicos, como James Stephen, usarem o 

nascimento do Haiti como uma justificativa para o fim do comércio de escravizados. 

 

A repressão inglesa ao tráfico de escravos: o caso da embarcação John A. Robb e o 

barracão de Manoel Pinto da Fonseca em Cabinda (c. 1842 – c. 1845) 

João Marcos Mesquita (UNIRIO) 

Em 1807, a Grã-Bretanha aboliu o comércio de escravos em seu território e iniciou sua 

cruzada contra ele. Assim, através de tratados, leis e decretos buscou abolir o infame 

comércio para as Américas. No entanto, a utilização da Royal Navy, para vigiar e reprimir 

o tráfico, foi um dos meios fundamentais, principalmente após o crescimento do 

contrabando de cativos para o império brasileiro. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 

é refletir acerca da atuação da marinha inglesa contra o tráfico de escravos através dos 
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casos da apreensão da embarcação John A. Robb e a destruição do barracão em Cabinda 

em 1842. 

 

Escravidão e Loucura: visões sobre o normal e o anormal na vivência dos cativos 

Claudio da Fonseca (UFRRJ) 

Com este trabalho pretendemos investigar como se concebia a visão sobre a pessoa 

escravIzada considerada alienada mental na segunda metade do século XIX, periodo no 

qual a psiquiatria desponta como especialidade médica no Brasil. Apoiados pelo 

referencial teórico de Michel Foucault em dialogo com o Jurista Tobias Barreto, 

intencionamos adentrar o universo dos valores e comportamenos considerados "normais" 

à época para entender a classificação de comportamentos"anormais". O periodo analisado 

vai de 1852 a 1854 e as principals fontes utilizadas são documentos de internação de 

pessoas escravIzadas ou recém libertas que ocorreram no Hospício Pedro II dentro deste 

recorte.  

 

Mesa 18 – História das ciências e da saúde 

Sala P508 – 10h30 às 12h 

Coordenação: Marina Oliveira (UFRRJ) 

 

Gênero e sexualidade no Hospício Nacional de Alienados (décadas de 1920 e 1930) 

Ygor da Cruz (UFRJ) 

A pesquisa “Gênero e sexualidade no Hospício Nacional de Alienados” integra-se, como 

subprojeto, à pesquisa “Do Hospício de Pedro II ao Hospital Nacional de Alienados: cem 

anos de história (1841 – 1944)”, coordenada pela professora e pesquisadora Dr.ª Cristiana 

Facchinetti (COC/FIOCRUZ). Nosso objetivo, nesse sentido, é analisar como funciona a 

relação entre os comportamentos sociais e sexuais desviantes com os diagnósticos 

psiquiátricos a partir das avaliações médicas feitas dos pacientes que ingressaram no 

Pavilhão de Observação do HNA, durantes as décadas de 1920 e 1930. Nesta 
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investigação, mobilizamos como fonte histórica os Livros de Observação Clínica dos 

Pacientes que estão, atualmente, sob custódia do Instituto de Psiquiatria da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  

 

Práticas “psi” e as internações psiquiátricas de mulheres durante a ditadura civil-

militar no Brasil (1968-1979) 

Marina Oliveira (UFRRJ) 

Propomos uma reflexão sobre as práticas “psi” durante a Ditadura e como o apoio e/ou 

silêncio de setores da sociedade civil foram de suma importância nas práticas de tortura 

do Estado. Em diálogo com a historiografia sobre mulheres e Ditadura, buscamos apontar 

possibilidades ao trabalhar com o fenômeno das internações psiquiátricas e como 

podemos ampliar nossos olhares neste recorte. Desta maneira, abrimos caminho para a 

compreensão de como parcelas conservadoras da sociedade enxergam os 

comportamentos e corpos femininos e para que sejam encaradas como sujeitos da história.  

 

Rodolfo Teófilo e a epidemia de varíola no Ceará (1877-79) 

Janille Maia (FIOCRUZ) 

O presente trabalho almeja discutir as principais vias utilizadas por Rodolfo Teófilo para 

compreender o panorama da seca de 1877 no Ceará.  Dessa forma, procuro entender como 

as questões ambientais norteiam as causas da peste e estão intimamente ligadas com o 

problema da fome. A escassez de alimento ocasionava diversas doenças no povo 

sertanejo, que buscava saciar a fome se utilizando do pouco recurso natural que dispunha. 

