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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo 

centra a análise e as investigações de seus docentes e discentes na História Regional. 

Região que enseja múltiplos recortes e abordagens, já que sempre compreendida nas 

suas articulações com o contexto maior e não limitada a esta ou aquela área 

geográfica. O PPGH/UPF entende história regional em um contexto complexo e  

abrangente, contribuindo assim para a superação da visão da história regional como 

mera fornecedora de subsídios que, somados resultariam em uma história nacional ou 

geral. 

Para publicizar e ampliar o debate em torno do regional é que desde 2006 o 

PPGH/UPF tem organizado eventos congregando investigadores das mais diversas 

instituições. Foram quatro seminários de História Regional (2006, 2007, 2009 e 

2010), que criaram condições para que em 2011 e 2012 fosse organizado o I e II 

Congresso Internacional de História Regional. 

Em 2015, o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 

Passo Fundo (UPF) organizou de 6 a 7 de outubro desse ano o III Congresso 

Internacional de História Regional cujo tema será Pensando Nações através de 

Regiões. Desejamos a todos os palestrantes, comunicadores e ouvintes um evento 

produtivo e aprazível. 

 

Comissão Organizadora 
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 RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 

 

1) ST -  RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLÍTICA EXTERNA NA 

AMÉRICA DO SUL: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E METODOLOGIA 

Coordenação:  Christiane Vieira Laidler (UERJ), e Adelar Heinsfeld (UPF) 

ADELAR HEINSFELD -  O PACTO ABC (1915) E SUA REPERCUSSÃO NA 

IMPRENSA DA CAPITAL BRASILEIRA 

Rio Branco como Ministro das Relações Exteriores brasileiras, iniciou a discussão 

para um Tratado de Cordial Inteligência entre Argentina, Brasil e Chile, que ficou 

conhecido como Pacto ABC. A negociação continuou na gestão de Lauro Muller, 

quando em maio de 1915 os três países assinaram o Tratado entre a República dos 

Estados Unidos do Brasil, a Argentina e o Chile para facilitar a solução pacífica de 

controvérsias internacionais. O objetivo oficial do Tratado do ABC era a manutenção 

da paz no Cone Sul da América. No entanto, percebemos que na realidade o Pacto 

ABC era uma proposta geopolítica brasileira que pretendia isolar a Argentina no 

concerto das nações sul-americanas e impedir que ela continuasse a exercer influência 

sobre os demais países da região. Era necessário impedir que a Argentina 

conquistasse a hegemonia na América do sul, para, posteriormente, o Brasil 

conquistá-la. Neste trabalho procuramos perceber como a imprensa da então Capital 

Federal ¿ Rio de Janeiro ¿ atuou como grupo de pressão para que o ABC fosse 

concretizado como uma proposta geopolítica para o estabelecimento da paz onde, 

aparentemente, a rivalidade com a Argentina estaria suplantada. 

 

BRUNA LIMA - EPISÓDIOS DE QUEBRA-QUEBRA NO BRASIL (1942): 

UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

Este trabalho compreende parte das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no 

Curso de Doutorado em História, na Linha de Pesquisa Fronteira, Política e 

Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 

Santa Maria/RS/Brasil e que remetem ao estudo e problematização de uma política de 

Estado de cunho nacionalista, principalmente sob aspectos econômicos, durante o 

Estado Novo no Brasil (1937-1945), que produziu reflexos nos episódios de “quebra-

quebra”, datados em 1942. Utilizando como base de pesquisa um referencial teórico e 

bibliográfico que transita entre História, Economia e Relações Internacionais, 

percebe-se que a ideia de nacionalismo que se pretendeu elucidar, no referido período 

era um tanto frágil. Isso, tendo em vista as relações estabelecidas com outros países, 

como Alemanha e Estados Unidos, por exemplo, bem como os interesses econômicos 
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e políticos instituídos pelo governo brasileiro no contexto do Estado Novo e da II 

Guerra Mundial. Utilizou-se para esta pesquisa uma análise bibliográfica de trabalhos 

que distam sobre esta temática, especialmente aquelas que trabalham com os 

episódios de ¿quebra-quebra¿, de forma a problematiza-los em relação a forma como 

estes episódios são abordados na historiografia e a relação que os mesmos apresentam 

com uma política de Estado no referido período. 

DILCEU R. PIVATTO JR. - A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E O 

CENÁRIO SUL-AMERICANO: MODELOS CONCORRENTES DE 

INTEGRAÇÃO (2003-2010) 

A última década tem sido marcada por visíveis mudanças na distribuição de poder 

econômico mundial, incrementadas pelo ativismo político internacional de países 

intermediários. Neste cenário dos países "emergentes", entendidos também como 

potências regionais, o Brasil procura desenvolver suas capacidades de projeção 

política na América do Sul, com o objetivo de garantir a sua presença na região. 

Assim, este artigo propõe um estudo sobre a política externa do Brasil na região sul-

americana, levando em consideração: (1) o modelo de inserção internacional do 

Brasil e suas dinâmicas pautadas pelo multilateralismo e relações Sul-Sul; (2) a 

agenda da política externa do Brasil para a América do Sul compreendendo o Brasil 

como um líder regional cooperativo; (3) a compreensão dos modelos de integração 

concorrentes – (i) UNASUL enquanto um modelo de integração regional que 

considera as instituições multilaterais como mecanismo para o desenvolvimento 

econômico-social, e importante espaço para se resolver conflitos regionais; (ii) a 

inserção regional da Venezuela através da ALBA que propõe um modelo de 

integração e desenvolvimento antiliberal, contestando a predominância do Brasil e, 

sobretudo, dos Estados Unidos na região; (iii) o modelo de desenvolvimento liberal 

de livre mercado enquadrado naquilo que se entende por regionalismo aberto, 

pautado pelo Consenso de Washington, como forma de equilíbrio de poder com o 

Brasil – destacando-se os acordos extrarregionais firmados pelo Chile e Colômbia, 

respectivamente a CELAC e, a Aliança do Pacífico. Neste sentido, entende-se que as 

relações do Brasil com os países vizinhos sul-americanos compõem os elementos 

necessários para se compreender as dinâmicas do processo de integração sul-

americano, que em vários aspectos questiona a liderança do Brasil na região - fator 

este que fragiliza as iniciativas de se criar um consenso regional sul-americano. 

EMANNUEL HENRICH REICHERT - LAÇOS TRANSPACÍFICOS: AS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DE RELAÇÕES ENTRE EUA E JAPÃO 
Este texto, parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, analisa as relações 

entre Estados Unidos e Japão desde o estabelecimento de laços diplomáticos entre 

ambos em 1854 até o final do oitocentos. Dois aspectos estão sob consideração: 

primeiro, a macroesfera da política e relações internacionais, onde se destacam os 
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tratados desiguais que impunham uma série de restrições ao governo japonês, sem 

haver uma contrapartida americana. Esses tratados faziam parte de um cenário de 

expansão do sistema internacional ocidental, que dividia os países em 

ocidentais/civilizados e orientais/não-civilizados. Segundo, a microesfera da 

sociedade dos ¿portos abertos¿, cidades no Japão onde viviam importantes 

comunidades estrangeiras. A presença desses diplomatas, missionários, comerciantes 

e aventureiros era possibilitada pela instituição da extraterritorialidade, que dava a 

eles o direito de ignorarem as leis locais e seguirem as normas de seus países de 

origem. Por outro lado, essa origem pouco igualitária não impediu os portos abertos 

de serem zonas de intenso contato intercultural, com a presença de americanos, 

europeus, chineses e japoneses e constantes oportunidades de convívio, harmonioso 

ou não, entre essas comunidades. As fontes empregadas para a segunda parte da 

análise são os processos julgados pelos tribunais consulares americanos; além das 

funções de assistência aos compatriotas no estrangeiro, os cônsules dos EUA nos 

portos abertos japoneses também tinham a incumbência de julgar os americanos, de 

acordo com a lei americana, em casos civis e criminais. Os tribunais consulares 

possuíam um papel ambíguo: se serviam como instrumento de proteção, pondo os 

americanos a salvo da lei japonesa, também atuavam como instrumento de controle, 

permitindo ao governo dos Estados Unidos exercer jurisdição sobre seus cidadãos 

mesmo fora do território nacional. 

JAQUELINE SCHMITT DA SILVA - A GUERRA DO PARAGUAI: 

DISCUSSÕES FEITAS PELO CONSELHO DE ESTADO 
A presente comunicação pretende abordar as reflexões realizadas no Conselho de 

Estado referentes à Guerra do Paraguai. O Conselho de Estado, órgão ligado ao poder 

moderador, perdurou por todo o período que compreende o Segundo Reinado, tendo 

importância e influência nas decisões do governo, embora com caráter consultivo. A 

Guerra do Paraguai (1865-1870) representou um acontecimento importante: marco do 

auge e do início da decadência da monarquia brasileira. Aos conselheiros de Estado 

coube discutir questões importantes sobre o conflito. Neste trabalho ressaltaremos as 

discussões dos conselheiros sobre o Tratado da Tríplice Aliança, assinado por Brasil, 

Uruguai e Argentina, contra o governo do Paraguai. Na visão dos conselheiros, 

alguns pontos do acordo eram demasiadamente favoráveis à Argentina, destacando-se 

a grande rivalidade entre os dois países, que naquela ocasião eram aliados contra o 

Paraguai de Solano López. 

JOSIANE MOZER - POLÍTICA E IDEOLOGIA NA AÇÃO EDITORIAL: 

GUERRA CULTURAL PARA A FORMAÇÃO DE CONSE 
Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA aperfeiçoaram a sua estrutura de política 

externa através de um complexo sistema de informação, que conjugava ações 

públicas e ações secretas de interferência com o objetivo de garantir a sua influência 
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no mundo capitalista. Nessa estrutura, duas agências de governo foram criadas e 

desempenharam papel fundamental: a Central of Information Agency ¿ CIA, 1947, e 

a United States Information Agency ¿ USIA, 1953. Criada pela Lei de Segurança 

Nacional, a CIA nasceu com o propósito de coordenar informações militares e 

diplomáticas e ser um braço executor dos interesses determinados pelo Conselho de 

Segurança Nacional. A USIA, por sua vez, foi criada para divulgar os valores 

culturais norte-americanos no âmbito da diplomacia pública. O ¿americanismo¿ e o 

combate ao comunismo justificaram e legitimaram suas ações. CIA e USIA 

financiaram, com a colaboração de instituições norte-americanas e de instituições de 

diversos países, projetos culturais condizentes com seus objetivos. Assim, 

promoveram edição de livros e revistas, financiaram produções cinematográficas, 

promoveram e organizaram congressos, centro culturais, bibliotecas e programas de 

intercâmbio estudantil em diversos países. O embate político-ideológico que se travou 

no Brasil nas décadas de 1950-1060 e que culminou no golpe civil-militar de 1964, 

passou também pelo campo cultural, numa clara demonstração da intersecção havida 

entre os cenários nacional e internacional no contexto de guerra fria. Analisarei a 

atuação editorial de dois agentes no Brasil de então: a editora Civilização Brasileira e 

o programa editorial da USIA. A hipótese é que a interferência da USIA, na produção 

editorial brasileira, é parte de um complexo sistema voltado para a construção de 

consenso político e cultural, suporte à hegemonia norte-americana. 

LEONARDO DA ROCHA BOTEGA - A INVENÇÃO DE BRASÍLIA 

No carnaval de 1958, a música Vamos pra Brasília, de Átila Bezerra, Sebastião 

Gomes e Valdir Ribeiro, conclamava: “Está na hora, Emília/ Vamos embora pra 

Brasília/ A ideia não é má/Nasceu com JK/E vai ser um chuá”.  Apesar da “ideia” não 

ter nascido com JK - já constando na Constituição Brasileira de 1891 - talvez na 

história mundial nenhuma outra cidade tenha uma ligação e referência tão forte com 

um personagem político como Brasília. A proposta da uma capital no sertão 

planaltino, que já havia sido pensada como um projeto político por figuras como 

Adolfo de Varnhagen, Hipólito José da Costa, José Bonifácio, Americano do Brasil, 

Peixoto da Silveira entre outros (MAGALHÃES, 2010), tornou-se a meta-síntese de 

um plano de governo que propunha fazer o Brasil crescer “50 anos em 5”. Neste 

sentido, a construção de Brasília foi muito mais do que a obsessão do governo JK, 

sendo sim, o símbolo da ideia de modernidade que perpassou o projeto nacional-

desenvolvimentista. Por isso, as referências à construção da nova capital foram uma 

constante nos discursos do presidente Juscelino Kubitschek. A nova capital era vista 

como a alavanca para a integração nacional e o progresso, a terra prometida, mas 

jamais cumprida, que faria com que o país definitivamente superasse o atraso e o 

subdesenvolvimento.  Brasília assumia, então, o papel de marco histórico entre o 

Brasil Velho e o Novo Brasil que se propunha. Para isso era necessário motivar a 
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população para tamanho empreendimento, criando a partir deste um símbolo da 

modernização brasileira, a imagem de uma nova identidade nacional.  Esta imagem é 

que o presidente Juscelino Kubitschek procurou produzir em seus discursos, 

principalmente, no período entre o começo das obras, em novembro de 1956, e a 

inauguração da nova capital em 21 de abril de 1960, simbolicamente a data 

comemorativa a chegada dos portugueses.  

LEONICE PORTELA - AS REPRESENTAÇÕES DE DREW PEARSON 

SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE EUA E AMÉRICA LATINA 
Este artigo concentra-se na análise do discurso do jornalista norte-americano Drew 

Pearson (1897-1969), posicionando-se perante as relações bilaterais de estabelecidas 

pelos Estados Unidos e América Latina no período de 1950 a 1957. Neste cenário que 

se configura como Guerra Fria, fazendo com que a imprensa internacional se torne 

destaque nas esferas nacionais, por meio de seus artigos publicados na coluna 

Carrossel do Mundo na revista O Cruzeiro, estabelecendo um diálogo sobre como os 

Estados Unidos estavam tecendo suas relações com a América Latina neste período. 

Este estudo pretende analisar o posicionamento de Drew Pearson frente a este 

contexto, a fim de compreender como a imprensa divulgava o posicionamento de 

Drew Pearson. 

LUIS CARLOS DOS PASSOS MARTINS; RAFAEL GANSTER - INTEGRAÇÃO 

ECONÔMICA LATINO-AMERICANA: A CEPAL NA IMPRENSA 

BRASILEIRA (1950) 
O presente artigo busca analisar a forma como a grande imprensa nacional 

considerada “liberal” se posicionou frente às principais ideias da CEPAL (Comissão 

Econômica para a América Latina) elaboradas e difundidas em um de seus mais 

importantes encontros do pós-guerra: o 5o. Período de Sessões, ocorrida no Brasil, 

em abril de 1953. Sob o rótulo de “grande imprensa”, consideramos alguns dos 

principais órgãos da mídia imprensa em prestigio e tiragem de São Paulo e Rio de 

Janeiro no período em questão: Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O Globo, Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo. A heterodoxia das teorias formuladas pela 

CEPAL, além dos inéditos relatórios e diagnósticos sobre a região, forneceu 

fundamental suporte analítico e ideológico àqueles que lutavam pela legitimação 

dessa estratégia de desenvolvimento e integração regional frente ao liberalismo 

econômico e às pretensões dos EUA e Europa, desejosos de manter a América Latina 

como exportadora de bens primários e importadora de manufaturados. Desta forma, 

os trabalhos produzidos pela comissão estabeleceram-se como contraponto político a 

OEA (Organização dos Estados Americanos), órgão dominado pelos EUA, e que se 

manteve resistente à Cepal devido ao receio que esta esvaziasse a Organização. Sendo 

assim, consideramos relevante tentar perceber como a grande mídia brasileira via essa 

Comissão e se posicionava frente a suas teses, apresentadas como alternativa de 
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desenvolvimento e de integração política e econômica regional pela via 

industrialização planejada e da formação de um mercado local (divergente da 

proposta estadunidense). Segundo a hipótese deste trabalho, o posicionamento dos 

nossos jornais não correspondeu ao que é apontado pela historiografia tradicional, 

qual seja, de uma imprensa liberal e alinhada aos EUA e aos interesses do capital 

estrangeiro. 

LUIZ FRANCISCO MATIAS SOARES - NAZISMO INTERNACIONAL, AÇÃO 

REGIONAL - DURANTE O ESTADO NOVO NO RIO GRANDE DO SUL 
Propomos um estudo do nazismo, sua relação entre o aspecto internacional e uma 

ação regional, durante o Estado Novo no Rio Grande do Sul.  

MARIA DIONÉIA PAULA DA ROSA - A FEDERAÇÃO E A PRIMEIRA 

GUERRA MUNDIAL 
O ensaio se propõe a apresentar uma análise do discurso político da Primeira Guerra 

Mundial vinculado a imprensa. Como a imprensa noticiou os acontecimentos ligados 

a Primeira Guerra Mundial, neste caso, o jornal A Federação. Em um primeiro 

momento, apresentando uma contextualização com base na análise de Discurso 

Francesa. Posteriormente, estudaremos os discursos políticos relacionados ao 

conflito, sob a ótica do jornal A Federação, por meio das reportagens publicadas no 

período. Observou-se que durante todo o período do conflito houve uma evolução na 

atuação da imprensa, passando capitel, isto é, uma capela de pequenas dimensões, 

quatro por quatro metros, executada em madeira lascada de modo despretensioso. 

Dessa maneira, da forma primitiva, citada nos primeiros registros, até a concepção 

atual, a Igreja Matriz de Marau desperta interesse de pesquisadores da área da 

arquitetura e patrimônio histórico devido à expressão de fé demonstrada pelos 

imigrantes e seus descendentes revelada através do acervo arquitetônico 

remanescente. 

MARLI DE ALMEIDA - LEONEL BRIZOLA E AS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS NO PERÍODO PRÉ-GOLPE DE 1964 
O governo João Goulart foi fortemente influenciado pelo clima de Guerra Fria, 

quadro acirrado na América Latina pela eclosão da Revolução Cubana e sua posterior 

adesão ao socialismo. Apesar de ser parceiro comercial e aliado “natural” dos Estados 

Unidos, o Brasil procurou manter uma posição de independência e autonomia com a 

Política Externa Independente, o que não era bem visto no contexto polarizado da 

época. Goulart, que precisava administrar uma séria crise econômica, forte oposição 

da elite conservadora e as demandas trabalhistas, tentava conciliar e aprovar o projeto 

das Reformas de Base, vitais para um desenvolvimento do país. O complicado 

equilíbrio do governo Goulart, tanto interna quanto externamente, foi dificultado 

pelas ações de Leonel Brizola, principal líder esquerdista, que pressionava pela 
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realização das reformas de base de forma ostensiva. A atuação de Brizola era vista 

com desconfiança pelos Estados Unidos, pois seu discurso ¿ e prática, pois já havia 

encampado duas empresas estadunidenses enquanto governador do Rio Grande do 

Sul ¿ era antiimperialista, reformista e nacionalista, o que contrariava interesses 

norte-americanos no país e no continente. Brizola ameaçava o Congresso com a 

organização do povo, como no movimento da Legalidade, e começou a organizar os 

Grupos de Onze, fato que serviu para municiar a direita, civil e militar, conservadora, 

que sob a alegação de que comunismo estaria invadindo o Brasil, em conluio com os 

Estados Unidos, conspira para a deposição de Goulart, o que ocorre em 31 de março 

de 1964. 