Assim, é objetivo do presente trabalho entender a relação da peste com a seca, e de que 

forma esses condicionantes ambientais contribuíram para a propagação da varíola. Ao 

utilizar a peste como fio condutor, pretende-se analisar de que maneira a epidemia se 

manifestou através das obras de Rodolfo Teófilo. 

 

Os manuais de medicina doméstica e o desenvolvimento de uma maternidade 

científica no século XIX 
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Cássia de Souza (FIOCRUZ) 

Este estudo procura analisar a maternidade proposta pelos manuais de medicina 

doméstica produzidos a partir do final do século XVIII, tendo como fonte principal a 

"Guia Médica das Mãis de Família"  publicada em 1843 pelo médico francês Jean Baptiste 

Alban Imbert .No Brasil do século XIX, esses manuais representaram uma das únicas 

formas de acesso da população à medicina acadêmica. Inspirada por Rosseau e por outros 

importantes autores de compêndios de medicina europeus do século XVIII, a obra se 

propõe a orientar as mães de acordo com a ciência diante da mortalidade infantil que 

constituía o grande mal que assolava a sociedade brasileira nos oitocentos. 

 

Reforma psiquiátrica no advento da Primeira República 

Luana Perdigão Santos (UFF) 

Desde fins do século XIX os médicos peritos adquiririam, responsabilidade legal nas 

interdições, uma vez que passariam a declarar as insuficiências de totalidade e equívocos 

da legislação, além de disporem da autonomia nos asilos psiquiátricos para determinar as 

afecções mentais de um sujeito e indicar um tratamento. Sabido que ao estabelecer-se o 

regime republicano, os laços entre a assistência pública e a ciência psiquiátrica imbricam-

se cada vez mais, transformações e inaugurações marcariam o período: A incorporação 

da psiquiatria kraepeliniana, a laicização do Hospício Nacional de Alienados, a criação 

da Assistência Médica e Legal dos Alienados, entre outros.  

 

Mesa 19 – Poder e propriedades no Oitocentos 

Auditório (2º. Andar – Bloco O) – 12h às 13h30 

Coordenação: Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

 

A Guerra da Cisplatina (1825 - 1828) e o papel de negros e indígenas no extremo 

sul das Américas. 

Hevelly Acruche (UFRJ) 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
107 

Ao completar 190 anos no presente ano, a Guerra da Cisplatina envolveu dois Estados 

recém-independentes e contribuiu a construção da República Oriental do Uruguai, 

gerando o que se convencionou em termos didáticos uma guerra sem vencedores. Nessa 

direção, o objetivo desta comunicação é abordar o papel de negros e indígenas, utilizados 

como parte das forças argentinas e brasileiras no processo de luta pela posse da região, 

até então sob domínio do Império do Brasil. Assim, pretendemos tratar destes 

personagens que, através da guerra, procuraram modificar suas vidas e ter meios de 

projeção social num cenário marcado pela fluidez das relações pessoais, pela flexibilidade 

das ações e pela imprecisão dos territórios.  

 

Propriedades em disputa: o Império do Brasil e a região transfronteiriça do 

Amazonas 

Alan Dutra Cardoso (UFF) 

A presente comunicação analisa as disputas políticas entre o Império do Brasil, a 

Venezuela, a Nova Granada – atual República de Colômbia – e o Equador nos primeiros 

anos da década de 1850. Com o intuito de inserir a problemática dos limites políticos 

dentro dos debates acerca da consolidação do Império brasileiro no Segundo Reinado 

(1840-1888), nossa investigação se preocupou em resgatar a historicidade do processo de 

legitimação dos limites negociados pelo Estado brasileiro para com essas antigas 

possessões espanholas na América. As distintas interpretações acerca das fronteiras de 

cada país adquiriram maior importância no período, especialmente por ser a arena de 

embate entre soberanias, num contexto de consolidação das nacionalidades latinas. No 

caso do Brasil, isso se materializou na consagração da diplomacia imperial, cuja ação se 

voltou para a resolução das querelas ainda em aberto com os países sul-americanos. 

Internamente, é este o cenário onde projetos são pensados para assegurar a posse e a 

propriedade do Estado nos confins do Império, sobretudo em relação aos territórios que 

circunscrevem o Rio Amazonas e àqueles considerados livres para fins de colonização. 

As premissas que sustentam a nossa ideia são baseadas na documentação oficial 

produzida durante a Missão Especial de Miguel Maria Lisboa, ministro plenipotenciário 

do Império, nas repúblicas de Venezuela, Nova Granada e Equador, durante os anos de 

1852 e 1855. Este escopo nos permitiu averiguar como se deu as negociações dos 
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territórios em disputa, especialmente em relação às distintas concepções do princípio 

jurídico do uti possidetis, em áreas de fronteira. 

 

Nas fronteiras e no interior do Império Brasileiro: As colônias militares e a política 

do Segundo Reinado 

Carlos Henrique Leite (UEL) 

Este trabalho tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre o papel das colônias militares 

instaladas nas fronteiras e no interior das províncias do território brasileiro, pela política 

do governo imperial no Segundo Reinado. A criação e a manutenção destes núcleos 

refletiam as intenções do Estado Nacional, caracterizadas dentre outras ações, pelas 

medidas centralizadoras, na busca pelo estabelecimento da unidade territorial, no 

policiamento, povoamento e proteção das matas e fronteiras, no controle dos grupos 

sociais marginalizados e no desenvolvimento e expansão da agricultura e do comércio 

interno. Entre sucessos e fracassos, as colônias militares apresentaram características e 

peculiaridades próprias conforme cada região. 

 

O ano de 1835 e a formação do Regresso 

Luaia da Silva Rodrigues (UFF) 

Após a renúncia do regente Feijó em 19 de setembro de 1837, a oposição defensora da 

ordem e da centralização política – autodenominada de Regresso – chegou ao poder. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, Joaquim José Rodrigues Torres, Miguel Calmon du 

Pin e Almeida, Sebastião do Rego Barros e Antônio Peregrino Maciel Monteiro, foram 

os escolhidos para compor o novo ministério. Oriundos de diferentes províncias e donos 

de múltiplas trajetórias políticas, os membros do ministério das capacidades possuíam – 

além do próprio recorte de classe – uma outra característica em comum: eram todos 

deputados da câmara. Por isso, defendemos que a sociabilidade regressista se 

desenvolveu durante os debates parlamentares realizados entre 1835 a 1837. Assim 

sendo, o trabalho em questão objetiva acompanhar os membros desse gabinete ao longo 

das discussões realizadas em 1835, visando compreender como esta fração da classe 

dominante, antes dispersa, foi se constituindo um grupo coeso.  
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Mesa 20 – Redemocratização: cultura e sociedade 

Auditório (Térreo – Bloco P) – 12h às 13h30 

Coordenação: Aimée Schneider Duarte (UFF) 

 

Folha de S. Paulo, O Globo e as batalhas da direita neoliberal na Nova República 

Fabrício de Medeiros (UERJ) 

A redemocratização brasileira foi acompanhada por uma série de questionamentos, entre 

os quais a imprensa desempenhou papel fundamental, buscando criar um consenso em 

torno do projeto neoliberal. Segundo esse modelo, o Estado deveria ceder espaço à 

iniciativa privada, reconhecendo-se a autonomia do mercado e a prioridade do equilíbrio 

fiscal. Assim, proponho examinar o projeto político delineado nos editoriais da Folha de 

S. Paulo e d'O Globo, jornais considerados expoentes da direita neoliberal na Nova 

República. Argumento que ambos os periódicos estiveram engajados na defesa de um 

projeto político de centro-direita e neoliberal, assentado na economia de livre mercado, 

na subtração do âmbito da ação estatal e na naturalização das desigualdades sociais.  

 

A representação política feminina na Assembleia Constituinte de 1988 

Sofia Alvarez Dias (UFF) 

Minha análise se concentra na movimentação política exercida pelas mulheres durante a  

Assembléia Constituinte de 1987-88 em prol de assuntos relacionados a mulher brasileira. 

O momento de redemocratização foi especial para a atuação da política pelas mulheres, 

isso se traduz  no número de mulheres eleitas, que triplicou das eleições de 1982 para 

1986, apesar de que colocando as 26 eleitas em perspectiva do total de 487 candidatos, 

temos total de 5%. Também se traduz na forma de articulação política. A atuação das 

mulheres na AC não se resume apenas a bancada feminina, a esta somaram forças o 

Centro Nacional de Direitos da Mulher (CNDM) - órgão institucional especializado em 

políticas públicas para as mulheres - e o próprio movimento feminista, esta aliança, que 



Caderno de Resumos da 6ª. Semana de História da Universidade Federal Fluminense 

24 a 28 de setembro de 2018 
110 

ficou conhecida enquanto lobby do batom, foi um diferencial na consolidação dos direitos 

das mulheres para o texto constitucional.  