RODRIGO PERLA MARTINS - INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL E 

ARTICULAÇÃO DE ESCALAS ECONÔMICAS  
O presente texto apresenta as continuidades do desenvolvimento econômico industrial 

brasileiro, de 1930 a 1980, e suas relações com a inserção internacional do Brasil. 

Discute também as possíveis bases teóricas do desenvolvimentismo no período e os 

reflexos nos incentivos ao aumento de produção de manufaturados e na sua 

exportação. O caso específico tratado aqui é a produção manufatureira calçadista de 

Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos e as articulações das escalas econômicas 

brasileiras, ao longo da ditadura civil militar, ao um projeto industrial proposto. 

SAMUEL CELUPPI SCHNEIDER - A INVASÃO NAZISTA DA UNIÃO 

SOVIÉTICA COMO UMA CAMPANHA COLONIALISTA-IMPERIALISTA 
Colonialismo e o imperialismo europeus tiveram uma influência decisiva na política 

externa nazista, sobretudo no que tange à conquista da Europa Oriental. A postura 

alemã durante a guerra contra a União Soviética ¿ e o planejamento de longo prazo, 

concebido sobretudo por Hitler ¿ refletiram uma mentalidade típica do século XIX, 

pois os métodos e objetivos alemães foram muito parecidos com os dos 

conquistadores que haviam se aventurado em continentes não-europeus. 

Curiosamente, a grande maioria das pesquisas enfatiza a influência do imperialismo 

no Holocausto judeu. Neste congresso, mostra-se que tal legado histórico também 

envolveu os planos para os eslavos do leste, basicamente russos e ucranianos, pois a 

campanha contra a União Soviética foi, em grande parte, uma guerra colonial no 

estilo do século XIX, em plena Europa do século XX. Se analisa basicamente as 

declarações dos próprios nazistas, sobretudo Hitler, em discursos e reuniões privadas 

durante a guerra nazi-soviética. Ele continuamente dizia querer repetir os métodos do 

imperialismo inglês na Índia, além de admirar a forma como os americanos haviam 

colonizado o território dos Estados Unidos; outros nazistas comparavam o 

expansionismo do regime com a conquista imperialista da África, da qual os alemães 

participaram no final do século XIX. 
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WANILTON TADEU DUDEK - CONGRESSO DOS ALEMÃES ANTI-

NAZISTAS DA AMÉRICA DO SUL 
Nos últimos dias de janeiro de 1943 ocorreu na cidade de Montevidéu o Congresso 

dos Alemães Anti-nazistas da América do Sul. Esse Congresso contou com a 

participação de 70 delegados de movimentos de alemães contrários ao nazismo. O 

objetivo geral do congresso foi o de discutir formas de combater o avanço do nazismo 

no continente. A participação do ¿Movimento dos Alemães Livres¿ do Brasil foi 

efetiva, contando inclusive com a presença de Frederico Kniesedt, delegado 

brasileiro, representante dos alemães anti-nazistas do Brasil. Não havia coesão 

ideológica entre os participantes, o que os uniu em torno de um congresso foi o 

combate ao nazismo, defendendo uma Alemanha livre e democrática. Isso pode ser 

constatado quando observamos a diferença dos líderes aclamados na abertura dos 

trabalhos: General Baldomir, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Stalin e Chang-

Kai-Shek. A preocupação das autoridades brasileiras com o congresso foi intensa, 

gerando dossiês policiais e correspondências diplomáticas a fim de vigiar a atuação 

desses grupos. A documentação produzida pelos investigadores, junto com a 

repercussão que a imprensa uruguaia deu ao congresso são as fontes utilizadas para a 

presente pesquisa, que tem como objetivo analisar o referido Congresso, ocorrido nos 

dias 29, 30 e 31 de janeiro de 1943, no Uruguai. Esse estudo faz parte da tese sobre a 

atuação dos alemães anti-nazistas na América do Sul durante a Segunda Guerra 

Mundial, que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade de Passo Fundo. 

 

2) ST - PODER LOCAL E INSTITUIÇÕES JURÍDICO-POLÍTICAS 

Coordenação: Carlos Teixeira (Universidade Agostinho Neto, Luanda), Janaína 

Rigo Santin (UPF) 

ALISSON DROPPA - A TERCEIRIZAÇÃO EM PERSPECTIVA 

COMPARADA: ARGENTINA, BRASIL, CHILE E URUGUAI 
A terceirização foi a forma de contratar que mais avançou na América Latina nos 

anos 1990 e 2000, manifestando-se em setores de atividade econômica distintos, 

podendo expressar tanto um fenômeno interno quanto externo ao contrato de 

trabalho. Ampliando a fragmentação das relações de trabalho e da organização da 

classe trabalhadora. Uma das dificuldades de conceituá-la reside precipuamente 

nessas distintas formas por meio das quais se vem apresentando no mundo do 

trabalho, bem como na multiplicidade de conceitos que lhes são atribuídos por 

autores de diversas áreas do conhecimento. Nessa dinâmica, chega-se a presenciar o 

fenômeno da Terceirização da Terceirização, quando uma empresa terceirizada 
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subcontrata outras, e o da quarteirização, com a contratação de uma empresa com 

função específica de gerir contratos com as terceiras e, mais recentemente, os 

contratos de facção e de parcerias. Neste artigo pretende-se apresentar a pesquisa que 

vem sendo desenvolvida no âmbito do eixo terceirização do projeto temático 

¿Contradições do Trabalho no Brasil Atual. Formalização, precariedade, terceirização 

e regulação¿ sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo/FAPESP, especialmente sobre o o processo da regulação dessa forma de 

contratar na América Latina, incluindo as experiências da Argentina, do Chile e do 

Uruguai. Do ponto de vista metodológico além da análise da legislação existente em 

cada país, foram entrevistados: juízes, advogados, sindicalistas e pesquisadores dos 

referidos países com o intuito de verificar as diferenças e semelhanças em relação a 

regulamentação da terceirização em cada uma das realidades. 

AUGUSTO BORGES - DISCURSOS SOBRE O SUICÍDIO NOS INQUÉRITOS 

POLICIAIS DE INÁCIO MARTINS – PR 

A presente comunicação é parte de um pesquisa em fase inicial cujo objetivo é 

discursar sobre o suicídio na cidade de Inácio Martins, Paraná, entre os anos de 1974 

¿ 2014. Tomando como fonte inquéritos policiais, percebemos que no referido recorte 

temporal ocorreram nesta cidade 21 suicídios, os quais se efetivaram por intermédio 

de armas de fogo, armas brancas e enforcamentos. Por se tratar de uma cidade 

interiorana, onde todos se conhecem, há nas pessoas desta cidade uma sensação de 

pertencimento, o que tornaria o suicídio algo estranho. Pretendemos analisar o 

suicídio sob o prisma da história de violência enfocando-o como uma violência que 

não atinge só o indivíduo (suicida), mas, deixa um estigma para a sua família ou 

comunidade, privando estes de sua companhia, que ora pode ser entendida como 

fatigante para os que ficam, ora pode ser entendida como indigna ou merecida dessa 

privação. 

CARINA MARTINY - AÇÕES E INTERAÇÕES NA PRIMEIRA REPÚBLICA: 

LIDERANÇAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS EM 

FOCO (BRASIL, 1889-1903) 

Esta comunicação trata do processo de construção do Estado republicano no Brasil 

em seus anos iniciais, de 1889 a 1903. O tema não é novo na historiografia visto que, 

especialmente desde a década de 1970, tem despertado interesse de historiadores, 

sociólogos e cientistas políticos. Entretanto, passadas algumas décadas, requer um 

tratamento diverso, baseado em outros aportes teórico-metodológicos, que permitam 

acessar a complexidade do processo político republicano, não contemplada por 

análises macro-analíticas e preocupadas em conceder centralidade a algumas 

características específicas, tais como o embate entre militares e civis, a centralidade 

da oligarquia paulista, o coronelismo e a política dos Estados. Como alternativa, 

apresentamos uma análise que considere a relação entre Estado e as elites regionais, a 
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interação entre as diversas instâncias de poder (federal, estadual e municipal), bem 

como a diversidade de mecanismos que pautavam tais relações (negociações, 

barganhas, amizades, trocas de favores, entre outros). A metodologia utilizada é a 

redução da escala de análise e a proposta teórica tem por base a ideia de ação social 

de Fredrik Barth. Utilizamos como fonte a correspondência passiva e ativa do líder 

republicano sul-rio-grandense Júlio Prates de Castilhos, compreendendo cartas, 

bilhetes, telegramas e ofícios. Através desta análise demonstramos que a República, 

instalada através de um golpe militar e novidade enquanto regime político no país, 

dependeu das ações e articulações de lideranças, localizadas nos três níveis de poder, 

para se consolidar. Destacamos, neste sentido, a centralidade dos atores políticos e de 

suas ações, bem como a necessidade de identificar e analisar as diversas micro-

decisões que concorreram no processo de construção da República brasileira.  

DILCEU R. PIVATTO J. - PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL PÓS-45: DA 

INSTABILIDADE POLÍTICA AO GOLPE CIVIL-MILITAR DE 1964 

Cientistas políticos e historiadores, em seus estudos, afirmam que um dos momentos 

mais impactantes da História política brasileira situa-se no desfecho do golpe civil-

militar de 1964. Vários são as pesquisas que analisam os indicativos de que o golpe 

de 1964 foi gerado por elementos sistêmicos, internacionais, com a interferência 

inclusive militar dos Estados Unidos. Todavia, a conjuntura política interna do Brasil 

apresentava certas instabilidades no que se refere ao regime democrático estabelecido 

a partir do fim do ano de 1945 - um novo cenário de disputas de poder através: de 

corridas eleitorais, da manipulação das massas através do advento populista, de 

negociações intrapartidárias, conciliações de favores e, clientelismo no interior dos 

partidos políticos. Sendo assim, entende-se que os partidos políticos tiveram 

participação - direta ou indireta - no processo de transição de um regime democrático 

para um regime autoritário civil-militar. Em consideração aos aspectos destacados, o 

objetivo deste artigo é procurar compreender a atuação do PTB, do PSD e da UDN - 

os três principais partidos do período - no contexto pós-45 até os anos 60, com ênfase 

no ano de 1964, destacando: (i) a origem elitista e profissional destes partidos 

políticos; (ii) a fragilidade do sistema partidário associada a crise política brasileira 

dos anos de 1960; e (iii) a atuação destes partidos e suas respectivas figuras políticas, 

de maior expressão, durante o golpe de 1964. Para tanto, é necessário levar em 

consideração o modelo dos partidos políticos criado no Brasil, sendo estes partidos de 

quadros - que contam com maior capacidade financeira, advinda de recursos das 

elites dominantes, para profissionalizar a política segundo seus interesses particulares 

- conforme definição teórica conceitual de Maurice Duverger. 

DOUGLAS SOUZA ANGELI - OS CIDADÃOS PEDEM PROVIDÊNCIAS: 

OFÍCIOS ENVIADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS/RS 
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O município de Canoas/RS realizou suas primeiras eleições municipais durante a 

Terceira República (1945-1964), coincidindo com uma fase de expressivo 

crescimento demográfico, ampliação de sua mancha urbana e alteração de seu perfil 

populacional. Neste período, a experiência democrática brasileira caracterizou-se pela 

incorporação dos trabalhadores urbanos ao cenário eleitoral e pela consolidação de 

partidos políticos nacionais. Assim, o município constitui um recorte temporal 

importante para a compreensão das relações entre o Poder Público e os cidadãos 

naquele contexto de aprendizado democrático. Os ofícios enviados à Câmara 

Municipal de Canoas por moradores que reivindicavam melhorias em suas 

comunidades, na década de 1950, são indicativos tanto da capacidade de agir destes 

cidadãos quanto da identificação do legislativo enquanto canal de representação 

política. 

EDISON MARTINHO DA SILVA DIFANTE - A QUESTÃO DA CIDADANIA 

PASSIVA NA DOUTRINA DO DIREITO DE IMMANUEL KANT 

O trabalho busca apresentar uma reflexão referente à questão da cidadania passiva 

presente na Filosofia da História e na Filosofia do Direito de Immanuel Kant (1724-

1804). À princípio, parece contraditório o filósofo do esclarecimento afirmar, na 

perspectiva do direito pessoal, que, um homem adquire uma mulher; um casal adquire 

filhos e uma família adquire criados, e que, ¿o direito dos possuidores desses objetos 

é o mais pessoal de todos os direitos (KANT, 2003, 121). Na medida em que Kant 

trata do ¿Direito público¿ é introduzida a ideia de cidadão. ¿A única qualificação para 

ser cidadão é estar apto a votar¿ (KANT, 2003, p. 156). Como nem todas as pessoas 

votam, são postuladas duas classes de cidadãos: passivos e ativos (o que parece 

contradizer o conceito de cidadão em geral). Ao último, se exige, além da qualidade 

natural, ser o seu próprio senhor e, por conseguinte, possuir alguma propriedade. 

Segue-se, que da cidadania ativa estão excluídos o artesão, o criado doméstico, o 

menor, todas as mulheres e, em geral, qualquer um cuja preservação existencial 

(sustento e proteção) depende das providências de outrem (exceto o Estado). Da 

mesma forma, o lenhador, o ferreiro, o professor particular ¿são meros serventes da 

coisa pública porque têm que estar sob a direção ou amparo de outros indivíduos e, 

assim, não dispõem de independência civil¿ (KANT, 2003, p. 157). Uma leitura 

contextualizada do pensamento kantiano não representa uma defesa, mas é possível 

dizer que o modo como Kant aborda a questão da cidadania representa apenas o 

reflexo de um contexto histórico no qual ele está inserido. Equivocada seria a 

tentativa de interpretar a doutrina kantiana independentemente de sua época, isto é, de 

acordo com os parâmetros atuais. Num olhar retrospectivo, por assim dizer, Kant é 

apenas um interlocutor instrutivo, e mesmo decisivo à posteridade. 
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ELAINE FONTANA - IMPRENSA E PODER: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

NO GOVERNO YEDA CRUSIUS (2007/2010) 
No intuito de compreender como a realidade é construída e representada pelos meios 

de comunicação, a pesquisa verificará as representações sociais criadas sobre o 

Governo Yeda Crusius, no Rio Grande do Sul, no período de 2007 a 2010, a partir da 

leitura da coluna ¿Página 10¿ sobre política do Jornal Zero Hora, editado pela 

jornalista Rosane de Oliveira. Para tanto, é imprescindível situar o contexto histórico, 

político, social e econômico em que esteve inserido o governo Yeda Crusius, além do 

processo de desenvolvimento da imprensa brasileira e gaúcha. Abordaremos as 

relações da imprensa e poder nos tempos de globalização da comunicação. Estes, 

produzem informações que transitam entre as dimensões do global, regional e local. 

Em se tratando de emergentes no ciberespaço, também se interessam por 

acontecimentos que entoam relações de proximidade em nível micro, relacionados 

com determinada região ou, ainda, com local mais restrito, a exemplo de uma cidade, 

um bairro, uma rua. Entendendo que o jornal Zero Hora, está inserido num espaço 

regional. Esta vocação para o regional ao mesmo tempo em que reproduz, difunde o 

conhecimento globalmente. Serão analisadas nesta pesquisa cerca de 400 ¿Páginas 

10¿ de Zero Hora - Coluna de Política de Rosane de Oliveira entre 2007 ¿ 2010. Esta 

pesquisa também busca entender de que forma são construídos os símbolos do poder 

político e como eles constituem-se em redes de significados, evidenciando a 

importância e o papel do jornalista e dos meios de comunicação de massa. 

ELAINE LEONARA DE VARGAS SODRÉ - AS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS 

NO BRASIL DO SÉCULO XIX E AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO 

Quando D. Pedro oficializou a ruptura com Portugal deu o passo fundamental para o 

processo de construção do Estado. Assim, o que se viu, ao longo do século XIX, foi a 

tentativa de organizar um novo e complexo arcabouço institucional. No que se refere 

ao poder judiciário, os fundamentos da nova ordem eram a liberdade e a propriedade, 

e o instrumento para garanti-los: o constitucionalismo. Nesse contexto, surgiram as 

novas instituições jurídicas. Instituições que, por um lado, foram discutidas e criadas 

a partir do ideal constitucional em oposição à velha tradição portuguesa. Contudo, por 

outro, foram implementadas em um país continental com séculos de tradição 

patrimonialista, ou seja, trata-se de uma inegável dicotomia. É essa dicotomia que 

norteia este trabalho. Objetiva-se aqui demonstrar que as instituições jurídicas 

brasileiras estavam em consonância com liberalismo constitucional do século XIX.  

Porém, ao mesmo tempo, fosse pelas peculiaridades da sociedade brasileira, fosse 

pelas brechas do sistema judiciário, os antigos poderes privados conseguiram se 

reproduzir nas novas instituições liberais. 
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ELIANE TOFFOLO - PROCESSOS JUDICIAIS: A HISTÓRIA SOCIAL DO 

TRABALHADOR NA INDÚSTRIA AGROAVÍCOLA 

Na perspectiva da história social do trabalho como um campo de investigação que 

possibilita problematizar os processos e condições de trabalho, a pesquisa visa 

compreender os múltiplos aspectos do processo de formação das classes 

trabalhadoras. Também busca edificar as formas de gestão da força de trabalho, os 

mecanismos de dominação e a estrutura hierárquica da empresa. Para tanto, a 

proposta de pesquisa é de análise empírica e teórica das ações trabalhistas que 

envolveram questões de acidente de trabalho, movidas por trabalhadores contra a 

empresa Doux Frangosul S.A. Agro Avícola Industrial, instalada na cidade de Passo 

Fundo no Norte do Rio Grande Sul, no período de 2004 à 2009. Os processos 

tramitaram na Justiça do Trabalho de Passo Fundo ¿ RS 4ª Região e instâncias 

superiores. Através da análise dos processos, documentos Sindicais, atas da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e do Ministério do Trabalho, pesquisa no 

jornal local O Nacional, além de, entrevistas com alguns empregados e membros dos 

órgãos fiscalizadores objetiva-se contextualizar historicamente os acidentes de 

trabalho ocorridos na empresa no período investigado . Ainda, qual o tratamento que 

a Justiça do Trabalho deu a eles. Essa análise será a partir do confronto das Leis 

brasileiras, como a garantia social contida na Constituição Federal de 1988, artigo 7º, 

XXVIII, a qual prevê a responsabilização do empregador em acidentes de trabalho 

mediante comprovação de dolo ou culpa. Por fim, será analisada a norma do Código 

Civil, artigo 927, parágrafo único, que responsabiliza o empregador independente de 

culpa, pelo risco proveniente da atividade econômica. 

ESTELA CARVALHO BENEVENUTO  - “VIGIAR É PRECISO”: A 

POLÍCIA DA ERA VARGAS NO RIO GRANDE DO SUL 

Organização e ação no estado do Rio Grande do Sul, assim como, as relações da 

instituição policial com a sociedade civil, os homens que a compõem e o governo 

estadual e federal. Tal estudo, busca ampliar o debate e as pesquisas sobre o tema da 

polícia e seus diferentes departamentos, estejam eles inseridos em um Estado 

autoritário ou democrático. Favorecendo o debate historiográfico sobre o período do 

Estado Novo no Rio Grande do Sul. Ao analisar a polícia política, centro meu estudo 

no Departamento de Ordem Política e Social (D.O.P.S), e sua criação em 1937, na 

então capital federal Rio de Janeiro, e como se reestrutura toda a corporação policial a 

partir deste departamento, que se torna o centralizador de todos os assuntos 

relacionados as questões de repressão política e social, instalando um policiamento 

que tem como finalidade primeira a vigilância e controle dos possíveis opositores ao 

regime, fossem eles ou elas, partidarizados ou não. Denota-se a instituição policial, 

através da estrutura do DOPS, funções e ações que ultrapassam o "simples" ato de 

policiar. Legitima-se e empodera-se a polícia para agir de acordo com as necessidades 
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de um regime autoritário: reprimir. No Rio Grande do Sul, a polícia política 

desempenhará muitas funções: vigiar as fronteiras para impedir a entrada de 

comunistas, reprimir imigrantes alemães, italianos e asiáticos suspeitos e todos 

aqueles que representassem uma ameaça ao sistema. Mapear tal assunto e analisar a 

documentação sobre polícia e, em especial o DOPS, revela particularidades de setores 

marginalizados da sociedade e sua relação com o poder instituído pela polícia e seus 

representantes, os policiais. 

EVANDRO JOSE BILYCZ DE CAMARGO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF): UM ESTUDO DE CASO 
Encontrar o melhor caminho e propor as melhores soluções está entre as premissas de 

uma gestão firme e robusta. O trajeto a ser buscado parece ser aquele que prima pelo 

encontro entre a eficiência, a eficácia e os elementos de qualidade. A administração 

pública municipal brasileira está a construir muitas realidades, no entanto, quando se 

visualiza a gestão local, aparecem as imensas dificuldades que vêm sendo cultivadas 

ao longo dos mais variados governos. Mesmo que se destaquem apenas as utilizações 

das ferramentas administrativas e que podem vir a proporcionar uma ou outra 

inovação, o que se encontra atualmente é quase que uma ausência total destas ideias, 

seja dentro da sociedade, seja nas prerrogativas do Estado, frente à idealização de 

uma gestão ativa construída através de valores e bem público. Neste sentido, essa 

realidade permite perceber, o quão se transformou a gestão, governos e 

administrações públicas, em especial após a implementação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), como aparece em contribuições de autores como, De 

Paula (2005), e Bresser-Pereira (2006). O que em muito possibilita compreender as 

mudanças gerenciais e administrativas. 

GABRIELA TOSTA GOULART - NOVO PODER, NOVAS IDEIAS 

O presente projeto integra-se ao conjunto da produção que tem renovado a história 

política integrante da história regional a partir do estudo da imprensa e das relações 

de poder local ao propor a construção de uma análise da relação entre as lideranças 

políticas e a imprensa regional, os discursos políticos plantados no cerne da 

informação divulgada por esta imprensa no período que se estende de 1945 até 1967. 

Além disso, analisar como os jornais do período abordaram a questão do poder 

regional, os embates políticos e quais foram as suas articulações que levaram o 

cenário passo fundense a ter um ¿novo poder, novas ideias ¿ e velhas farpas e 

rebeldias intrapartidárias. Tem como objetivo geral, conduzida pela política 

partidária, desenvolver um estudo das transformações ocorridas na sociedade 

regional, a partir das decisões e ações de suas elites: econômica, social, política e 

profissional. Ao longo deste estudo procurar-se-á conhecer as elites locais, o sistema 

político vigente, as relações de poder e o papel da imprensa na história, considerando 
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suas formações, o cenário político e partidário, o que será desvelado a partir de 

discursos apresentados na imprensa, relatos memorialísticos, além de homenagens 

prestadas e críticas de opositores, contidas nos jornais. Para tanto temos como fontes: 

8 volumes de relatos memorialísticos (produzidos a partir de 1935) produzidos por 

Nicolau de Araujo Vergueiro, discursos e notícias reproduzidos pela imprensa (de 

1945 a 1967) ¿ em especial os jornais O Nacional e Diário da Manhã, além de 

arquivos de algumas elites do período disponíveis no Acervo do Instituto Histórico e 

Geográfico de Passo Fundo. 

GERALDO HOULY LELIS DE FREITAS - SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 

PERNAMBUCO NA ERA VARGAS: TRADIÇÃO E LUTAS 
O Sindicato dos Bancários de Pernambuco apresenta mais de 80 anos de história, 

sendo uma das mais importantes organizações representativas dos trabalhadores do 

Brasil. A expectativa como trabalho de dissertação de mestrado em história pela 

Universidade Federal de Pernambuco é estudá-lo a partir do processo histórico de sua 

fundação em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas até a articulação que 

suscitou a primeira greve da categoria no estado, uma longa paralisação de 40 dias em 

1951. Os objetivos da pesquisa compreende identificar os fatores que contribuíram 

para a organização sindical dos bancários, a representatividade social e as relações 

políticas com a categoria; analisar as inter-relações trazidas pelas questões político-

econômico do momento histórico apresentado com a filosofia proposta do sindicato 

durante o governo de Getúlio Vargas e, após a queda de sua ditadura. É esperado ao 

longo do trabalho um relevante diálogo com a extensa historiografia sobre o 

sindicalismo, mas também com as perspectivas construídas do tema abordadas pelas 

ciências sociais, pelo direito e pela filosofia. A chave hermenêutica proposta é a 

concepção materialista da história sob o ponto de "vista de baixo" (history from 

below) e as suas principais contribuições teóricas. 

GISELDA SIQUEIRA DA SILVA SCHNEIDER - O ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO E A SITUAÇÃO DOS POVOS ORIGINÁRIOS NO MS 

Em 1988, ante a luta e a mobilização dos povos indígenas na Constituinte de 1987, o 

Estado Brasileiro finalmente reconhece aos Povos Originários do Brasil direitos 

territoriais, culturais e à auto-organização. Em capítulo próprio da Constituição 

Federal da República Brasileira estão previstos direitos originários sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ocorre que, desde a promulgação da 

Constituição Cidadã, os cidadãos indígenas esperam pela concretização do previsto 

em lei, ou seja, passados quase 30 anos ainda existem populações a espera dos 

procedimentos demarcatórios nas beiras de estradas, rodovias, ou em pequenos 

pedaços de terra. Percebe-se um grande distanciamento entre o âmbito formal e o 

âmbito social quanto ao tema dos direitos indígenas. Em Mato Grosso do Sul, Estado 
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Brasileiro, os povos originários Kaiowá Guarani vivem uma situação de extrema 

violação de Direitos Humanos, um verdadeiro genocídio quando são expulsos e 

alguns mortos de suas terras. Tal fato merece atenção e estudo acadêmico, eis que 

desafia a reflexão pelo formato de Estado de Direito vigente na ordem jurídica 

brasileira versus o poder dos fazendeiros locais que desafiam a lei, em atitudes 

criminosas e contrárias à democracia. 

GUSTAVO HENRIQUE DE SIQUEIRA - O “MILAGRE ECONÔMICO” E A 

TECNOCRACIA NO PROJETO CHAPECOENSE DE DESENVOLVIMENTO 

A ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) tem sido pouco estudada a partir de 

regiões periféricas do país. Esse estudo discute uma das ações do referido regime 

autoritário na região Oeste do Estado de Santa Catarina, mais especificamente no 

município de Chapecó. Objetiva-se, assim, analisar as propostas presentes no 

planejamento tecnocrático expresso no Projeto Chapecoense de Desenvolvimento 

(PCD) ¿ documento que foi plataforma de campanha da Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA) no pleito municipal de 1972 onde foi eleito o prefeito Altair 

Wagner. A fonte documental principal desse estudo é o próprio PCD problematizado 

metodologicamente como ¿documento/monumento¿. Essa abordagem metodológica 

permitiu analisar o projeto tecnocrático a partir das referências teóricas que balizaram 

sua elaboração, assim como o conteúdo das propostas apresentadas nos campos 

econômicos e sociopolíticos. Os resultados dessa ação governamental, que foram de 

suma importância nos anos vindouros a sua implementação, foram os seguintes: 

visível alinhamento do planejamento municipal com o ideário da ditadura civil-

militar através do embasamento de colaboradores da Associação de Diplomados da 

Escola Superior de Guerra (ADESG) e de instituições do governo como o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU); sucesso na retomada do poder pela 

ARENA em Chapecó após um mandato exercido pelo MDB em pleno “milagre 

econômico”; priorização da indústria, do consumo e da expansão da infraestrutura e 

do capital na região mirando o estabelecimento de Chapecó como  

 “polo” e “Capital do Oeste”; e a redução de aproximadamente sessenta mil 

produtores de carne suína através do planejamento tecnocrático apregoando a 

mecanização do campo e consolidação das agroindústrias que aceleraram o êxodo 

rural na região. 

HELIO SOCHODOLAK - HISTÓRIA DA VIOLÊNCIA EM PROCESSOS 

CRIMINAIS - MALLET-PR (1913-1945) 
A presente comunicação vincula-se à linha de pesquisa do Programa de pós-

graduação em História e regiões: “Espaços de práticas e relações de poder”. A 

pesquisa, com apoio financeiro do CNPq, desenvolve-se no contexto das pesquisas 

sobre história e regiões que problematizam suas construções e vivências. 
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Pretendemos problematizar, a partir de uma história da violência, os discursos que 

construíram a região Sul do Paraná e a ocupação eslava. Para tanto, desde 2013 

algumas ações caminharam no sentido de avançar nos trabalhos de tratamento 

arquivístico e disponibilização digital para a pesquisa da série Processos Criminais do 

Judiciário de Mallet-PR no CEDOC/I. Essa série faz parte de um fundo composto por 

aproximadamente 6 mil processos. Os processos criminais que compõem um sexto 

desse fundo, datam de 1913 a 2006, cobrindo um importante período da história da 

ocupação da região sul do Estado do Paraná. Já foram tabulados os processos, por 

tipologia, do período de 1913 a 1945. As ações relatadas e ¿editadas¿ pelo discurso 

jurídico, no período de 1913 a 1945 se referem, principalmente, a ações contra a vida 

humana em mais de 70% dos casos. Em segundo lugar aparecem os crimes contra a 

propriedade, em cerca de 12% dos casos. Além das informações intencionais 

registradas nos processos existe um sem número de outras acessíveis ao historiador a 

partir de uma metodologia e teoria adequadas. 

JONAS BALBINOT - AS FORMAS DE MANUTENÇÃO DO PODER NA 

REPÚBLICA VELHA 
O presente artigo será desenvolvido abordando as diversas formas de manutenção do 

poder, praticadas durante a república velha no Rio Grande do Sul, todas voltadas para 

a perpetuação do Partido Republicano Riograndense como o mandatário principal na 

política gaúcha. Inicialmente, o trabalho propõe um estudo sobre a filosofia 

positivista, elemento norteador dos políticos gaúchos na montagem da estrutura de 

poder. Distorcido, induzido e manipulado, o positivismo foi posto em prática com o 

objetivo da manutenção do poder. Em seguida, o trabalho analisa a Constituição 

Estadual de 1891 e suas peculiaridades com o objetivo de manter a oposição afastada 

das decisões e também dos cargos políticos. Por fim, analisaremos alguns traços do 

coronelismo, largamente praticado no Brasil e também no Rio Grande do Sul onde o 

coronel agia como um instrumento de dominação local caracterizado pelo poderio 

militar e econômico de um chefe que se sobrepunha aos demais dessa região sempre 

com o objetivo de manutenção de poder no Brasil Republicano. 

LIDIANE ELIZABETE FRIDERICHS - OS THINK TANKS E A DIVULGAÇÃO 

DO NEOLIBERALISMO PARA O BRASIL DA NOVA REPÚBLICA 

Durante a década de 1980, no contexto da abertura política e do início da Nova 

República, ocorreu o aumento da participação de diversos grupos ligados a 

movimentos sociais, partidos políticos, ONGs e instituições empresariais, os quais 

visavam influenciar os processos decisórios. Entre eles, destaca-se a criação de 

diversas instituições, denominadas think tanks. O conceito de think tank não é 

unânime, devido as suas diferenças de atuação e principalmente de financiamento, o 

que implicaria na sua independência intelectual. Apesar das divergências, os think 
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tanks podem ser compreendidos como instituições de pesquisa privadas, sem fins 

lucrativos, que visam produzir um conhecimento prático que objetiva influenciar a 

produção de políticas públicas. Esses, na maior parte das vezes, se afirmam como 

independentes, vendendo seu conhecimento como neutro, contudo, a maioria dos 

institutos está ligada a alguma corrente ideológica e defende essas propostas. Dessa 

forma, a presente comunicação objetiva debater o processo de fundação de dois 

institutos do Rio Grande do Sul ¿ o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul e o 

Instituto de Estudos Empresariais - e suas propostas para o novo momento político do 

Brasil. Esses agregaram dentro de sua organização vários grupos empresariais, que 

buscavam divulgar o neoliberalismo como solução para os problemas de 

desenvolvimento do Brasil, fazer frente aos projetos ligados a uma base popular.  

NADIR ANTONIO PICHLER - A POTENTIA E A POTESTAS DE ENRIQUE 

DUSSEL 

O objetivo da comunicação é apresentar a distinção entre potentia e potestas, do 

filósofo latino americano Enrique Dussel, na obra Política da Libertação. A primeira 

significa o poder da comunidade política, a pluralidade de todas as vontades ou a 

maioria hegemônica, reforçada por meio do consenso; já a potestas é o poder 

delegado e institucionalizado por governos e instituições políticas. A potentia é o ser 

da política e por isso possui fundamento ontológico; já a postestas, como poder 

delegado e institucionalizado, apresenta-se fenomenicamente, isto é, atua na esfera 

ôntica, nos entes representativos da política.  

RICARDO AGUIRRE DE MORAES - ESTADO NOVO: O SISTEMA 

JURÍDICO COMO ESPAÇO DE DISPUTA PELA EFETIVAÇÃO DA CLT 

Este estudo visa refletir o processo de luta do proletariado pela efetivação das leis 

trabalhistas promulgadas em 1943 no Brasil, em especial no estado do Rio Grande do 

Sul. A hipótese inicial do presente estudo é compreender o processo em que o sistema 

jurídico foi o grande palco de disputas trabalhista para que as leis promulgadas na 

CLT viessem a ser cumpridas, perante uma massa trabalhadora que ¿conquista¿ seus 

direitos e encontra no judiciário, municiado pelas leis trabalhistas recém-

promulgadas, espaço para efetiva-las. Pois a simples existência do direito em si tendo 

como suporte a lei, não é garantia para que a mesma seja executada. A luta de classes, 

não necessariamente organizada em torno de sindicatos ou partidos políticos é real, 

ativa e constante nos espaços de luta de nosso estado, em especial no campo jurídico. 

A origem primordial que dá ênfase a realização da presente pesquisa, é compreender 

o processo de luta do proletariado de maneira singular nos tribunais do estado sulino 

para que a CLT venha a ser cumprida durante os primeiros anos de sua existência, 

assim em uma tentativa de compreender a heterogeneidade de estratégias de luta da 

classe trabalhadora brasileira. 
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RODRIGO FERNEDA; DAIANE THAISE DE OLIVEIRA FAORO - REGIMES 

POLÍTICOS BRASILEIROS: UM ESTUDO HISTÓRICO E ECONÔMICO 

DOS GOVERNOS NO BRASIL, NO PERÍODO DE 1930 A 2012 

A evolução da vida política, econômica, financeira, social e de cidadania da 

conjuntura brasileira, possui relação com os aspectos regimentais, exercidos pelas 

formas de poder dos mais diversos governos. Nesse sentido o objetivo do estudo foi 

analisar o contexto histórico e econômico dos regimes políticos brasileiro entre os 

períodos de 1930 a 2012, sob a ótica dos reflexos da institucionalização e cidadania. 

O estudo justifica-se em decorrência de que as mudanças ocorridas constituíram uma 

fundamental importância para a formação de uma análise crítica a respeito dos 

avanços ocorridos e das conquistas alcançadas rumo à construção de uma estrutura 

capaz de sustentar o processo de inserção do Brasil no rol dos países em 

desenvolvimento. Por meio de um estudo exploratório, qualitativo e de cunho 

bibliográfico, analisou-se através de dados secundários, informações positivas e 

negativas importantes para a criação e desenvolvimento do Estado brasileiro. A 

análise dos dados ocorreu baseada na análise do conteúdo conforme a orientação de 

Bardin (2004). Como resultado, constatou-se uma herança de ineficiência da 

administração burocrática, desequilíbrio das contas públicas, centralização de renda e 

enfraquecimento das instituições democráticas. Decorrente dos processos políticos, 

foi possível constatar a transformação do Brasil que era predominantemente rural e 

com economia monoexportadora, transformando-se numa economia plural e urbana. 

TALES HENRIQUE ALBARELLO - RESULTADOS DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO EM SANTA MARIA 
O objetivo deste trabalho foi analisar as políticas públicas implantadas por intermédio 

do Banco Nacional de Habitação, o BNH, em Santa Maria ¿ RS, entre 1967 e 1986, e 

os resultados dessas políticas no atendimento das demandas da comunidade local. Por 

meio de relatórios da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul e da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria, foram pesquisadas as obras realizadas em Santa 

Maria que resultaram na criação de núcleos habitacionais e de reformas urbanas. Para 

a análise das demandas e dos resultados das políticas públicas implantadas, foi 

pesquisado o acervo do Jornal A Razão entre os anos de 1967 e 1986. Entre os 

resultados da pesquisa pode ser apontado que os núcleos habitacionais construídos em 

Santa Maria não foram suficientes para atender as necessidades da população de 

baixa renda. As ocupações, locais em que a população passava a residir em razão da 

falta de outras alternativas, continuaram a surgir e a existir. As reformas urbanas, que 

obedeciam as diretrizes do BNH, foram realizadas em áreas que já contavam com 

uma infraestrutura mínima, sendo que as obras serviram para qualificar esses espaços. 

As justificativas sociais do BNH não foram cumpridas, já que as áreas beneficiadas 

não eram as mais necessitadas. Apesar de ter sido criado para resolver o problema 

habitacional brasileiro, o BNH foi muito mais um instrumento utilizado para 
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melhorar os índices econômicos do que propriamente atender as demandas da 

população de baixa renda. Suas obras, mesmo que oficialmente não tivessem esse 

objetivo, ajudaram a elevar a especulação imobiliária, ao conduzir a valorização das 

áreas atendidas por seus investimentos. O BNH também foi utilizado como uma 

forma de fazer propaganda pelos governos militares, ajudando a justificar a sua 

permanência no poder do Estado brasileiro. 