 

Os 30 Anos da Constituição Federal de 1988 e o Atual Patamar dos Direitos 

Humanos 

Aimée Schneider Duarte (UFF) 

A importância de se pensar os 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) em cotejo com os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos se 

reveste de um teor que transcende a mera data comemorativa. O que começa como um 

festejo se torna uma oportunidade de questionar o que a Constituinte e a Constituição 

simbolizavam quando de seu surgimento, o que representam para a nação e o impacto por 

elas proporcionado no país. Desse modo, situa-se o foco de análise particularmente no 

contexto dos Direitos Humanos, tão em voga em um cenário onde questões atinentes à 

segurança pública e uma possível relativização do preceito constitucional da dignidade 

da pessoa humana ganham espaço e poder no processo decisório político-eleitoral. 

 

Mesa 21 – Compreensões da arte e intelectuais no raiar do século XX 

Sala P501 – 12h às 13h30 

Coordenação: Maria Isabel Boselli (UFF) 

 

A Ironia da Guerra: o luto na autobiografia de Vera Brittain (1933) 

Tamires da Silva (UFRJ) 

A Primeira Guerra Mundial foi um evento exaustivamente representado na literatura do 

início do século XX, especialmente por aqueles que a experimentaram e buscaram 

explicações para sua violência . Em 1933, a intelectual inglesa Vera Brittain (1893-1970) 

publicou sua primeira autobiografia Testament of Youth: an autobiografical study of the 

years 1900-1925, descrevendo sua experiência como enfermeira voluntária e destacando 

a participação feminina no conflito. O presente trabalho visa analisar a esfera do luto na 
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obra da autora, destacando a ironia como ferramenta narrativa para a construção de uma 

forma de recordação da guerra. 

 

Intelectuais negros na Primeira República (1989 – 1930): Lima Barreto em luta 

por representações e visibilidade na literatura e imprensa carioca. 

Sulyanne de Assis (UFF) 

Repensar a atuação e representações de intelectuais negros no Brasil, sobretudo no pós-

abolição e Primeira República requer articular outras vertentes historiográficas, lidar com 

o imaginário coletivo e educacional sobre o lugar do negro sob a ótica da não visibilidade. 

Autores negros como Lima Barreto, por exemplo, além de jornalista e escritor, publicou 

inúmeros romances, peças satíricas, contos e crônicas em vastos periódicos no Rio de 

Janeiro, abrindo margem para o que pode ser chamado de jornalismo literário. Em suas 

obras podem ser percebidas a atuação em luta por reconhecimento de intelectuais como 

ele, assim como enfrentamentos diversos sobre ser negro (a) numa sociedade pós-

escravista e racista estruturalmente.  

 

O caso Bampi: aspectos da crítica de arte no Salão da Primavera de 24 

Marcos Vilela (Fundação Casa de Rui Barbosa) 

A partir da recepção feita ao artista plástico Ricardo Bampi no pouco conhecido Salão da 

Primavera de 1924, esta comunicação delineia aspectos gerais da crítica de arte do 

período e aponta possíveis motivos para os impasses quanto à compreensão da arte 

moderna tanto no Rio de Janeiro como no Brasil ainda nos anos 20.  

 

"O som e a fúria" e o tempo: representações temporais na obra de Faulkner 

Maria Isabel Boselli (UFF) 

Através dos quatro capítulos de The sound and the fury (1929), de William Faulkner, os 

narradores revelaram suas perspectivas singulares sobre o passado e como ele delineou 

seu presente, comprometendo, também o futuro dos Compson, família sobre a qual se 

centra o romance. Busca-se, por conseguinte, como, às vesperas da Quebra da Bolsa de 
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Nova York, as personagens já amargavam um presente de degradação e um futuro inviável 

no Deep South, representativo do cenário de crise. 