VINÍCIUS RAUBER E SOUZA - DISPUTAS E CONFLITOS EM TORNO DA 

REFORMA PSIQUIÁTRICA NO RIO GRANDE DO SUL 

O trabalho aborda processo de reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul. Mapeou os 

conflitos, as disputas, os recursos utilizados pelos grupos, os principais tipos de 

capital valorizados no campo, a atual configuração, a participação dos envolvidos nos 

debates públicos e suas principais estratégias e mecanismos de ação. Encontrou a 

formação de alianças e coalizões no campo da saúde mental no Rio Grande do Sul e 

disputas na construção de políticas públicas entre um modelo hospitalocêntrico ¿ 

centrado na internação e no atendimento em hospitais gerais ¿ às políticas públicas de 

atenção à saúde mental em detrimento do modelo psicossocial, que é baseado no 

atendimento ambulatorial e comunitário. A pesquisa empírica que deu suporte ao 

trabalho foi feita a partir da observação de debates públicos e eventos na área da 

saúde mental, de entrevistas realizadas com agentes no campo e da leitura de atas 

Christopher Weible (2007) de reuniões, jornais, blogs, teses e dissertações sobre o 

assunto. Esta pesquisa esta situada no limite entre a sociologia e a ciência política, 

pois abrange tanto uma dimensão de relações sociais, status e legitimidade entre os 

agentes em um campo, como uma disputa entre grupos sociais para a implementação 

de determinadas políticas públicas. Para contemplar isso, a abordagem teórica 

basicamente trabalha em dois níveis. Em um primeiro nível, enfoca as relações de 

poder entre os agentes, utilizando principalmente a teoria do campo de Pierre 

Bourdieu (1998, 2000, 2001 e 2004). Serão trabalhados também os conceitos de 

capital e poder simbólico e suas implicações. O segundo nível de análise foca a 

dimensão da formação de alianças entre os agentes em um contexto de disputas na 

arena pública de debate na democracia, através da ferramenta de coalizão de defesa, 

de Paul Sabatier.  

WELLINGTON RAFAEL BALÉM - BIOGRAFIAS DE NINGUÉM: A 

TRAJETÓRIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS RECENTES E A ESCRITA DA 

HISTÓRIA 

Nesta comunicação, analisamos como foram construídas e usadas as trajetórias de 

réus e autores nos processos judiciais do século XX e como seu estudo permite que se 

compreenda, para além do visível, aspectos sociais e jurídicos que implicam 

diretamente na análise histórica. Tendo como base empírica os processos do fundo da 
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Comarca Caxias do Sul, RS, começamos com uma discussão sobre a memória, a 

verdade, a história e os processos judiciais, com o foco na questão da trajetória. Em 

seguida, analisamos a legislação que se aplica ao uso de processos recentes para 

pesquisas, especialmente no manuseio de informações pessoais e casos de segredo de 

justiça. E, por fim, na perspectiva da escrita da história, analisamos como a 

construção e o uso das trajetórias feitas no permeável campo do direito sofrem o 

efeito de diversas forças internas e externas que podiam ser mais ou menos 

determinantes para se obter êxito nos resultados pretendidos 

 

3) ST - REBELIÕES POLÍTICAS E RELAÇÕES INTER-REGIONAIS NA 

AMÉRICA DO SUL 

 

Coordenação: Aristeu Lopes (UFPel) e Ana Luiza Setti Reckziegel (UPF) 

ALESSANDRO BATISTELLA - O GOVERNO NEY BRAGA E O GOLPE 

CIVIL-MILITAR DE 1964 NO PARANÁ 

O Major Ney Aminthas de Barros Braga teve uma carreira política meteórica. Em 

1954, o ex-cunhado do então governador Bento Munhoz da Rocha Neto elegeu-se 

prefeito de Curitiba; em 1958, já no PDC e rompido com Bento, Ney elegeu-se o 

segundo deputado federal mais votado no Paraná; e, em 1960, Ney derrotou o senador 

petebista Nelson Maculan e elegeu-se governador paranaense. Durante a sua trajetória 

política, Ney Braga construiu uma imagem pública de líder competente, bom pai de 

família, honesto, trabalhador e, sobretudo, católico fervoroso. No presente trabalho, 

pretendemos analisar o contexto político do início da década de 1960 no Paraná, 

período este marcado pela consolidação do neysmo e do PTB como as principais 

forças políticas no estado. Neste sentido, procuraremos refletir sobre a relação entre 

Ney Braga, o PTB paranaense e o governo do presidente João Goulart. Em um 

segundo momento, abordaremos o papel desempenhado pelo governador paranaense 

no golpe civil-militar de 1964, com o objetivo de demonstrar que, embora não seja 

lembrado como um dos governadores conspiradores, Ney Braga teve uma 

participação ativa na conspiração e na deflagração do golpe de Estado. Por fim, 

pretendemos demonstrar que o golpe civil-militar de 1964 enfraqueceu o PTB 

paranaense e consolidou a liderança política de Ney Braga no Paraná, tornando-o um 

político conhecido nacionalmente durante o período de vigência da ditadura militar 

no país. 
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AMANDA SIQUEIRA DA SILVA - A BRIGADA MILITAR E A FRONTEIRA 

URUGUAIA NA REVOLUÇÃO FEDERALISTA 
Quando da sua organização, a Brigada Militar visava fazer frente ao iminente conflito 

armado que se anunciava: a Revolução Federalista (1893-1895). Desde então a 

Brigada estaria envolvida em todos os acontecimentos políticos/bélicos importantes 

na história do Rio Grande do Sul e até mesmo em nível nacional. Contando com dois 

Batalhões de Infantaria e um Regimento de Cavalaria, além de inúmeros Esquadrões 

e Corpos Provisórios. Em fevereiro de 1893 o Rio Grande do Sul foi invadido por 

quase 5.000 federalistas, muitos destes eram grandes estancieiros do sul do estado e 

da serra, que traziam consigo seus agregados e peões. Eram comandados por 

Gumercindo Saraiva e entraram no Estado por diferentes pontos, principalmente 

vindo do Uruguai. Dentre as variadas batalhas, outra que foi marcante foi a batalha do 

Inhanduí, em maio de 1893 na cidade de Alegrete. Após o combate os federalistas 

atravessaram novamente a fronteira para o Uruguai, somente retomando a ofensiva 

em setembro. O Uruguai durante esta revolta foi palco de organização dos revoltosos, 

assim como uma garantia de sobrevivência diante as perdas de batalhas. O ano de 

1894 no Rio Grande do Sul prosseguiu com a intensa marcha bélica dos republicanos 

contra os revoltosos federalistas. Com a morte de Gumercindo Saraiva começava a 

desenrolar-se o fim da revolta. Neste momento, as perseguições aos revoltosos 

seguiram e estes por muitas vezes acabaram por se refugiar novamente no Uruguai. 

Em 23 de agosto foi assinada a Ata de Paz. A guerra civil durou dois anos e sete 

meses, deixando em torno de 10 a 12 mil mortos e gerando grande ódio entre as 

oligarquias políticas.  

ANA LUIZA SETTI RECKZIEGEL - A GUERRA DE 1893 COMO FATOR DE 

ARTICULAÇÃO TRANSNACIONAL 

Essa comunicação tem como objetivo abordar a revolução Federalista de 1893 e sua 

conexão com os partidos Blanco e Colorado do Uruguai. A tese centra-se na questão 

de que a partir do desencadeamento da guerra civil rio-grandense de 1893, os 

federalistas articularam-se com blancos e colorados e provocaram a ampliação do 

cenário da guerra para o front internacional. No momento em que houve o 

envolvimento do Uruguai, a guerra torna-se transnacional e não apenas um conflito 

regional de disputa pelo poder no Rio Grande do Sul entre federalistas e castilhistas. 

ARISTEU ELISANDRO MACHADO LOPES - EVOLUÇÃO E FOTOGRAFIA: 

APONTAMENTOS SOBRE AS IMAGENS DO CERCO A CIDADE DE 

BAGÉ-RS DURANTE A REVOLUÇÃO FEDERALISTA DE 1893 
Uma das rebeliões políticas mais significativas da história do Rio Grande do Sul foi a 

Revolução Federalista de 1893. Tratou-se de um conflito armado desencadeado a 

partir da disputa política pelo poder do Estado que envolveu dois grupos políticos 
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com ideias e doutrinas políticas diferentes. De um lado, estavam os seguidores 

republicanos de Júlio de Castilhos e no outro grupo os defensores dos ideais 

federalistas chefiados por Gaspar da Silveira Martins.  A cidade de Bagé, localizada 

na região da campanha meridional do Rio Grande do Sul, foi cenário para um dos 

conflitos mais significativos dessa Revolução: o sítio promovido pelos federalistas 

enquanto a cidade era salvaguardada pelas forças republicanas. Importante destacar 

que este cerco também tinha um objetivo simbólico, já que os federalistas tentavam 

tomar a cidade na qual nasceu Silveira Martins e os republicanos, ao defendê-la, 

tentavam garantir sua hegemonia. Enquanto a cidade sofria as consequências do sitio, 

com as ruas entrincheiradas e as casas avariadas pelos confrontos, o fotógrafo José 

Greco, residente em Bagé e recém chegado da Itália, registrou alguns dos cenários 

urbanos alterados pela rotina da guerra. Averiguar algumas das fotografias do sitio 

feitas por Greco é o objetivo desta comunicação.  As fotografias mostram os dois 

lados do conflito, evidenciando que o fotógrafo transitava entre federalistas e 

republicanos. Os registros capturados pela lente da sua câmera não revelaram as 

atrocidades da guerra ou os seus atos acontecendo, mas registraram as ruas, as casas e 

as pessoas nos momentos posteriores aos embates ou, então, logo antes dos seus 

reinícios. Analisar estas fotografias é uma forma de averiguar os desdobramentos da 

Revolução Federalista de 1893 em um dos seus conflitos particulares e, igualmente, 

importante à compreensão da história da cidade. As imagens registraram as 

transformações no espaço urbano, o qual, ainda hoje, é percebido no traçado da 

cidade. 

CARLOS ROBERTO DA ROSA RANGEL - CONFLITOS POLÍTICOS NA 

FRONTEIRA BRASIL-URUGUAI (1930-1945) 

Até meados do séc. XX, a região de fronteira Brasil-Uruguai caracterizou-se pela 

permeabilidade econômica e cultural, assim como pelos violentos conflitos políticos 

entre facções rivais. No entanto, a partir dos anos 1930, com a progressiva 

centralização política e administrativa dos governos nacionais, esse espaço fronteiriço 

teve de ajustar-se às políticas aduaneiras e fiscais mais rígidas e também ao 

enfraquecimento das elites locais que se submeteram aos partidos de caráter mais 

nacional que regional, às regras da democracia partidário-eleitoral e também a um 

contexto de alteração do poder econômico, no qual as economias locais e regionais 

tornaram-se seriamente condicionadas às condições do capitalismo oligopolista 

transnacional. 

CRISTIANE MEDIANEIRA ÁVILA DIAS - JOÃO CARLOS BONA GARCIA E 

UBIRATAN DE SOUZA, BANIDOS: BRASIL, 1971 
A decretação do Ato Institucional n.º 5, AI-5, em 13 de dezembro de 1968, permitiu a 

instauração do Terrorismo de Estado (TDE) no Brasil, pois forneceu subsídios para 
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que o governo militar, com o intento de acabar com a oposição e disseminar o medo 

na sociedade, perseguisse setores que resistiam, de múltiplas formas, à ditadura. 

Nesta fase, os militantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), João Carlos 

Bona Garcia e Ubiratan de Souza, em razão de suas atividades políticas, foram presos 

pelos órgãos de segurança, torturados e banidos do território nacional, em janeiro de 

1971, ao serem trocados pelo embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, sequestrado 

no ano anterior pela organização. Este artigo tem por objetivo verificar, com base no 

cruzamento de informações retiradas de depoimentos escritos e documentos 

repressivos, a forma como ocorreu tal banimento, salientando que a partida para o 

Chile, no caso destes dois militantes, não foi o resultado de uma escolha individual, 

mas de uma imposição feita pela ditadura civil-militar brasileira.  

EDUARDO ROUSTON JUNIOR  - O PARTIDO FEDERALISTA NA 

PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Sob a hegemonia maciça dos deputados do Partido Republicano Rio-Grandense 

(PRR), e sem o desafio da oposição discordante, a Assembleia dos Representantes do 

Rio Grande do Sul foi, até o ano de 1913, apenas ratificadora da vontade do 

Presidente do Estado gaúcho, fosse ele Júlio de Castilhos, Carlos Barbosa ou Borges 

de Medeiros. Se, até aquele momento, o ambiente parlamentar na órbita regional era 

marcado apenas pelas discussões sobre o orçamento e elogios à administração 

republicana, uma nova atmosfera começaria a impregnar pouco a pouco o ambiente 

político da referida Assembleia com o ingresso e a atuação política, a partir daquele 

ano, dos parlamentares do Partido Federalista (PF), principal veículo de oposição à 

ordem castilhista-borgista. A experiência do enfrentamento parlamentar na arena 

política da Assembleia dos Representantes, acentuada na década de 1920 com o 

fortalecimento da oposição, criando hábitos de conflito e negociação entre a Maioria 

castilhista-borgista e a bancada federalista, liderada por Gaspar Saldanha, traria uma 

flexibilidade política mais ampla do que permitiam as paixões regionais 

preponderantes até então no contexto político e histórico da Primeira República 

(1889-1930). No que tange à produção do conhecimento histórico acerca da atuação 

parlamentar federalista, pode-se destacar que, apesar do tema ser tangenciado em 

praticamente todas as obras, recentes ou antigas, sobre o período republicano no Rio 

Grande do Sul, ele jamais mereceu abordagens específicas. De qualquer modo, tanto 

a historiografia política sul-rio-grandense como a brasileira, é bem verdade, vêm 

apresentando, com efeito, diferentes apreensões em torno deste tema. Nesse sentido, 

analisar essa questão historiográfica no que diz respeito à representação parlamentar 

da oposição federalista se constitui no objetivo desta comunicação. 

ENRIQUE SERRA PADRÓS - AS REDES DE SOLIDARIEDADE CONTRA A 

CONEXÃO REPRESSIVA NO CONE SUL 
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A comunicação faz parte de um estudo maior sobre a conexão repressiva no Cone Sul 

(1960-1990). Tal conexão manifesta a complexidade das interações que integram as 

ditaduras da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. O cenário e a dinâmica 

geral estão marcados por três pressupostos essenciais da Doutrina de Segurança 

Nacional: o combate ao inimigo interno, a diretriz das fronteiras ideológicas e a 

contra-insurgência. São fatores importantes na montagem da lógica de colaboração e 

coordenação repressiva: a conformação do exílio e de santuários de oposição, o 

trânsito de ¿pombos-correios¿, a atuação de comandos condor e a ação de 

organizações de direitos humanos constituem temas conexos. O eixo aqui destacado é 

o papel das entidades de direitos humanos com atuação extrafronteiriça (espécie de 

contra-condor), como CLAMOR e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos. São 

focalizados os vínculos formais e informais dessas organizações com círculos de 

resistência no Uruguai e na Argentina, os antecedentes correspondentes à 

solidariedade ao exílio brasileiro no Uruguai no imediato pós-64, e as modalidades de 

intervenção: acolhida de perseguidos; proteção a clandestinos; fornecimento de 

documentos; acesso à ACNUR; retirada de cidadãos dos países vizinhos; operações 

em áreas de fronteira; acolhida a familiares que denunciam e procuram filhos e netos 

desaparecidos; ajuda no trânsito em segurança de fugitivos até o Rio de Janeiro ou 

São Paulo; envio de missões encobertas para obtenção de informação; 

encaminhamento de denúncias no Brasil e fora da região, etc. Na lógica das práticas 

de fuga, solidariedade, resistência e repressão a questão das fronteiras nacionais e dos 

limites do exercício da soberania são dilemas confrontados por quem sofre a 

violência estatal. A fronteira uruguaio-brasileira e argentino-brasileira (zona, área, 

linha) é examinada conjuntura. 

ERICSON FLORES - OS GOVERNADORES DA REVOLUÇÃO 

O trabalho pretende mostrar os governadores do Rio Grande do Sul durante a 

Ditadura Militar (1964-1985). O enfoque recairá nos quatro chefes do poder 

executivo estadual que foram eleitos indiretamente e governaram o estado entre 1966 

e 1982. Trata-se dos governadores Peracchi Barcellos, Euclides Trichês, Synval 

Guazzelli e Amaral de Souza. A pesquisa pretende observar a atuação destes 

governantes, principalmente através dos seus auxiliares diretos, na figura dos 

secretários estaduais e as relações destes com as entidades representativas das classes 

patronais, nos segmentos econômicos da agricultura, comércio e indústria. Os órgãos 

de representação são a FARSUL (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande 

do Sul), FEDERASUL (Federação das Associações Comercias e de Serviços do Rio 

Grande do Sul) e FIERGS (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). 

Pretende-se observar o envolvimento dos agentes do governo nas entidades de classe 

e a atuação destas junto aos governos, no que tange à formulação e aplicação de 

políticas públicas. Através da prosopografia, pretende-se levantar os indivíduos e/ou 
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grupos que tiveram atuação política partidária, seja no executivo ou no legislativo e 

que tiveram também atuação nas entidades mencionadas antes, durante ou depois da 

atividade política. Tal investigação proporcionará a análise do envolvimento dos 

capitais privados junto aos governos estaduais do período, demonstrando os interesses 

do capitalismo naquela conjuntura política caracterizada pelo autoritarismo e ausência 

de legitimidade, uma vez que os governadores eram eleitos por colégios eleitorais 

artificialmente criados pela ditadura. O trabalho procura dar enfoque ao grupo 

político que efetuou o golpe de 1964 e governou o país e o estado entre 1964 e 1985, 

ou seja, quadros da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

GUSTAVO FIGUEIRA ANDRADE; PABLO RODRIGUES DOBKE  - NÓS 

FEDERALISTAS SOMOS OS SENHORES DA FRONTEIRA: RELAÇÕES 

SOCIAIS DE PODER E TERRITORIALIZAÇÃO DURANTE A 

REVOLUÇÃO FEDERALISTA (1893-95) NO RIO GRANDE DO SUL 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar algumas das relações sociais de poder 

desenvolvidas no contexto da revolução Federalista (1893-95) no Rio Grande do Sul, 

tomando como ponto de análise a região fronteiriça entre este estado brasileiro e a 

nação vizinha da República Oriental do Uruguai. Procurando compreender como 

distintos sujeitos se apropriaram desta região enquanto um lugar para construção de 

suas práticas políticas e neste sentido, o desenvolvimento de um território para o 

exercício do poder. Cabe ressaltar que este artigo está vinculado ao projeto “História 

da América Platina e os processos de construção e consolidação dos Estados 

Nacionais do século XIX e início do século XX”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria 

Medianeira Padoin, estando ainda integrado ao Grupo de Pesquisa CNPq/UFSM 

“História Platina: sociedade, poder e instituições” e ao Comitê “História, Regiões e 

Fronteiras” da Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Do 

mesmo modo, este também faz referência às investigações de Doutorado e Mestrado 

desenvolvidas pelos autores na Linha de Pesquisa “Fronteira, Politica e Sociedade” 

do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria 

(PPGH-UFSM), sendo orientados pelas Profas. Dr.ª Ana Frega e Dr.ª Maria 

Medianeira Padoin. 

HELENA TESTON - A REVOLUÇÃO DE 1930 SOB A ÓTICA DOS 

DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE 1933-34 

Esta comunicação tem como objetivo demonstrar a perspectiva dos deputados 

constituintes em relação a Revolução de 1930 durante seus discursos na Assembleia 

Nacional de 1933-1934. A Assembleia foi convocada pelo Governo Provisório 

devido as pressões que o mesmo sofria dos mais diversos setores da sociedade 

brasileira, tendo como exemplo máximo a Revolução Constitucionalista de 1932 em 

São Paulo. A composição da bancada rio-grandense se estabeleceu de modo a 
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fortalecer o discurso governista, já que a maioria dos deputados havia aderido ao 

recém criado Partido Republicano Liberal. 

ISMAEL ANTONIO VANNINI; RONALDO ZATTA - A PARTICIPAÇÃO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO NO CONFLITO AGRÁRIO DE OCUPAÇÃO E 

COLONIZAÇÃO NA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ (1943 – 1974) 

Propõe-se um estudo da participação do Exército Brasileiro no conflito agrário de 

ocupação e colonização no Sudoeste do Paraná, no período de 1943 a 1974. A região 

foi palco de uma complexa e imbrincada luta pela posse das terras, uma disputa 

litigiosa que evoluiu para um sangrento embate armado. Um descompasso dos 

governos federal e estadual iniciou o embargo das glebas de terras. Ainda sobre 

litigio, a criação de uma colônia agrícola por um decreto do então presidente Getúlio 

Vargas, assentou milhares de famílias de pequenos agricultores provenientes da 

região sul do país. Nesta conjuntura, as glebas de terras foram vendidas a uma 

companhia de colonização, que ao tomar posse entrou em conflito com os colonos 

posseiros que já ocupavam a região, desencadeando um conflito agrário. O palco do 

embate era de caráter regional, no entanto, as dimensões se desdobravam no âmbito 

politico estadual e federal.  A belicosidade das ações que se estendia durante a 

primeira metade da década de 1950, fez necessária a presença das forças armadas, 

quando em 1954 um destacamento do Exército Brasileiro foi instalado na região. O 

embate culminou em grande revolta dos posseiros, ocorrida em 1957, onde a 

participação das forças armadas, ao que tudo indica, atuando de forma inédita na sua 

história, a favor dos posseiros, foi determinante para o fim do conflito. Com o fim do 

embate, o Exército atuou realizando as medições de terras e garantindo a titulação das 

mesmas através do GETSOP (Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do 

Paraná) órgão federal que atuou até 1974. 

JONAS MOREIRA VARGAS; MIQUEIAS HENRIQUE MUGGE - MILÍCIAS AO 

RÉS-DO-CHÃO: UM PERFIL SOCIAL DE OFICIAIS E SOLDADOS (RS - 

1840-1870) 

Nos últimos anos, a chamada ¿Nova História Militar¿ tem oferecido um espaço 

significativo para uma série de contribuições historiográficas que, apesar de 

abordarem, em parte, temas bastante clássicos, os fazem a partir de referenciais 

teóricos renovados. Daí que muitas pesquisas tem realizado uma verdadeira história 

social não apenas da formação e da burocratização de instituições militares e 

policiais, como também de pessoas que compunham as mesmas, revelando aspectos 

interessantes a respeito do mundo da guerra, dos acampamentos, da logística e do 

recrutamento, assim como a natureza social das pessoas que compunham tanto as 

milícias quanto as lideranças militares em tempos de paz e de guerra. É na esteira 

destas contribuições que o nosso trabalho se insere. Tendo em vista a crescente 
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importância de estudos envolvendo as forças armadas irregulares, como as milícias, 

os grupos mercenários e a própria polícia, buscamos identificar quem eram as pessoas 

que formavam esses grupos liderados tanto por caudilhos quanto por oficiais do 

Exército nas atividades belicosas acontecidas na fronteira do Rio Grande do Sul com 

os países platinos. Para tanto, utilizaremos um repertório variado de fontes, dando 

maior ênfase para a relação de liderança entre David Canabarro, Andrade Neves, 

Barão de Jacuí e o General Osório, e seus liderados, analisando mais detidamente aa 

Guarda Nacional ¿ que teve grande importância na mobilização de tropas nas guerras 

que marcaram o meado do oitocentos. 

MARCELO MARCON - O DISCURSO POLÍTICO DO JORNAL O 

NACIONAL NO MOVIMENTO DIRETAS-JÁ EM PASSO FUNDO 

Este trabalho tem por objetivo compreender o discurso político do jornal O Nacional 

de Passo Fundo no movimento Diretas-Já, analisando o modo como ele retratou e 

posicionou-se em meio a este importante movimento que teve influência no processo 

que culminou com o fim da ditadura militar no Brasil. Desse modo, será analisado 

como o jornal retratou a movimentação dos cidadãos, dos partidos políticos, dos 

movimentos sociais, de movimentos estudantis e dos demais segmentos da sociedade 

que participaram deste movimento. O espaço geográfico a ser pesquisado é o 

município de Passo Fundo, a ser estudado como pólo regional, pelos acontecimentos 

do município repercutirem na região norte do Rio Grande do Sul devido sua 

centralização. A imprensa é um importante recurso no estudo da história política pelo 

modo como ela atua na propagação de ideais políticos, assim, este trabalho abordará 

aspectos metodológicos que consistem em avaliar os critérios utilizados pelo jornal na 

elaboração das edições e a intenção dos autores na formação das matérias, 

reportagens e artigos de opiniões que repercutiram na cidade de Passo Fundo e na 

região norte do Rio Grande do Sul. 

PAULA VANESSA PAZ RIBEIRO - “REVOLUÇÃO” DOS LIBERTADORES 

OU DE BORGES DE MEDEIROS? UM ESTUDO CONCEITUAL DA 

EXPRESSÃO “REVOLUÇÃO” NO CONTEXTO ARMADO DE 1923 

A partir da temática do conflito armado de 1923, que colocou em confronto direto 

“maragatos” e “chimangos”, o presente trabalho analisa o sentido da expressão 

“revolução borgista” difundida pelo jornal oposicionista Correio do Sul, logo depois 

que Borges de Medeiros foi empossado ao quinto mantado presidencial. O jornal 

investigado era representante do Partido Federalista do município de Bagé, que 

apoiou a Aliança Libertadora, à candidatura de Assis Brasil, e divulgou os sucessos 

do “movimento libertador” na luta armada em 1923. A importância desta abordagem 

se justifica pelo fato de trazer à luz um novo sentido a expressão “revolução”, 

apresentada pelo Correio do Sul como sendo o recurso empregado pelos borgista no 
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contexto político de 1922 e 1923. A adoção deste sentido põe em contradição as 

expressões “Revolução Libertadora” e “Revolução Assisista”, que muito caracterizam 

o conflito armado ocorrido no Rio Grande do Sul em 1923. Em função desta 

contradição conceitual, este trabalho analisará o sentido da expressão “revolução 

borgista”, com o intuito de responder as seguintes problemáticas: Como a imprensa 

oposicionista enxergou os acontecimentos políticos de 1922 e 1923?  E qual o sentido 

do discurso do Correio do Sul ao atacar os atos “revolucionários” dos adversários 

borgistas? 

RAFAEL SARAIVA LAPUENTE - OS POLÍTICOS GAÚCHOS EXILADOS: 

CONSPIRAÇÕES CONTRA VARGAS E FLORES (1932-1934) 

O objetivo deste trabalho é analisar a atuação dos políticos rio-grandenses exilados no 

Uruguai, Argentina e Portugal entre 1932 e 1934. Partimos da premissa que boa parte 

da elite partidária rio-grandense, arregimentada na Frente Única Gaúcha, aderiu a 

Guerra Civil Paulista de 1932, estes acabam sendo extraditados para outros países, 

como Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura, Batista Lusardo, Raul Pilla e outros. 

Mas, ainda assim, o exílio não significou inoperância política: além de vigiados pelas 

forças de Getúlio Vargas, buscaram ligações com exilados de outros estados e 

militares que permaneciam no Brasil, visando uma nova revolução contra a "ditadura" 

Vargas e o "caudilhismo" do interventor Flores da Cunha. Por outro lado, haviam os 

partidários de uma ação legalista, apostando no voto secreto como forma de 

derrubada de Vargas e Flores da Cunha, este grupo que era liderado por Raul Pilla 

mas que sairia enfraquecido após a derrota nas eleições de 1933. De qualquer forma, 

mesmo que não deixasse de atuar apesar de estarem fora do país, os exilados não 

puderam resistir a máquina florista e varguista que, vigiando os exilados, conseguiu 

controlar e sabotar as articulações revolucionárias. Neste trabalho, além da 

bibliografia pertinente, utilizamos como fonte de pesquisa para nossa análise os 

jornais do período e a troca de telegramas entre os exilados e os aliados do governo 

provisório. 

 4) ST  IMPÉRIOS, NAÇÕES, FRONTEIRAS E REGIONALIDADES 

NA AMÉRICA IBÉRICA (SÉCS. XVII-XIX) 

 

Coordenação: José Inaldo Chaves Jr. (UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e 

do Sudeste do Pará) inaldochavesjr@gmail.com Adriano Comissoli (UPF) 

ADRIANO COMISSOLI - FALANDO A ESTE RESPEITO DE ALGUMAS 

NOTÍCIAS DA EUROPA 
Análise da comunicação entre autoridades militares portuguesas por meio da 

correspondência entre oficiais das tropas regulares e destes com o governador da 
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capitania do Rio Grande de São Pedro no início do século XIX. O conteúdo das cartas 

analisadas demonstra uma constante preocupação para com a vigilância da fronteira 

com os espanhóis na região do rio da Prata. Ao mesmo tempo, salienta-se o 

monitoramento de episódios ocorridos em outras partes da América e mesmo na 

Europa, mas com potencial de afetar o tênue equilíbrio da área disputada. O 

panorama que se constrói é o de uma constante preocupação em manter-se atualizado 

sobre os diversos pontos de manifestação das rivalidades imperiais europeias, 

especialmente vigorosas no período. Com isto procura-se discutir a relação entre o 

conceito de região e o de império (aplicado para a Era Moderna), dada a inserção da 

primeira dentro do último, e desenvolver o entendimento do extremo sul da América 

enquanto uma fronteira atlântica. 

CLARISSA PRESTES MEDEIROS - UM ESTUDO DE RELAÇÕES DE PODER 

A PARTIR DAS CARTAS DO MARQUÊS DE ALEGRETE 
Esta comunicação visa apresentar os resultados obtidos da análise das 

correspondências oficiais expedidas pelo Marquês de Alegrete no período de sua 

administração como Governador e Capitão-General da Capitania de São Pedro do Rio 

Grande do Sul (1814-1818). Com isso, foi possível investigar sobre as relações 

sociais e de poder na qual o Marquês de Alegrete pertencia (ou por ele construída), 

procurando analisar as relações de poder estabelecidas no processo de sua inserção na 

Capitania para a continuidade da governabilidade do Império português. Desse modo, 

com o objetivo de ampliar o estudo sobre o tema, acredita-se que é analisando as 

ações do Marquês de Alegrete com vistas a cumprir suas designações como 

Governador de Capitania, de aplicar as estratégias administrativas - de integração 

política da Coroa portuguesa no seu Império - que se pode analisar sua a trajetória 

administrativa como um homem a serviço da Coroa portuguesa. A partir da rede de 

relações de poder estabelecida por ele durante o período de sua administração como 

Governador, busca-se perceber o real vínculo dessas relações como o fio condutor 

para melhor compreender o modo de governar da administração portuguesa, para 

além do contexto específico da Capitania. Assim, o estudo sobre a trajetória 

administrativa do Marquês de Alegrete a partir de sua rede de relações de poder 

possibilita entender como se deram as estratégias políticas e administrativas da Corte 

portuguesa na fronteira de seu Império. 

DENIZE TEREZINHA LEAL FREITAS - INTERLIGANDO REGIÕES E 

NAÇÕES NA AMÉRICA PORTUGUESA: “GENTES DO MAR” DA MADRE 

DE DEUS DE PORTO ALEGRE  

A presente comunicação tem por objetivo discutir a respeito da importância dos 

marinheiros que aportavam de maneira sazonal no cais do porto da Freguesia Madre 

de Deus de Porto Alegre na virada do século XVIII para o XIX. Identificar quem 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

36 

 

eram essas “gentes do mar” - assim os denominavam os párocos que registravam os 

róis de confessados da dita paróquia - é essencial para compreendermos os 

mecanismos de inserção de pessoas vindas de outras partes da América Portuguesa, 

ou mesmo, de outras partes do mundo atlântico. Além disso, conhecer quem eram 

esses navegantes nos permitirá adentrar no universo daqueles que foram 

fundamentais na conexão entre o Novo e o Velho Mundo pelo atlântico. Para adentrar 

neste desafio, teremos como nosso suporte teórico-metodológico a História Social das 

Populações e da Família, bem como será utilizado o cruzamento nominativo de 

diversos conjuntos documentais, tais como: róis de confessados, registros paroquiais, 

autos de justificação matrimonial, dentre outros. O estudo desses homens do mar, 

ajudantes ou capitães de embarcações é uma imprescindível oportunidade que nos 

auxiliará a pensar esses atores e suas relações sociais com o restante da população, 

bem como as possíveis formas de união conjugal que estabeleceram na localidade. 

Dessa forma, mais do que perceber o impacto da constante chegada e partida desses 

atores sociais na formação de alianças lícitas e, sobretudo ilícitas na freguesia, 

pretendemos compreender de que maneira a História local está profundamente 

marcada e entrelaçada com as marcas deixadas pela interlocução de mundos distantes 

trazidas por essas ditas “gentes do mar”. 

GABRIEL SANTOS BERUTE - A GUERRA DOS FARRAPOS E OS 

MATRIMÔNIOS DE PORTO ALEGRE NO SÉCULO XIX 

Entre as revoltas que eclodiram em diversas regiões do Império do Brasil durante o 

período regencial (1831-1840), destaca-se a Guerra dos Farrapos. Iniciada em 

setembro de 1835 com a destituição do presidente da província do Rio Grande do Sul, 

Antônio Rodrigues Fernandes Braga, a revolta de uma fração da elite rio-grandense 

se estendeu até o início de 1845. O controle imperial sobre Porto Alegre foi 

recuperado no início do ano seguinte, mas entre 1836 e 1840 a capital foi submetida a 

três períodos de cerco pelos farroupilhas, resultando em transtornos econômicos, 

administrativos e sociais. A partir de uma apreciação geral dos casamentos 

registrados na freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre registradas 

na primeira metade do século XIX, procura-se problematizar como os conflitos e os 

cercos afetaram a realização deste sacramento entre a população da capital da 

província do Rio Grande do Sul. Em um segundo momento, a atenção volta-se para 

os matrimônios realizados durante o período do conflito que envolviam militares 

naturais de outras províncias que compuseram as tropas imperiais recrutadas para 

combater os revoltosos. Neste sentido, procura-se estabelecer um diálogo com uma 

historiografia recente que inseriu os recrutamentos militares no contexto do 

fortalecimento do Estado Imperial. No que diz respeito aos aspectos teóricos-

metodológicos, busca-se referências na história social e a história demográfica. 
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JOICE BERNASKI - AS POLÍTICAS DOS ALDEAMENTOS NO PROCESSO 

DA COLONIZAÇÃO DO BRASIL 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma reflexão baseada no conceito de 

regiões; uma vez que, ela vem conquistando espaço no campo da historiografia, é um 

conceito muito amplo e abre, ainda mais, um leque de possibilidades, propiciando o 

estudo das mais diversificadas dimensões sociais. Sobre as regiões são cabíveis várias 

interpretações, que podem desde enaltecer um lugar e dar voz e vez aos excluídos, até 

realçar e destacar, ainda mais, a soberania do poder, do mais forte. Diante disso, o 

conceito de regiões é enfático e, seu estudo propicia desconstruir as verdades 

elegidas, permite colocá-las em questionamentos, argui-las. Então, estudos sobre a 

mesma, promovem discussões para pensar que as fronteiras que delimitam as regiões, 

não são fixas, não estão dadas, foram construídas ao longo do processo histórico. É 

com esta acepção que usamos a região para desenvolver as reflexões relacionadas à 

política dos aldeamentos, que esteve em voga no processo de expansão das fronteiras 

do território brasileiro. E em face disso nos permitirão identificá-las na política dos 

aldeamentos. Nossa intenção também é abordar, o aldeamento de São Jerônimo da 

Serra (1859-1881), localizado no Norte do Paraná, que fez parte desse cenário. 

Propomos refletir e identificar as regiões que foram construídas dentro da política do 

aldeamento de São Jerônimo. Discutiremos quais foram os fatores e as práticas 

sociais que contribuíram para a fundação dos aldeamentos, em distintas 

temporalidades, marcados pela política e legislação derivados do interesse de cada 

época. 

JONATHAN FACHINI DA SILVA - SER ÚTEIS AO ESTADO E GLÓRIA 

PARA A NAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO CAMARARIA DA EXPOSIÇÃO 

No extremo sul da América portuguesa, um fenômeno esteve presente como em 

tantas outras áreas da colônia: a exposição de crianças. Uma singularidade referente a 

esse fenômeno nesse território é que as Câmaras municipais, em grande medida, 

arcavam com a criação dos expostos. A legislação portuguesa tornou essas 

instituições, em última instância, responsáveis por angariar fundos para a contratação 

de amas de leite e amas de criação para com os cuidados e bons tratos dos enjeitados. 

Em estudo anterior foi investigado a administração camararia para com os expostos 

desde o momento em que a Câmara foi instalada em Porto Alegre, ano de 1773, 

entretanto a partir de 1809, houve a divisão do continente em quatro municípios com 

suas respectivas câmaras. Dado esse contexto da administração portuguesa nos 

extremos meridionais, a proposta para essa comunicação é analisar esse momento em 

que surgem outras Câmaras municipais no continente do Rio Grande de São Pedro. O 

foco principal é a Câmara da vila de Rio Pardo, localizada na região central do 

continente, nosso novo laboratório da investigação. Sendo assim, a proposta é 

perceber como a Câmara de Porto Alegre delegou e instruiu a Câmara de Rio Pardo, 
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sobre a responsabilidade pela criação dos enjeitados que foram abandonados no 

território de sua jurisdição. O aporte teórico-metodológico consiste no cruzamento 

nominativo de fontes, dados provindos tanto da documentação eclesiástica quanto da 

documentação camararia. Nossos resultados preliminares apontam que a assistência 

aos expostos era uma forma de salvar vidas de potenciais vassalos que poderiam 

servir nas milícias para proteger e ocupar o território que estava em constante conflito 

com a banda oriental. 