 

Mesa 22 – Papéis avulsos: imprensa no século XIX 

Sala P502 – 12h às 13h30 

Coordenação: Isadora Costa (UERJ) 

 

Imprensa resendende em foco: a “epopeia” do 13 de maio 

Gabriela Lopes (Centro Universitário Geraldo Di Biase) 

Este trabalho visa apresentar como a imprensa resendense a partir do jornal Itatiaya 

expressou o movimento abolicionista que culminou no 13 de maio, movimento esse que 

foi produto da década de 1880, o qual ansiava a abolição total e imediata da escravidão, 

pois até então tiveram tentativas e medidas emancipacionista que almejavam o fim 

gradual do trabalho escravo. A imprensa surge como espelho, refletindo e difundindo as 

ideias circulantes no seio social, atuando de modo a compor novos valores para a 

sociedade em transformação e influenciando não somente as elites intelectuais, como 

também a população de um modo geral.  

 

O Jornal das Senhoras e a Emancipação Moral da Mulher: Horrível proposição ou 

o conhecimento da Missão da mulher na sociedade?  

Isadora Costa (UERJ) 

Em 1º de janeiro de 1852, O Jornal das Senhoras (1852-1855, Rio de Janeiro) é 

inaugurado, tendo como principal objetivo levar a ilustração às mulheres da Corte e 

Metrópole do Sul da América.  Nesse jornal, a ilustração da mulher, grosso modo, não 

somente perpassava uma emancipação a partir da educação feminina, como também, 

buscava uma nova atuação ou missão da mulher na sociedade. Porém, nesse contexto de 

profundas transformações, o grito por emancipação, defendido desde os primeiros 

números do jornal, apresentou opositores empenhados em negar esse ideal, colocando-o 
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como uma horrível proposição. O presente trabalho debruça-se sobre esses debates e 

busca compreender a recepção desse jornal na província do Rio de Janeiro. Para isso, 

recorre-se à história comparada, nos moldes de Marc Bloch e utiliza-se da abordagem da 

história política e cultural como arsenal teórico-metodológico de compreensão desses 

impressos. 

 

A Quem Interessa Ser Americano? Buenos Aires Na Imprensa Carioca (1820-

1830) 

Juliana Gomes de Oliveira (UFJF) 

A historiografia mais recente se posiciona em entender as independências americanas 

como parte de uma mesma conjuntura histórica. Contudo, as emancipações e construções 

desses Estados Nacionais foram desenvolvidas de variáveis formas.  O discurso de 

“experiências mútuas” pode ser compreendido como ora vez de legitimação, ora como 

depreciação. Nesse ponto, para uma melhor análise desse trabalho, compreendemos a 

modernidade mais como uma representação do que propriamente uma realidade. A 

diversidade de projetos políticos, no tocante dos discursos de experiências, foram cruciais 

para a construção dessas novas Nações, advindos de espaços de sociabilidades que a 

modernidade fomentou. A imprensa, nesse sentido, age como um agente histórico no 

século XIX americano que modifica e propaga ideias.  O presente trabalho oferece uma 

análise do periódico "O Spectador Brasileiro" (RJ- 1824-1826), destacando suas 

referências sobre a conjuntura política Rioplatense no período conhecido como "feliz 

experiência", ordenado sob o domínio, identificado na historiografia clássica como 

"rivadavianos". Buscamos, nestes periódicos, norteados pela perspectiva historiografia 

História das idéias, com seus principais expoentes Skinner e Pocock, analisar, a partir dos 

atos de enunciações dos periódicos cariocas, suas perspectivas sobre o contexto 

rivadaviano e seu projeto político portenho. 

 

Imprensa e poder na corrida pela formação das salinas artificias da Região dos 

Lagos Fluminense (1870-1900) 

Hana Mariana Costa (UFRRJ) 
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O presente trabalho tem por objeto de pesquisa a produção salineira no entorno da Lagoa 

de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1870 e 1900, através de 

periódicos. A segunda metade do século é caracterizada por inovações importantes para 

a salicultura na região. A investigação do discurso da industrialização presente no final 

do século XIX e as instituições que o difundiam, como a extinta Sociedade Auxiliadora 

da Indústria Nacional, servirão como base para traçar nossa exposição acerca da disputa 

entorno da produção do sal pela classe dirigente dos donos de salinas.  

 

Mesa 23 – Economia e sociedade no século XX 

Sala P503 – 12h às 13h30 

Coordenação: Flávia Barbosa (UFF) 

 

O bolo solado: desenvolvimentismo e pobreza 

Rodrigo Oliveira (UFF) 

O presente artigo pretende analisar a política desenvolvimentista elaborada pela 

Comissão Econômica Para a América Latina (CEPAL) e suas consequências econômicas 

e sociais. O pensamento cepalino permeou diversos planos econômicos ao longo da 

história republicana brasileira (1930-1985) de modo a se observar uma continuidade que 

encontraria seu ápice no chamado “milagre econômico” durante a ditadura civil-militar. 

Contudo, os efeitos encontrados na teoria não se reproduziram na prática, favorecendo 

assim a manutenção da desigualdade e da concentração de renda. Apesar das grandes 

taxas de crescimento os reais geradores de riqueza, a classe trabalhadora, pouco ganharam 

com esse modelo de desenvolvimento que beneficiou principalmente o segmento mais 

rico da população e o empresariado. 

 

A questão agrária brasileira nos anos de 1960: os intelectuais e o conceito de 

propriedade 

Rafaelle Pessôa (UERJ) 
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A presente comunicação tem por objetivo trazer reflexões acerca do debate intelectual 

referente à questão  agrária nos anos 1960, a partir  da  perspectiva de Caio Prado Jr. e 

Alberto Passos Guimarães. Nesse período, o Brasil viveu um processo de efervescência 

política, em que o clamor pelas Reformas de Base, em especial, a reforma agrária assumiu 

a tônica do debate político, potencializado pela criação das Ligas Camponesas em meados 

da década de 1950 bem como pela ação de sindicatos de trabalhadores rurais, a Igreja 

Católica e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Diante  desse contexto, nossos 

intelectuais estão discutindo a questão agrária, a partir do entendimento de que o 

latifúndio opera como um óbice ao desenvolvimento nacional, sendo necessária, portanto, 

uma reforma agrária ampla e democrática. Neste sentido, o presente trabalho fita-se em 

analisar esta produção intelectual à luz das novas produções teóricas, com a finalidade de 

desnaturalizar a fixidez do modelo atual de propriedade da terra.  

 

O BRICS e a ordem global: considerações acerca da ascensão do bloco e suas 

implicações para o futuro do sistema internacional 

Flávia Barbosa (UFF) 

A chamada ordem global vem sofrendo transformações nos últimos anos e nesse contexto 

surge o BRICS, um grupo de países emergentes que se colocaram como potenciais 

contestadores e reformadores do atual sistema internacional. É nessa realidade que este 

trabalho atua, na análise do surgimento do grupo, sua narrativa, seus desafios na 

cooperação interna, suas diferenças políticas e como estas influenciam em tomadas de 

decisões. Como base para discussão foi utilizado o livro intitulado BRICS e o futuro da 

ordem global do professor Oliver Stuenkel. 

 

Mesa 24 – América Latina – séculos XIX e XX 

Sala P504 – 12h às 13h30 

Coordenação: Amanda Vannucci (UFF) 
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Literatura e repressão política: a ficção de Ricardo Piglia e a ditadura militar 

argentina (1976-1983) 

Thiago de Mendonça (UERJ) 

Minha pesquisa busca elucidar como a prosa de ficção argentina se insere em meio à 

repressão, a censura e ao terror cometido pelo Processo de Reorganização Nacional, o 

regime instituído pelas Forças Armadas argentinas entre 1976 e 1983. Me concentro no 

escritor argentino Ricardo Piglia e em dois de seus romances, "Respiração artificial" 

(1980) e a "A cidade ausente" (1992). Pela análise das duas obras, evidencio como a 

literatura de Piglia trabalha com problemáticas concernentes à repressão do regime e seus 

efeitos, como os desaparecimentos, o silenciamento e os testemunhos traumáticos. 

 

A América Latina pós-independência e o ciclo sistêmico de acumulação capitalista 

britânico 

Jean Veloso (UFF) 

A apresentação pretende delinear o lugar da América Latina pós-independência no ciclo 

sistêmico de acumulação capitalista britânico ao longo do século XIX. Pretende-se 

compreender, também, os impactos diretos e indiretos das dinâmicas do sistema-mundo 

capitalista no desenvolvimento econômico latino-americano, em perspectiva mundial e 

comparada. 

 

A questão petroleira na Era Chávez: a política estatal e as principais 

transformações socioeconômicas 

Sonalia Alexandre 

A ascensão de Hugo Chávez ao poder representou um momento de mudanças no contexto 

sociopolítico latino americano. Tanto o discurso quanto as ações do governo Chávez, 

priorizavam a redução das desigualdades econômicas e sociais. O Estado assumiu uma 

postura intervencionista, buscando fortalecer o controle dos recursos do petróleo e 

reverter o processo de privatização iniciado nos governos anteriores, o que ocasionou 

grande insatisfação de setores mais conservadores. A pesquisa tem como objetivo analisar 

os discursos de Chávez referente à política estatal sobre os recursos do petróleo e suas 
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principais implicações, com o intuito de compreender como a questão petroleira se tornou 

um tema central e fora incorporada nos estratagemas nacionais, inserindo-se dentro de 

um contexto mais amplo e global.  