JOSÉ INALDO CHAVES JÚNIOR - ESTAS PROVÍNCIAS ESTÃO TÃO 

COMPENETRADAS E LIGADAS EM IDENTIDADES DE INTERESSES 
Em 1817, durante os conhecidos eventos que deram tom a chamada Revolução 

Pernambucana, o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro membro do 

governo provisório de Pernambuco, destacou a comunidade de interesses que 

associava umbilicalmente as antigas capitanias do Norte, ainda que as disputas 

internas no comando do movimento separatista revelassem as fraturas nas relações 

mantidas entre Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte desde o século 

XVI. Olhando retrospectivamente, esta comunicação tem por objetivo investigar os 

sinais e indícios da formação de uma região colonial, no sentido proposto por Ilmar 

Rohloff de Mattos e Rodrigo Bentes Monteiro, i.e., segundo “[...] um sentimento de 

identidade comum de seus habitantes, de pertencimento a um determinado espaço 

marcado por relações sociais próprias da colonização ¿ os monopólios, as 

propriedades”, espaço não necessariamente coincidente com os limites 

administrativos de uma capitania¿ (Monteiro, 2002: 226). As regionalidades do 

antigo Norte do Estado do Brasil se, por um lado, destoaram amplamente das 

formulações territoriais subsequentes “seja o modelo provincial supostamente 

centralizador adotado ao longo do processo da construção do Estado nacional 

brasileiro, mas também da defesa crescente da federalização do território e de sua 

memória, especialmente no período Republicano” gravaram, por outro lado, suas 

marcas indeléveis na composição das identidades políticas regionais. A partir da 

cartografia colonial e dos registros do governo dos povos no longo século XVIII, 

trataremos da construção dessas regionalidades considerando a visão pluralista e 

corporativa do poder que ensejava a organização dos territórios no Antigo Regime 

português, apontando ainda a rejeição e/ou aceitação dos legados históricos dessas 

territorialidades antigas nos projetos posteriores de organização do território.  

 

MAX ROBERTO PEREIRA RIBEIRO - TERRITORIALIZAÇÃO E 

HISTORICIDADE INDÍGENA NO TEMPO DAS REDUÇÕES (1750-1762) 

O território das reduções dos guaranis entre os séculos XVII-XVIII, contando suas 

estâncias e seus ervais, partia da encosta oriental do rio Uruguai, passando pela Serra 

do Tape (atual Serra do Sudeste), nas margens do rio Camaquã, até a beira da lagoa 
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dos Patos, próximo ao atual município de Pelotas. Subia da referida lagoa até o rio 

Jacuí, margeando o rio Taquari. Se estendia até a região serrana e subia até o Alto 

Uruguai, onde hoje se localiza a divisa do Rio Grande do Sul com o atual estado de 

Santa Catarina. Um território de aproximadamente 195.000 km², duas vezes maior 

que Portugal naquele período. Esta comunicação, que deriva da pesquisa que se 

desenvolve junto ao PPGH-UNISINOS, referente às populações guaranis, oriundas 

das reduções do rio Uruguai entre 1750-1820, objetiva abordar a construção social em 

torno da territorialidade e da historicidade indígena autônoma, evidentes no momento 

da Guerra Guaranítica (1753-1756). A partir de análise qualitativa de diários escritos 

por jesuítas, militares espanhóis e portugueses e algumas cartas escritas pelos 

próprios índios, será mostrado o modo pelo qual os guaranis construíam seu próprio 

regime de historicidade e de relação com aquele espaço reducional. Notam-se 

algumas características neste processo como a construção sistêmica de identidade 

ancestral e a auto-referência histórica, baseada na ação social pregressa de seus 

antepassados. Num momento de transformação irreversível aos índios, implicado pela 

ação colonial das Coroas Ibéricas na região do rio da Prata, a ancestralidade dava aos 

guaranis o repertório social necessário para construir sua própria ingerência sobre as 

fronteiras coloniais, garantido certa soberania sobre o território ainda que de forma 

precária, efêmera e incerta. 

 

MONICA ROSSATO - A CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA DE GASPAR 

SILVEIRA MARTINS JUNTO AO CENTRO POLÍTICO D 

Este trabalho é resultado das pesquisas realizadas na dissertação de mestrado 

intitulada “Relações de poder na região fronteiriça platina: a trajetória de Gaspar 

Silveira Martins” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH 

UFSM) com bolsa FAPERGS/CAPES. Este texto tem por objetivo analisar a 

construção da trajetória política de Gaspar Silveira Martins, uma das lideranças do 

Partido Liberal junto ao Império e que durante a construção de sua trajetória ocupou 

os mais altos cargos como os de deputado provincial, deputado geral, Ministro, 

Senador e Presidente de Província, na segunda metade do século XIX. Para a 

investigação, observamos que a historiografia e biografias sobre Silveira Martins 

silenciavam os seus vínculos e origens fronteiriças, priorizando a sua atuação 

parlamentar, política e projetos defendidos e expressos em seus discursos políticos. 

Sendo assim, a partir da pesquisa em arquivos do Uruguai e do Brasil que reuniu uma 

vasta documentação formada por periódicos, documentos judiciais, registros de 

batismos e de casamentos, processos judiciais, testamentos, inventários, 

correspondências, entre outros, constatamos a origem e a complexa organização das 

famílias Silveira e Martins em uma zona de fronteira, espaço próximo ao limite 

nacional em construção e que envolveu territórios uruguaios e brasileiros 

possibilitando a dupla cidadania (uruguaia e brasileira) de Gaspar Silveira Martins. 
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Assim, percebemos que a organização familiar de Silveira Martins, os matrimônios 

seu e de membros da sua família, as alianças políticas, vínculos de amizade, 

apadrinhamentos, os lugares em que o mesmo circulou, a formação jurídica 

contribuíram na compreensão de como Silveira Martins inseriu-se em espaços sociais 

junto a elite política do Centro do Império. 

 

MURILLO DIAS WINTER - AMEAÇA FANTASMA: O MEDO DA 

REVOLUÇÃO SOCIAL E A CRIAÇÃO DA PROVÍNCIA CISPLATINA 

Em 31 junho de 1821, dia marcado pelo ato em Montevidéu que celebrou a criação da 

província Cisplatina, o caudilho José Gervásio Artigas já encontrava-se em exílio no 

interior paraguaio, onde continuaria até sua morte em 1850. Contudo, o temor da 

classe dirigente da cidade quanto a possibilidade de uma revolução social 

permanecia. Em Portugal, a Revolução do Porto, eclodida no ano anterior, havia 

obrigado o Rei D. João VI a retornar para a Europa depois de mais de uma década em 

solo americano. É neste contexto que deu-se a oficialização da dominação lusitana na 

província Oriental. Neste trabalho, defende-se o argumento de que a dificuldade de 

Artigas em impor seu projeto na região e as consequências dos conflitos internos 

viabilizaram a aproximação da elite montevideana ao desejo bragantino de expansão 

até a Bacia do rio da Prata. Propiciando, assim, em 1817, a ocupação dos territórios 

orientais sob os signos da pacificação e da ordem. Alega-se, igualmente, que o 

movimento do Vintismo no qual eram defendidas alterações moderadas e distantes 

das camadas populares promoveu, posteriormente, uma série de argumentos para a 

legitimação da criação da província Cisplatina e, por consequência, do projeto elitista 

montevideano. Especialmente no bojo dos debates nas Cortes de Lisboa que 

questionavam a validade e necessidade da permanência de Portugal no Prata. Para 

tanto, a incipiente imprensa cisplatina partilhava com Portugal uma série conceitos e 

figuras de linguagem que difundiam este objetivo, na mesma medida em que 

revelavam um processo transformação dos discursos políticos e das práticas sociais. 

Portanto, no mesmo espaço se entrecruzavam, as vezes pelas armas e sempre pelas 

letras, projetos imperais europeus e de soberania local ou provincial, ambos 

indefinidos e, por efeito, em disputa. 

 

NATHAN CAMILO - PRÁTICAS DE NOMINAÇÃO LUSO-BRASILEIRAS: O 

CASO DE PORTO ALEGRE (1772-1835) 
No processo de conquista e ocupação dos territórios que vieram a constituir a 

América portuguesa e, posteriormente, o Brasil, os colonizadores de origem lusa 

implantaram suas instituições e práticas socioculturais. Elementos que seguiram sua 

influência na formação da sociedade brasileira. Dentre esses, podemos citar as 

práticas de atribuição e transmissão de prenomes, segundos nomes e sobrenomes. Em 

consonância com projeto de mestrado em andamento, esta comunicação tem como 
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proposta a análise das práticas de nominação luso-brasileiras, estudando o caso da 

população livre e forra da freguesia Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre 

entre 1772 (fundação da freguesia) e 1835 (início da Guerra dos Farrapos). Partindo 

das premissas de que elementos comuns na utilização dos nomes em diversas 

localidades luso-brasileiras evidenciam o caráter significativo das práticas 

nominativas e de que os nomes possuem também fins de classificação social, busca-

se compreender nesse contexto a atribuição, utilização e transmissão dos nomes 

pessoais em Porto Alegre. Mediante combinação de abordagens quantitativas e seriais 

com estudos qualitativos de trajetórias, constatou-se um modelo semelhante ao 

apontado em outros estudos referentes a freguesias luso-brasileiras: escolha de 

prenomes concentrada em poucas opções, alto percentual de nomes advindos de pais, 

avós e/ou padrinhos e falta de regras definidas para adoção e transmissão de 

sobrenomes. Práticas que se tornaram mais difundidas no devir do processo de 

consolidação do território porto-alegrense no período mencionado. Esse panorama 

leva a refletir sobre as possíveis motivações para tais comportamentos. Entre elas, o 

pertencimento social e familiar, a consolidação de relações de compadrio e os 

processos de mobilidade social e manutenção de hierarquias. 

 

RENATA BALDIN MACIEL - ARIEL DE RODÓ COMO FORÇA PRÓ-AÇÃO 

As questões tratadas nesse artigo são resultado da pesquisa realizada em minha 

Dissertação de Mestrado financiada pela FAPERGS/CAPES defendida em 2014 no 

PPGH da Universidade Federal de Santa Maria, RS. Atualmente essas discussões 

foram ampliadas em meu Doutorado realizado na mesma Instituição, contando com o 

financiamento da CAPES. Portanto, nesse artigo serão abordados alguns elementos 

acerca do pensamento de José Enrique Rodó (1871-1917), intelectual uruguaio que 

destacou-se como ensaísta, crítico, jornalista, político e conquistou projeção 

internacional, nos países hispano-falantes, após a publicação de Ariel (1900). Esta 

obra lançou muitas ideias que foram basilares para compreensão dos acontecimentos 

políticos, sociais e culturais do final do século XIX e início do século XX com os 

quais Rodó esteve envolvido, especialmente aqueles atrelados a figura de José Batlle 

y Ordóñez, ao Modernismo e a Geração do 900. Suas ideias serviram como força pró-

ação para que os indivíduos lutassem para modificar a realidade em que estavam 

inseridos, especialmente visando combater o imperialismo das nações mais 

poderosas, como, por exemplo, os Estados Unidos, sobre os demais países latino-

americanos. O principal legado deixado por Rodó foi o movimento conhecido como 

arielismo, o qual constituiu, segundo Devés-Valdés (2007.61) ¿uma das redes 

intelectuais mais importantes do século XX latino-americano¿. Dessa forma, o 

objetivo desse artigo é discutir algumas das principais ideias de Ariel e como estavam 

atreladas ao contexto de lutas e revoltas no período. 
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RENILDA VICENZI - DEMARCANDO FRONTEIRA NO SUL DA 

CAPITANIA DE SÃO PAULO: O PASSO DO RIO PELOTAS 
O estudo busca analisar o estabelecimento da vila de Lages, ao longo do denominado 

caminho de Viamão. Através das correspondências/ofícios expedidos pelos 

governadores da Capitania de São Paulo, entre elas as determinações do Morgado de 

Mateus, é possível perceber que as autoridades políticas e militares da Capitania, 

tinham preocupação em povoar o espaço entre a vila de Curitiba e o rio Pelotas. E 

para os mesmos, a futura povoação seria responsável por impedir o avanço das 

missões espanholas e garantir o domínio português no rio Pelotas, e ainda nasceriam 

nos sertões de Curitiba, assim que os paulistas iniciassem as migrações. A povoação 

central deveria se localizar às margens dos rios Pelotas ou Canoas, pontos 

estratégicos de defesa, e as terras próximas a esses rios seriam para a fundação de 

muitas fazendas de gado. 

 

WILLIAMS ANDRADE DE SOUZA - A ELITE CAMARÁRIA E A 

FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO OITOCENTISTA: 

NOTAS 
As elites camarárias, preservando/reinventando seu lugar de correlação de forças e 

reproduzindo as formas de dominação então vigentes, participaram ativas do processo 

de formação e consolidação do Estado Nacional Brasileiro na primeira metade dos 

Oitocentos. O estudo sobre a composição, as redes de alianças e a atuação daqueles 

grupos é uma possibilidade de análise das formas, do grau e da sua importância nesse 

processo. O presente trabalho visa lançar algumas notas sobre o tema, apontando para 

a importância dos poderes locais como fomentadores da nação no século XIX. 

 

 

5) ST - DISCURSOS E PRATICAS NAS RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES 

 

Coordenação: Gizele Zanotto (UPF) 

 

ALEXANDRA BEGUERISTAIN DA SILVA - UMA INTRODUÇÃO DAS 

PRÁTICAS RELIGIOSAS FAMILIARES DOS JAPONESES EM SANTA 

MARIA/RS 

Este artigo está fundamentado no trabalho de campo realizado junto aos imigrantes 

japoneses da cidade de Santa Maria/RS. Procurou-se, a partir das saídas a campo, 

interpretar as práticas religiosas dos japoneses em Santa Maria, as quais são 

realizadas em cunho doméstico e familiar. O foco central da discussão concentrou-se 

nas ações, que podem ser relacionadas com a religiosidade ou com o costume, e que 

englobam o culto aos antepassados, o sentimento de coletividade e as relações 

familiares, bem como a construção de uma identidade étnica proveniente do contato 
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da cultura imigrante com a cultura do Brasil, compreendido como país adotivo. Para 

tanto, buscou-se construir um panorama histórico da imigração japonesa no Brasil e 

no Rio Grande do Sul até a chegada oficial dos primeiros imigrantes à cidade de 

Santa Maria. Através dos diálogos estabelecidos com os interlocutores, observou-se, 

por meio das memórias por eles contadas, os motivos pelos quais a sua religiosidade 

conserva-se em âmbito íntimo e familiar e por quais adaptações elas passaram até se 

configurarem nos moldes em que se encontram atualmente. O resultado das 

interações sócio-culturais vivenciadas pelos imigrantes se manifestam em uma trama 

cultural, na qual se entrelaçam manifestações provindas de seu país natal e do Brasil. 

Essa trama é observada sob vários aspectos, no entanto para fins desse estudo, 

principalmente nas práticas religiosas, que envolve a religiosidade doméstica e 

familiar de culto aos antepassados e o discurso de conversão ao catolicismo. 

 

ANDERSON JOSE GUISOLPHI - SÃO CARLOS DO BRASIL E A FUNDAÇÃO 

DO CATOLICISMO NACIONAL, NA DÉCADA DE 1940 

 O presente ensaio pretende apresentar aspectos do catolicismo nacional brasileiro 

desligado da Igreja Católica Apostólica Romana. Intenciona-se contextualizar 

historicamente iniciativas de separação da Igreja Católica no Brasil dos vínculos do 

Vaticano, destacando seus precursores: Diogo Antônio Feijó, Cônego Amorim e Dom 

Carlos Duarte da Costa. Estre breve levantamento histórico apresenta a fundação e 

desenvolvimento da Igreja Católica Apostólica Brasileira ¿ ICAB e seu principal 

protagonista, Dom Carlos Duarte da Costa. Este ensaio foi elaborado a partir de 

pesquisa documental fornecida pela ICAB e Superior Tribunal de Justiça. Dom 

Carlos Duarte da Costa (1888-1961), foi bispo católico romano sagrado por Dom 

Sebastião Leme. Bispo de Botucatu -SP, Dom Carlos defendia o socialismo, o fim 

celibato obrigatório para o clero e divórcio. Criticava fortemente o governo Vargas. 

Com ações de caridade, quase levou à falência sua diocese. Após investigação pela 

Cúria Romana e forte pressão, renunciou o bispado, sendo nomeado Bispo de Maura, 

uma extinta diocese do norte da África. No Rio de Janeiro, continuou difundindo suas 

ideias através da revista ¿Mensageiro de Nossa Senhora Menina¿, condenando a 

infabilidade papal e o favorecimento católico aos nazistas. Foi preso em 1944 e 

libertado sob pressão internacional. Excomungado por Pio XII, escreveu o 

¿Manifesto à Nação¿, documento fundante do catolicismo nacional. Foi ainda o 

fundador do Partido Socialista Cristão, em 1945. Faleceu em 1961 e foi canonizado 

pelo clero da ICAB na década de 1970, sendo chamado de São Carlos do Brasil, 

fundador do catolicismo nacional. 

 

DANIELA SUSANA SEGRE GUERTZENSTEIN - IDENTIDADES 

RELIGIOSAS TRANSNACIONAIS E GLOBALIZAÇÃO 
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Esta apresentação visa demonstrar como literaturas transnacionais e essencialmente 

poliglotas impulsionam um contínuo e intenso intercâmbio entre comunidades no 

Brasil e em outros países. A literatura religiosa transnacional une instituições em 

todos os continentes formando comunidades globais. Seus membros são identificados 

pela fidelidade a costumes e práticas transmitidos em suas principais obras literárias. 

Contudo, eles se distinguem pelas suas variantes cognitivas, culturais e tecnológicas 

que refletem a singularidade de cada um na estrutura social e localização geográfica 

que ele se encontra. Neste contexto são expostos processos de migração, diásporas de 

etnias, nações e culturas e o desenvolvimento de identidades linguísticas, religiosas e 

nacionais. São citadas teorias da secularização e do retorno dos discursos mágicos 

com o objetivo de analisar intersecções de pertencimento cultural de identificações 

religiosas e níveis de secularização destas em diferentes contextos políticos. Esta 

abordagem apresenta comparações entre conceitos de gênero sexual no judaísmo, 

catolicismo, correntes cristãs e no islã e as intersecções destes elementos na 

constituição de identidades civis. Demonstrasse a propagação dos direitos humanos 

como ideais de globalização em contraste à difusão de doutrinas religiosas e expansão 

de seitas sectárias de migrações físicas e simbólicas proporcionadas pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação do mercado global formando 

comunidades religiosas transnacionais que resultam em novas interações e 

pertencimentos sociais nas mais variadas regiões.  

 

DÉBORA CLASEN DE PAULA - ROMA É A TERRA DAS IGREJAS: A 

CORRESPONDÊNCIA DE UM VIAJANTE PELOTENSE NA EUROPA 

A comunicação tem como objetivo apresentar a correspondência escrita por Rubens 

Antunes Maciel no ano de 1914 quando viajou à Europa. Dentre os assuntos tratados 

na correspondência enviada aos pais está um relato minucioso dos locais visitados, 

com destaque para as igrejas que conheceu em diferentes países. Sua narrativa acerca 

dos locais e cerimônias que presenciou nos fornece indícios de sua expressão 

religiosa, assim como de sua família. Desta forma, pretende-se analisar sua narrativa 

tendo em vista os destinatários principais de sua correspondência, assim como os 

terceiros aos quais se refere nas cartas. 