 

¿ Que sos Nicaragua? Gioconda Belli: memória e cultura política sandinista(1972-

1994) 

Amanda Vannucci (UFF) 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a trajetória política de Gioconda Belli 

escritora nicaraguense e ex membro da Frente Sandinista de Libertação Nacional(FSLN). 

A análise estabelece como foco, as críticas realizadas por ela sobre a Revolução Popular 

Sandinista, no livro El país bajo mi piel(2001).Os sandinistas ao assumiram o poder  em 

1979, enfrentaram um longo e árduo caminho para a reconstrução do país. Nesse contexto 

marcado por profundas divergências políticas,pela guerra contrarevolucionária, e a 

derrota eleitoral em 1990, alguns sandinistas cortaram os laços com o projeto da 

Frente.Gioconda Belli foi uma delas.Dessa forma, o estudo avalia essa memória e 

expressão crítica da escritora a partir de um diálogo com a cultura política sandinista. 

 

Los 80: Ficção e realidade no projeto neoliberal de Pinochet 

Beatriz Bravo (UFF) 

O seguinte trabalho busca analisar o período da ditadura militar chilena, ocorrida entre 

1973 a 1990, a partir de uma série muito popular no país, Los 80, más que una moda. O 

programa procura representar aspectos do regime presidido por Pinochet a partir do 

cotidiano de uma família típica de classe média chilena, configurada como patriarcal. A 

primeira temporada - a analisada - mostra o ano de 1982, onde o Chile vivia um momento 

de milagre econômico, após a adoção do neoliberalismo como projeto global. Nesse 

período houve no país uma melhoria na economia, e isso dava um poder de compra maior 

a classe média. Esse grupo vivia um momento de grande consumismo, demonstrado na 

série com a chegada da televisão a cores, muito popular no país. Entretanto, no mesmo 

ano, há uma grave crise econômica,  e o grupo protagonista vai sofrer as consequências 

desse episódio que prejudica o país. O pai perde o emprego, e a mãe, para suprir as 
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necessidades da família, sai do âmbito privado para trabalhar. Isso abala as estruturas da 

família, já que o marido não aceita que sua mulher trabalhe. A primeira temporada 

demonstra, então, como essa família irá lidar com as mudanças que a ditadura impõe. 

 

Mesa 25 – Brasil no tempo presente 

Sala P505 – 12h às 13h30 

Coordenação: Lisia Cariello (UFF) 

 

O Brasil de Sarney a Collor: mundo do trabalho e redemocratização (1985-1992). 

Reynaldo Pessôa (UERJ) 

O presente trabalho tem por objetivo tecer algumas reflexões a respeito dos dois primeiros 

governos da chamada Nova República no atinente ao mundo do trabalho.  Tem-se como 

marcos históricos do período o processo de redemocratização, a crise econômica que 

gerou a hiperinflação e o desemprego, a gênese do neoliberalismo, a Constituição Federal 

de 1988 e a reorganização da sociedade civil brasileira. À luz da história, busca-se analisar 

as marchas e contramarchas do período, a validade dos termos acima expostos e a relação 

destes com o mundo do trabalho. 

 

O tripé da educação brasileira na sociedade neoliberal: capital humano, 

competências e política de avaliações 

Lisia Cariello (UFF) 

Este trabalho pretende analisar a concepção de educação no Brasil atual, ou seja, a partir 

dos anos 1970, tendo como base as mudanças do conjunto de reestruturação produtiva, 

de neoliberalismo e de mudanças econômicas, e entendendo a disputa entre capital e 

trabalho também na esfera educacional. Pretende-se analisar o que aqui chamamos de 

tripé: a teoria do capital humano, a pedagogia das competências e a política de avaliações. 
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Os enfrentamentos na questão do aborto no século XXI: uma reflexão sobre a 

Câmara dos Deputados 

Aline Coutinho (UNIRIO) 

Será apresentada uma análise das tensões e disputas existentes em torna da temática do 

aborto dentro da Câmara dos Deputados no século XXI, levando em consideração 

projetos legislativos propostos que promoveram/promovem impacto nas discussões 

sociais e políticas sobre Direitos Reprodutivos no Brasil. Será contextualizado, portanto, 

os principais protagonistas dessa disputa pelo discurso da “vida” dentro do âmbito 

legislativo: atores políticos como os deputados federais pentecostais, o apoio dado a eles 

pela Igreja Católica; a mobilização do movimento feminista e a atuação do poder 

Executivo a partir do governo Lula. O posicionamento desses atores a partir de 2002 

permite a análise da existência de um embate sistemático entre uma bancada conservadora 

religiosa e o acirramento do mesmo, colocando o aborto como uma pauta a ser explorada 

politicamente em diversas ocasiões. As contestações, demandas e mobilizações em torno 

desses projetos legislativos serão brevemente analisadas. 

 

Mesa 26 – Cultura, esporte e educação na ditadura militar 

Sala P507 – 12h às 13h30 

Coordenação: Natasha Piedras (UFF) 

 

A UFRJ e a ditadura civil-militar (1964-1985) 

Letícia Silva (UFRJ) e Keison Honorato (UFRJ) 

Este trabalho apresenta a pesquisa desenvolvida pelos bolsistas de Iniciação Científica, 

PIBIC e PIBIAC, do Projeto Memória, Documentação e Pesquisa da Divisão de Memória 

Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). As pesquisas desenvolvidas se destinaram à análise e à 

disseminação do acervo universitário referente a esse período da história nacional, a 

Ditadura Civil-Militar (1964-1985), em que houve vários expurgos de professores, 

discentes e servidores técnico-administrativos da UFRJ,  a perseguição de vários 
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estudantes universitários ligados direta ou indiretamente ao movimento estudantil, além 

de outros mecanismos institucionalizados de cerceamento, como a censura e as  

assessorias de segurança e informações das universidades; ao mesmo tempo em que 

percebemos que foi no período autoritário que as obras do campus da Cidade 

Universitária foram concluídas e que vários Programas de Pós-Graduação foram criados, 

por tudo isso, tornou-se necessário rememorar e analisar essa conjuntura na trajetória da 

UFRJ. 

 

Roque Santeiro (1975): Dias Gomes, telenovela, censura e a inserção do intelectual 

engajado na Ditadura Militar 

Natasha Piedras (UFF) 

A comunicação tem como objetivo abordar a complexidade da inserção do artista -

intelectual engajado no contexto da Ditadura Militar (1964-85), especialmente nos anos 

de 1970, pós AI-5.  Para isso, parte-se da análise  de Roque Santeiro, adaptação de Dias 

Gomes para a Rede Globo, bem como de sua censura, afim de compreender os 

desdobramentos políticos e culturais da ascensão de um "mercado da cultura" do qual 

muitos intelectuais conhecidamente comunistas fizeram parte.  

 

Black Rio contra o sistema - considerações sobre autenticidade e combate à 

ditadura civil-militar brasileira (1973-1977) 

Carlos Eduardo Lima (UFF) 

Este trabalho investiga o surgimento dos bailes de música negra americana nos subúrbios 

do Rio de Janeiro, no fim dos anos 1960, procurando identificar suas características, sua 

transformação ao longo das décadas de 1970 e 1980 para avaliar como eles assumiram 

traços de celebração do orgulho negro em plena ditadura civil-militar.  A ideia é 

identificar os momentos de tensão surgidos a partir do crescimento do cenário dos bailes, 

quando organizá-los e frequentá-los significou assumir um posicionamento diferente 

sobre o ser negro no Rio (e no país) até então. Utilizaremos embasamento teórico 

procurando respaldar as provas dessa circunstância, bem como que tensões surgiram em 

relação ao conceito de “democracia racial”, então dominante. 
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O Estádio agora é Prisão: Uma análise da utilização do Caio Martins como 

Presídio no ano de 1964 

Gabriel Santos (UFF) 

A Minha proposta de trabalho é trazer relatos e depoimentos de ex-presos do Caio 

Martins, somados a documentos e periódicos para analisar como foi essa utilização do 

complexo esportivo como prisão. A partir desse debate incluir questões de memória 

coletiva, os desdobramentos da ditadura na cidade de Niterói e os usos políticos do 

Futebol e os Estádios por governos ao longo da história. 
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