 

DREISSE GABBI FANTINELI - A RELIGIOSIDADE E A IMIGRAÇÃO 

ITALIANA NA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA RS 

Este trabalho teve como objetivo analisar a influência dos imigrantes italianos nas 

práticas religiosas dos municípios da Região da Quarta Colônia/RS. A metodologia 

foi baseada em referências bibliográficas e na análise das informações coletadas. A 

questão da religiosidade sempre foi e ainda é muito marcante na região da Quarta 

Colônia, sendo mais uma herança deixada pelos imigrantes italianos, que trouxeram 

da Itália esse costume, o qual foi sendo passado de geração a geração, e que hoje 
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ainda se mantém como uma das mais fortes características dessa cultura. É possível 

verificar essa marcante herança através das inúmeras igrejas, capelas, grutas e 

capitéis, das quais muitas foram construídas pelos próprios imigrantes italianos que 

chegavam à região, como forma de agradecimento, pagamento de promessa, entre 

outros. Nos municípios da Quarta Colônia existem as festas religiosas para 

homenagear os padroeiros das igrejas, que além de atrair os próprios moradores, 

ainda atraem gente dos municípios vizinhos, que também vão à busca do sagrado, 

para renovar sua fé, muitas vezes também para continuar seguindo a tradição dos seus 

pais e avós. Constatou-se que a religiosidade deixada pelos imigrantes é mantida 

pelos moradores da região, se manifestando principalmente nas festas religiosas, 

sendo também um elemento cultural que atrai muitos turistas. 

 

FELIPE GIRARDI; RAYSSA ALMEIDA WOLF - TEORIA SOCIAL ESPÍRITA: 

ALGUMAS INFLUÊNCIAS TEÓRICO-FILOSÓFICAS 

O presente trabalho vincula-se a um projeto maior intitulado ¿ Espiritismo, Religião e 

Assistência no Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX¿. Pretendemos 

levantar algumas propostas iniciais relativas à formulação teórica da primeira 

publicação doutrinário-religiosa do espiritismo, O Livro dos Espíritos (1857), seus 

objetivos e implicações sociais. Observamos o referido livro enquadrado em uma 

percepção de religião enquanto um processo sócio-histórico, vinculado às formas de 

agir e pensar do grupo que o formulou na segunda metade do século XIX, oferecendo 

um conjunto explicativo desse mundo. Visamos identificar e analisar como são 

tratadas as influências teórico-filosóficas de pensadores como Platão, Aristóteles e 

Santo Agostinho na elaboração dos preceitos morais e representações de sociedade 

nessa primeira publicação ¿doutrinária¿ do espiritismo, compiladas por Allan Kardec. 

Este trabalho insere-se numa preocupação conjunta de historicizar e inserir O livro 

dos Espíritos e o seu autor, considerado pela religião espírita como um livro 

fundamental, em um contexto social específico e caracterizado pelas circunstâncias 

de seu tempo. 

 

GILVAN SILVEIRA MORAES - MOAB CALDAS: UM PARLAMENTAR EM 

DEFESA DAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS (1958-1966) 
Moab Caldas foi um parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul por dois mandatos: 40ª Legislatura (31/01/1959 a 31/01/1963) e a 41ª 

Legislatura (31/01/1963 a 31/01/1967). Dentre as várias pautas dos dois mandatos do 

Deputado, destacamos a constante defesa das religiões afro brasileiras. A partir da 

análise dos discursos do Deputado, contidos nos Anais da Assembleia Legislativa, 

percebeu-se que mesmo sendo enfáticas as afirmações a cerca de sua própria crença 

Umbandista, ele procurava construir um diálogo com demais denominações religiosas 

presentes no Estado, como o Batuque do RS e o Espiritismo. É fundamental perceber 
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qual foi a importância do referido parlamentar para a consolidação dos espaços afro 

religiosos no Estado do Rio Grande do Sul e se a partir de seus discursos, houveram 

mudanças positivas nos referências identitários dos adeptos dessas religiões tão 

estigmatizadas pela sociedade. A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na 

análise de fontes documentais como os Anais da Assembleia Legislativa e as Atas da 

Fundação Moab Caldas. A pesquisa faz parte da dissertação de mestrado do referido 

autor e ainda encontra-se em estágio inicial, mas através da análise de alguns Anais 

da Assembleia, já se percebeu uma forte presença de discursos que referendam a 

importância da cultura afro religiosa e também o posicionamento favorável do 

Deputado em defesa da manutenção e salvaguarda de alguns albergues espíritas da 

cidade de Porto Alegre ¿ RS. Perceber a importância da representatividade simbólica 

de um parlamentar assumidamente afro religioso em um espaço de tal relevância é 

um marco que merece a devida atenção, sobretudo, em um estado onde segundo o 

Censo do IBGE do ano de 2000, é encontrado o maior número de adeptos auto 

declarados pertencentes as religiões afro brasileiras. 

 

GIZELE ZANOTTO - UM MANIFESTO TEFEPISTA EM PROL DA 

ARGENTINA "CATÓLICA CONSERVADORA" (1971) 

Este artigo analisa aspectos da transição democrática que findou o processo da 

denominada Revolución Argentina ¿ governo militar vigente entre 1966 e 1973 ¿ na 

avaliação da Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad 

(TFP). A associação, criada no país em 1967 e dedicada a luta anticomunista de 

matriz católica, dedicou-se a esclarecer a opinião pública acerca da realidade 

argentina de 1971 via divulgação do manifesto Ver, Juzgar y Actuar, na qual expõe 

seus juízos sobre o contexto amplo do país e meios de ação da necessária luta 

contrarrevolucionária. Considerando que as transformações do governo do General 

Lanusse (1971-1973) levariam o país ao comunismo, a TFP clama aos católicos 

argentinos que se oponham a esse processo via esclarecimento e ação doutrinária 

eficaz. Pautado em uma cultura política conservadora, a entidade apela para a defesa 

da ordem, moralidade, progresso ¿autêntico¿ e conforme as tradições cristãs como 

parte de uma luta mais ampla da entidade contra os laivos da modernidade 

identificados em especial com o progressismo, esquerdismos, liberalismos e 

imoralidades contemporâneas. 

 

MARINÊS DORS - FORMAS DE CRER E CURAR: A VISÃO DE NICOLAU 

ARAUJO VERGUEIRO 

As memórias, alguns objetos do arquivo pessoal e, ainda, doações realizadas por 

Nicolau Araujo Vergueiro (1882-1956) são fontes que revelam crenças e práticas 

religiosas da população passo-fundense da primeira metade do século XX. A 

apreciação da produção de si revela elementos da prática religiosa cotidiana e da 
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visão do médico diplomado sobre diferentes religiões, como o Espiritismo e o 

Catolicismo. Inicialmente, é apresentada a trajetória de Vergueiro e, depois são 

citados fragmentos selecionados na autobiografia com a finalidade de analisar como 

ele concebia as práticas religiosas. Para Vergueiro, ambas práticas poderiam coexistir 

de modo harmonioso. Sua visão diferenciava-o da maioria dos médicos diplomados, 

discordantes das práticas espíritas. 

 

MAURO DILLMANN - CAPELÃES ATENDENDO AOS ¿POBRES 

SOLDADOS ENFERMOS¿: INSTRUÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS 

MILITARES EM UM LIVRO RELIGIOSO DO SÉCULO XVIII NA VILA DO 

RIO GRANDE 

Esta comunicação busca analisar a obra Norte de Capelães e Guia de militares (1727) 

do padre espanhol dominicano Marcos Salzedo, publicada em Portugal, tendo 

circulado pelo sul da América lusa ainda durante o século XVIII. Foi no militarizado 

forte Jesus Maria José, povoação e posterior Vila do Rio Grande, atual cidade de Rio 

Grande, no Rio Grande do Sul, que este livro religioso certamente acompanhou os 

padres que buscavam se instruir para atender espiritualmente aos soldados nos 

regimentos. Nesse sentido, o objetivo é analisar como os discursos religiosos e morais 

do autor orientavam os eclesiásticos a garantirem um ideal acompanhamento 

espiritual aos militares, notadamente na assistência que os capelães deveriam 

dispensar no trabalho de consolo aos soldados enfermos, em estado de aflição ou em 

brevidade de morte.  

 

SUELEN COLDEBELLA - O DISCURSO DA IMPRENSA 

ANTICLERICALISTA SOBRE A MORTE DE LEÃO XIII (1903) 

Em julho de 1903 ocorre a morte do Papa Leão XIII na Cidade do Vaticano. A morte 

do pontífice máximo da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) repercutiu no 

mundo todo entre os fiéis católicos e sociedade em geral. No Brasil a imprensa 

anticlericalista também se encarregou em anunciar a morte do religioso. 

Especificamente o jornal A Lanterna deu destaque ao falecimento do pontífice. O 

artigo ¿Morte do Papa Leão XIII ¿ Um morto¿ foi o primeiro de uma sequencia de 

dez artigos publicados pelo jornal nos meses de julho e agosto de 1903. A Lanterna, 

jornal paulistano de cunho anticlericalista foi publicado entre os anos de 1901 a 1935 

sob direção de Benjamim Motta e Edgard Leuenroth, respectivamente, tendo breves 

períodos de interrupções devido a dificuldades financeiras e a perseguições políticas. 

O periódico trazia em suas páginas uma expressiva crítica e repúdio ao clero e a todos 

os representantes da Igreja Católica, independente da congregação que os mesmos 

representassem. Junto a isso, vê-se que também o líder máximo da ICAR foi tema de 

discussão nas páginas do jornal. Neste trabalho, tem-se por objetivo analisar e 

contextualizar o discurso anticlerical no período da Primeira República no Brasil, 
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especificamente através das publicações referentes a morte do Papa Leão XIII nas 

páginas d‟A Lanterna, compreendidas entre 11 de julho a 30 de agosto de 1903. 

 

THIAGO ALVES TORRES; MARTA ROSA BORIN - REPERCUSSÃO 

MIDIÁTICA SOBRE A MORTE DE DOM JOSÉ IVO LORSCHEITER 

Com este trabalho visamos analisar a repercussão nos meios de comunicação sobre a 

morte de dom José Ivo Lorscheiter. Na maioria das fontes analisadas, o prelado 

católico é apresentado como um religioso que se destacou no cenário nacional e 

internacional pela defesa dos direitos humanos no período da ditadura militar 

brasileira (1964-1985), ocupando diferentes funções dentro da principal organização 

católica do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A Revista 

Veja, em uma pequena nota, irá rotular o bispo como apoiador da Teologia da 

Libertação e da criação de bandos armados, o que irá gerar um descontentamento por 

parte de lideranças políticas e religiosas, que irão solicitar a retratação por parte da 

Revista. 

 

TÚLIO AUGUSTO PAZ E ALBUQUERQUE - A REPRESENTAÇÃO DO 

DIABO EM UM CULTO ESPÍRITA NA CIDADE DE BRIGHTON (1859) 

O artigo tem como objetivo analisar um discurso específico que cria representações - 

inclusive diabólicas - acerca do Oriente, ainda no século XIX. O texto, produzido 

pelo escritor francês Léon Gozlan (1803-1866), deriva da sua observação a uma 

sessão espírita realizada na cidade de Brighton (Inglaterra) em 1859. Sua perspectiva 

acerca da sessão foi divulgada na imprensa da época e transcrita também no Brasil, 

onde foi publicada no Diário de Pernambuco, ao longo de 5 edições de 1860. Nesse 

sentido, pretendemos investigar como o ocidente (Inglaterra) inventa o oriente a partir 

de práticas religiosas (espíritas) no século XIX, na cidade de Brighton (Inglaterra). O 

Espiritismo como doutrina sistematizada surge em 1857, com o lançamento de O 

Livro dos Espíritos de Allan Kardec e, após dois anos ocorre a experiência e narrativa 

de Gozlan, fonte de nossa análise. Na descrição do escritor francês, percebemos mais 

um artefato a corroborar com a teoria de Edward Said (2003) defendida na obra 

Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. O interessante é que também, a 

partir de práticas religiosas, podemos refletir sobre a invenção do oriente pelo 

ocidente em fins do século XIX. Pretendemos, com este trabalho, refletir porque o 

Diabo é representado no culto espírita em Brighton através da figura de Nana Sahib, 

líder indiano que viveu a primeira guerra de independência (1857-1858) para 

libertação da Índia frente à opressão inglesa. Tal representação é tão forte no 

imaginário inglês que entra em contradição com os próprios postulados espiritistas 

sobre a figura do Diabo. 
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6) ST  - HISTÓRIA E PATRIMÔNIO 

 

Coordenação: Patrícia Fogelman (CONICET/UBA), Ironita P. Machado (UPF) e 

Gizele Zanotto (UPF) 

 

AMILCAR GUIDOLIM VITOR; DÉBORA MUTTER TOSCANI; FERNANDOE 

EDGAR RIECK - OBITUÁRIO DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO DE SANTO 

ÂNGELO 
A pesquisa, em seu recorte, aborda sobre o desaparecimento e descaracterização de 

edificações pretéritas significativas que pertenceram ou ainda pertencem à paisagem 

urbana do município de Santo Ângelo. O obituário do patrimônio construído visa 

mostrar a subtração destes bens imóveis do conjunto edificado, incluindo diferentes 

tipologias, usos e funções e, também, aquelas ainda existentes, porém 

descaracterizadas. Considerando a cronologia histórico-temporal da ocupação 

territorial e da evolução da cidade, os edifícios pretéritos são documentos históricos. 

Estes, foram referências na paisagem urbana, importantes quanto à memória, 

identidade e imaginário coletivo, mas, por diferentes motivos e razões, tombaram, 

sumiram, descaracterizaram-se. Apresentar tais edificações significa mostrar as 

perdas significativas no conjunto arquitetônico e tecido urbano consolidado. Isto, a 

partir da transformação da paisagem/espaço urbano, da descaracterização, dos novos 

edifícios/espaços construídos (muitas vezes de qualidade arquitetônica 

duvidosa/inferior) no mesmo lote, do prejuízo, enquanto linguagem arquitetônica, 

principalmente do núcleo primitivo da cidade. O constante desaparecimento destas 

edificações mostra o grau de consciência ¿ de cidadãos e gestores ¿ sobre o tema, sob 

a ótica da preservação, conservação e manutenção de tais bens imóveis ao longo da 

evolução urbana do município. Estes, sem dúvida, foram referências como parte da 

paisagem cultural da cidade. A descaracterização remete aos novos usos e funções do 

bem imóvel, ocorrendo intervenções, muitas vezes danosas e irreversíveis, 

comprometendo a leitura da edificação, considerando a autenticidade e integridade do 

bem, conceitos importantes no que tange às edificações pretéritas, considerando: 

volumetria, partido arquitetônico, técnicas construtivas e materiais empregados. 

 

ANDRÉ LUIS RAMOS SOARES; GABRIELA DILLY - GASTRONOMIA 

JAPONESA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DOS IMIGRANTES NO 

ESTADO DO RS 

O Memorial de Imigração e Cultura Japonesa (UFSM, UFRGS) entende através de 

pesquisas já realizadas desde o ano de 2008 que a gastronomia japonesa é mais que 

uma simples culinária. É uma forma de manutenção da memória e da etnicidade das 

comunidades japonesas no Rio Grande do Sul. Ambos, gastronomia e a culinária, são 

utilizados como elementos identitários deste grupo, ao mesmo tempo em que são 
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perceptíveis em rituais religiosos, cerimônias sociais ou simplesmente incorporados 

ao cotidiano. A proposta de registro visa identificar os patrimônios imateriais 

existentes na comunidade formada pela etnia japonesa, sobretudo o tema relacionado 

ao saber fazer das imigrantes japonesas, como técnica de elaboração de determinados 

pratos típicos japoneses e as matérias-primas para elaboração dos mesmos, como por 

exemplo o tofu, um tipo de queijo de soja, anko, espécie de pasta doce feita de feijão 

azuki assim como condimentos tradicionais e temperos aromáticos (GAUDIOSO e 

SOARES, 2006). No que se refere a hábitos alimentares e as práticas correlacionadas, 

as pesquisas têm sido realizadas de forma contínua e em vários aspectos, deste hábito 

de comer, assim como o preparo de condimentos e demais ingredientes, e sua 

assimilação na comunidade local. Neste sentido, pode-se afirmar que, embora ainda 

seja considerada uma culinária oriental (e de certa forma exótica) tem crescido o 

número de adeptos da dieta japonesa não somente em restaurantes temáticos, mas 

também no uso cotidiano (lembrando que a culinária japonesa e chinesa, como outras 

orientais, são bastantes diferentes). A pesquisa, realizada desde 2012, pretende 

mostrar um recorte do resultado, de que este saber fazer o missô está presente na 

comunidade japonesa do Rio Grande do Sul, de modo que esse patrimônio deve ser 

preservado, tanto em forma de documentação como sua prática aos descendentes.  

 

ANGELA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA - PATRIMÔNIO IMATERIAL: 

HISTÓRIA E MEMÓRIAS - RELIGIOSIDADE E GERMANIDADE 

A memória social é um fenômeno coletivo e cultural, construído coletivamente e 

submetido a transformações constantes. Ela transmite a cultura local herdada e é 

constituída por acontecimentos vividos socialmente. São elementos que servem de 

apoio à memória: os acontecimentos vividos, as pessoas e os lugares. O artigo “O 

Patrimônio Cultural e suas Representações: História, Memórias e Identidades: a 

religiosidade e germanidade como patrimônio imaterial de Ernestina”; tem como 

objetivo explorar e conhecer a história e a memória do Município e seu patrimônio 

cultural através do viés da religiosidade e germanidade como patrimônio imaterial. 

De antemão, sabe-se que a preservação do patrimônio cultural deve-se ao fato de a 

vida de uma comunidade, de um povo, estar relacionada ao seu passado, à sua 

vivência, às transformações ocorridas na sua história. A preservação tem por objetivo 

guardar a memória dos acontecimentos, suas origens, sua razão de ser. Torna-se 

também imprescindível relacionar os indivíduos e a comunidade com o edifício a ser 

preservado, visto que uma cidade, no seu viver cotidiano, tem sua identidade refletida 

nos lugares cuja memória os indivíduos constroem no dia-a-dia. Preservar o 

patrimônio histórico é relacioná-lo com as interações humanas a ele ligadas. O que 

torna um bem dotado de valor patrimonial é a atribuição de sentidos ou significados 

que tal bem possui para determinado grupo social, justificando assim sua preservação. 
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BRUNA NITIELE DA SILVA ANACLETO; PAOLA REZENDE SCHETTERT - 

FOTOGRAFIA E PATRIMÔNIO: LAÇOS INVISÍVEIS NA HISTÓRIA DE 

CARAZINHO 

O presente artigo tem como intenção apresentar o Grupo Carazinho Cultural, em 

especial as ações voltadas à cultura e valorização patrimonial e histórica do município 

de Carazinho. Abordar-se-á sobre o início do grupo em 2012 e as posteriores 

iniciativas: a criação e divulgação cultural pela página Carazinho Cultural e o acervo 

Carazinho em Imagens. 

 

CIBELI BAREA - HISTORIOGRAFIAS, HISTÓRIA REGIONAL, PASSO 

FUNDO E O CEFET/IFSUL 

Este texto tem como objetivo analisar alguns contextos que permeiam a história de 

Passo Fundo, responder o que representa a história regional e de que forma ela 

também constituiu e contribuiu para a busca de uma instituição de ensino público 

federal para a cidade. Ou seja, queremos apresentar e caracterizar os elementos deste 

estudo a partir da história de Passo Fundo no contexto da história regional e da 

necessidade de uma instituição de ensino público federal. Então, tratamos de 

materializar aspectos fundadores das condições históricas, reunindo também alguns 

conceitos que são importantes para o estudo. Primeiramente faremos um passeio pelo 

palco da pesquisa, contemplando parte da história de Passo Fundo e dos conceitos 

que permeiam a história regional. Na segunda parte trataremos mais especificamente 

da educação pública tecnológica, da criação e transformação dos CEFET/IFSUL - 

Centros Federais de Educação Tecnológica e Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia, na tentativa de delinear os cenários sociopolíticos que permitiram sua 

criação e história. O artigo se organiza em torno de uma discussão sobre a 

necessidade de pensar, dentro do campo da história, as noções de espaço e região 

como conceitos socialmente criados, em meio a relações sociais e de poder. Nesse 

sentido, seu foco concentra-se em um recorte espacial que remete ao estudo do 

município de Passo Fundo/RS, sua historicidade e a implantação de uma Instituição 

de Ensino Público Federal nesta região citadina. 

 

CLEIANE MARIA MORETTO - IGREJA MATRIZ SÃO JOSÉ: A 

DEMOLIÇÃO QUE MARCOU ERECHIM (1969) 

da cidade, onde encontra-se um conjunto arquitetônico de relevância histórico-

cultural. Entre as edificações estava a igreja matriz São José, inaugurada em 1931, de 

estilo neobarroco, e demolida em 1969 para dar lugar à catedral, em estilo 

modernista. Tal intervenção teve reflexos na dinâmica de ocupação e leitura de 

sentido conferida ao espaço pelos moradores da cidade. Este trabalho versa sobre 

aspectos da história da conformação do espaço arquitetônico compreendido pela 
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Praça da Bandeira tendo como foco principal a substituição da igreja e sua 

representatividade em termos sociais e na projeção de um ideário modernista. 

 

CRISTIANO NICOLINI - PATRIMONIALIZAÇÃO DAS MEMÓRIAS E 

PRODUÇÃO DE ESQUECIMENTOS NO VALE DO TAQUARI-RS 

A Região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, tem a sua formação histórica 

marcada pela presença de diversos grupos étnicos. No entanto, a imigração italiana e 

germânica sempre recebeu um destaque na elaboração de roteiros turísticos, espaços 

de memória, materiais publicitários das administrações municipais, etc. Esse conjunto 

de materiais serve de fonte para a análise das representações históricas destes grupos, 

a partir dos conceitos de patrimonialização da memória e a consequente produção de 

esquecimentos acerca do passado regional. Neste trabalho, apresenta-se algumas 

reflexões iniciais sobre a pesquisa, tomando-se como material de análise 

principalmente os materiais de divulgação turística dos municípios que integram a 

região do Vale do Taquari. 

 

DANIEL LUCIANO GEVEHR - A PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS DO 

PROGRESSO NOS MUSEUS DE IMIGRAÇÃO NO SUL DO BRASIL 

A pesquisa problematiza os museus de história (POULOT, 2013), da imigração alemã 

no Vale do Paranhana e Sinos (RS) a partir da análise das narrativas produzidas e 

difundidas (CHARTIER, 2002), nesses espaços públicos de visitação. Atentamos 

para o processo que envolve a produção das narrativas visuais (BURKE, 2004) ¿ 

compreendidas como parte de um alter ego (HARTOG, 2014) ¿ presentes nesses 

espaços museológicos, que procuram contar a história da imigração alemã na região a 

partir de recortes e seleções presentes em seus acervos - que buscam evidenciar uma 

história associada ao conceito de progresso econômico na região. No estudo, 

privilegiamos a leitura crítica desses espaços, buscando compreender os diferentes 

mecanismos utilizados na criação das diferentes ambiências (MENESES, 2013), bem 

como a criação de imagens e representações que procuram retratar uma determinada 

história sobre os imigrantes alemães. Nesse sentido, a análise crítica que propomos 

baseia-se na discussão sobre os elementos simbólicos presentes nesses lugares de 

memória da imigração, relacionando-os com os conceitos de imagem, representação, 

patrimônio cultural e identidade étnica (SEYFERTH, 2011). A relação existente entre 

esses elementos é o que norteia a pesquisa sobre esses museus da imigração alemã. 

Vale ressaltar que a pesquisa tem como recorte espacial os museus localizados nos 

municípios de Sapiranga, Nova Hartz, Ivoti, Picada Café e Igrejinha, ambos de 

origem germânica na região do Vale do Paranhana e Sinos. A seleção desses cinco 

espaços se justifica, uma vez que ambos representam parte do acervo museológico 

que busca representar a presença da imigração alemã na região e que dessa forma, 
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guardam elementos simbólicos que pretensamente carregam e perpetuam uma 

determinada memória (CANDAU, 2012) do grupo étnico. 

 

ELAINE SMANIOTTO - A FIGURA FEMININA NA CIRANDA MUSICAL 

TEUTO-RIO-GRANDENSE DE TAQUARA (1972 - 1996) 

Este trabalho insere-se no campo das pesquisas sobre um evento que faz parte do 

patrimônio artístico-cultural denominado Ciranda Musical Teuto-Rio-Grandense de 

Taquara/RS em suas onze edições ocorridas entre os anos de 1972 até 1996. 

Pretende-se com este estudo, a partir de fontes bibliográficas e documentais, enfatizar 

a participação feminina nesse evento. Destacamos que o nosso referencial teórico é 

marcado pelo conceito de gênero, pensado por Joan Scott e Michelle Perrot. Assim, 

nosso olhar contribui para dar a perceber a atuação de mulheres em espaços 

predominantemente masculinos. O gênero permite refletir sobre o aspecto cultural da 

percepção sobre as mulheres e impõe que não haja neutralidade nos estudos sobre 

feminino e masculino. Os resultados desta análise revelam que existiu uma 

desigualdade de participação no festival. Nas onze edições da Ciranda Musical Teuto-

Rio-Grandense a presença feminina efetivou-se de forma minoritária e diversificada: 

seja na seleção, composição e interpretação de músicas ou na promoção, divulgação, 

acompanhamento e organização do evento. Portanto, dentro desse contexto o 

masculino teve considerável predominância em quase todas as instâncias das onze 

edições do evento. Também, revelam que a presença de algumas mulheres em lugares 

que lhes são oficialmente negados gera um intenso campo de tensão entre o feminino 

e o masculino, ou seja, uma inquietação diante da naturalização das diferenças de 

gênero. 

 

ELIANE NETREBKA RAMOS  - DA PEDRA FUNDAMENTAL ÀS 

IMPONENTES TORRES: REPRESENTAÇÕES SOBRE OS PADRES 

CONSTRUTORES 
Valorizar a história e a memória local é necessário em tempos onde a crise de 

paradigmas e de valores leva a sociedade pensar e buscar compreender elementos 

importantes de sua identidade. O objetivo desse trabalho é resgatar, através de 

bibliografia local e de relatos orais, parte da história de Wenceslau Braz - PR, 

discutindo-se o papel da religiosidade na vida dos seres humanos, assim como as 

relações de poder que a rodeiam. Essas reflexões são feitas ao mesmo tempo em que 

se busca compreender o processo de construção da Igreja Matriz local. O resgate da 

memória e a apropriação dessas lembranças são assuntos relevantes na reflexão 

histórica atual através dos estudos das representações, que considera a importância 

dos diversos grupos sociais como produtores de cultura e como sujeitos históricos 

com direito de voz na sociedade. É feita ainda uma reflexão acerca da constituição do 

espaço construído que se constitui patrimônio histórico e cultural, como um lugar de 
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memória. O uso da metodologia oral possibilitou preencher algumas lacunas relativas 

ao assunto, principalmente na questão da construção da Igreja Matriz, desvendando 

personagens históricos encantadores nessa relação sincrônica que a Produção de 

Conhecimento Histórico possibilita: uma releitura do passado a partir de memórias 

reavivadas através dos relatos orais, dada uma inquietação do historiador e da análise 

das representações acerca dos padres construtores.  

 

ÉVERTON REIS QUEVEDO - ACERVO, PESQUISA E AÇÕES PARA O 

PATRIMÔNIO NO MUSEU DE HISTÓRIA DA MEDICINA DO RS 

O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM) vem desde 2007 

desenvolvendo ações na área da Educação para o Patrimônio. São atividades ligadas a 

organização de acervos arquivísticos, bibliográficos e tridimensionais que, articulados 

às questões pedagógicas, servem de instrumentos as análises desenvolvidas com os 

visitantes da instituição. Pretendemos na comunicação expor tais ações e seus 

resultados. 

 

FERNANDO ARNOLD LORENZON - POLÍTICAS CULTURAIS E 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO BRASIL 

No Brasil, os debates sobre Educação Patrimonial se transformaram em ações muito 

recentemente. Porém, para que tal discussão se conformasse em ações como, por 

exemplo, as que podemos observar em programas, o Mais Educação e o Cultura 

Viva, ocorreu antes um delineamento de políticas culturais referente, em primeiro 

lugar, ao patrimônio histórico nacional e, mais recentemente, configurando-se em 

ações efetivas de Educação Patrimonial. Esta comunicação visa mostrar a trajetória 

percorrida desde as primeiras políticas culturais brasileiras e o surgimento da 

Educação Patrimonial no Brasil, traçando um panorama destas trajetórias. 

 

FRANCIELLE MOREIRA CASSOL - A ROMARIA COMO AÇÃO COLETIVA 

E EVENTO TURÍSTICO: A CONQUISTA DO TURISTA 

Na segunda manhã de domingo do mês de novembro dos últimos setenta anos, boa 

parcela da população santa-mariense/RS e muitos romeiros de outras municipalidades 

é encontrada ocupando as ruas por onde passará a Romaria Estadual de Nossa 

Senhora Medianeira de Todas as Graças. Atualmente, as ruas pelas quais passa a 

imagem da Virgem, são fechadas e a multidão se aglomera desde a Catedral (Avenida 

Rio Branco) até o Santuário-Basílica (Avenida Medianeira). Por todo o trajeto da 

Romaria são instalados alto-falantes para que os romeiros acompanhem as orações e 

cânticos. Além disso, no transcorrer do percurso pela Avenida Medianeira os atos de 

fé, devoção e outros, se misturam as bancas do comércio alimentício e dos objetos 

diversos vendidos pelos camelôs. A missa na Catedral de Santa Maria/RS inicia por 

volta das oito horas da manhã, logo após, tem-se a procissão que culmina na missa 
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campal, que se realiza na Basílica, cerca de dez horas da manhã. Dito isso, o presente 

trabalho trata da recente mutação do ritual, do campo do religioso para o campo do 

turismo econômico e cultural. Para isso, o mesmo apresenta um recorte temporal que 

compreende uma década (2003-2012), através da seleção de notícias dos jornais 

locais `A Razão¿ e `Diário de Santa Maria¿, os quais comprovam a presente tese de 

migração e ampliação do campo simbólico. O presente visa analisar a Romaria 

enquanto Patrimônio Imaterial, bem como, sobre a possível mercadilização da mesma 

através da sua migração para o campo do turismo, que se apresenta hoje como uma 

nova possibilidade de leitura do evento-devoção. Sendo assim, o presente trabalho 

também objetiva investigar a “Romaria da Medianeira de Todas as Graças”, em Santa 

Maria/RS, buscando averiguar se a mesma hoje têm se caracterizado como um 

patrimônio turístico. 

 

GUILHERME DIAS - REFLEXÕES ACERCA DO PROCESSO DE 

TOMBAMENTO: QUANDO O CRITÉRIO ÉTNICO SE SOBREPÕE AOS 

DEMAIS, O PROCESSO DA CASA DA FEITORIA VELHA EM SÃO 

LEOPOLDO 

O presente artigo procura refletir acerca do processo de patrimonialização, tendo 

como objeto de análise a documentação referente ao processo de tombamento da casa 

da feitoria velha em São Leopoldo, RS. Processo de tombamento sobre o qual 

podemos fazer algumas inferências acerca da relação entre identidade étnica e a 

preservação do patrimônio histórico no Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do 

Rio Grande do Sul apresenta um diversificado conjunto de bens culturais 

considerados patrimônio. Nesse grupo estão presentes bens arquitetônicos, bens 

móveis e elementos naturais. Nossa proposta aqui é analisar o tombamento de um 

imóvel localizado em São Leopoldo, RS. Os processos de tombamento são compostos 

por diversas documentações, que conforme a tramitação no órgão oficial, IPHAE 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado),  A análise da documentação 

pode esclarecer uma série de questões referentes a valorização do bem tombando, 

pois, na solicitação de tombamento é possível compreender o que o solicitante 

considera digno de preservação, isto é, qual é a importância do bem, histórica, 

arquitetônica, artística. A casa da feitoria velha é representante de um grupo de 

processos, onde o critério étnico acaba sendo preponderante para o tombamento, no 

caso do bem em questão, a sua relação com a imigração alemã. O parecer técnico, 

elaborado pelo IPHAE atesta a visão oficial acerca do bem em questão, ou seja, 

evidencia o discurso oficial, e assim é possível perceber quais critérios são 

fundamentais para o tombamento. A partir da análise documental pretendemos 

problematizar as questões referentes a pratrimonialização no Estado do Rio Grande 

do Sul e destacar as principais questões referentes a lógica interna da preservação. 

 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

56 

 

JOSIANE PATRÍCIA TALAMINI - INFLUÊNCIA ITALIANA NA 

ARQUITETURA MARAUENSE-RS: UM REGISTRO HISTÓRICO-

CULTURAL 
O contexto de crise econômica e social por que passou a Itália em meados do século 

XIX, aliado à necessidade de ocupação do interior do território brasileiro e de mão de 

obra para a eminente indústria cafeeira do país, conformaram o cenário que culminou 

em grandes fluxos migratórios de italianos ao Brasil naquele momento. Atraídos pela 

próspera economia, pelas ofertas de trabalho e possibilidade de melhoria de vida, 

esses migrantes fixaram-se, sobretudo, em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Nesse, instalaram-se em colônias na serra e na região central do estado. A 

necessidade de maiores glebas para o cultivo de grãos, dentre outros aspectos, levou à 

procura de outros territórios e resultou na criação de cidades na região do Planalto 

Médio, como Marau. O objetivo deste trabalho segue a linha da memorização 

contemporânea, fazendo-se uso de técnicas de impressão de lugares e imagens, por 

meio do registro de uma produção ameaçada de desaparecimento, diante dos 

imperativos da especulação imobiliária em Marau/RS. Pretende-se, mais 

especificadamente, apresentar uma visão panorâmica da produção arquitetônica de 

influência italiana na mencionada cidade. Essas influências foram inicialmente 

caracterizadas pelos materiais e aspectos construtivos advindos, especialmente, do 

norte da Itália. No entanto, os estudos empreendidos indicam que esta influência tem 

raízes mais profundas, oriundas do processo de constituição do povo italiano, 

sobremaneira, das correntes migratórias, bem como de sua proximidade com a França 

e a Suíça. Em Marau-RS, este cenário passou por ciclos de adaptações técnico-

construtivos e culturais, que merecem ser registrados. Trata-se de um desdobramento 

de projeto de pesquisa de maior vulto, que encontra-se em desenvolvimento no 

âmbito do Grupo Teoria e História da Habitação e da Cidade-THAC, que contribuirá 

para esses registros.  

 

LUIANE SOARES MOTTA- A AUTORIA FEMININA NO REGIONALISMO 

LIONÊS OITOCENTISTA 

No presente artigo, buscamos abordar, a partir das obras lionesas “Mélanges 

biographiques et littéraires” (1828) e “Biographie des lyonnais dignes de 

Mémoire”(1839) escritas por Claude Bréghot de Lut, Antoine Pericaud, entre outros, 

como os autores construíram a história cultural de Lyon e o espaço destinado às 

escritoras nessa historiografia. Os intelectuais oitocentistas pareceram ter por objetivo 

elevar a imagem citadina e demonstrar a contribuição intelectual da região para com a 

nação, através de uma retomada do passado “renascentista”. Percebemos que, por 

isso, autoras do século XVI, um grupo relativamente extenso de mulheres que 

publicaram seus textos nessa cidade, foram captadas por esses intelectuais 

conterrâneos. Ao depararmo-nos, assim, com diversas dessas autoras a serem 
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canalizadas pelos discursos nestas obras, identificamos que a imagem feminina nas 

letras foi utilizada, mais do que complemento, foi o suporte que respaldava o 

regionalismo, sendo transformadas em “patrimônio literário” da cidade. A partir 

disso, buscamos pensar, igualmente, como esses relatos oitocentistas vincularam-nas 

nos seus propósitos, pois o discurso utilizado pela atividade historiográfica da crítica 

literária francesa e suas regras culturais, na combinação dos enunciados que 

propagam, podem produzir e reproduzir cargas que a contemporaneidade dos 

historiadores impõem ou interagem para com os trânsitos do feminino, amalgamando, 

às suas elaborações, significados que acabam por equipar uma estratégia diversa tanto 

na construção da identidade regional como nos papeis de gênero, trazendo uma 

categorização no processo de escrita dessa história elementos peculiares. 

 

MARIANA MATTEI SANTOS - ARQUITETURA SACRA EM MARAU: O 

CASO DA IGREJA MATRIZ CRISTO REI 

Este trabalho é uma produção do Grupo de Pesquisa em Teoria História da Habitação 

e da Cidade (THAC) vinculado à Escola de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 

Meridional IMED na cidade de Passo Fundo ¿ RS. O mesmo tem como objetivo a 

obtenção de dados e pesquisa sobre a arquitetura sacra produzida na cidade de Marau 

¿ RS, mais especificamente a Igreja Matriz Cristo Rei inaugurada em 1941. Sendo 

assim, pretende-se realizar uma investigação acerca das influências da imigração 

italiana nos usos e costumes, bem como na arquitetura desenvolvida no local. A 

cidade de Marau faz parte da região que recebeu incentivos do governo para 

ocupação do território. Com isso, os primeiros imigrantes italianos chegaram à 

localidade em 1904, instalando-se de modo provisório. Embora de modo rudimentar, 

desde o princípio havia a necessidade de um elemento unificador, que neste caso foi 

representado pela Igreja tendo em vista a religiosidade inerente aos colonos. A 

primeira edificação religiosa na região que hoje se constitui o município de Marau 

tem registros que datam de 1909, é configurada por um capitel, isto é, uma capela de 

pequenas dimensões, quatro por quatro metros, executada em madeira lascada de 

modo despretensioso. Dessa maneira, da forma primitiva, citada nos primeiros 

registros, até a concepção atual, a Igreja Matriz de Marau desperta interesse de 

pesquisadores da área da arquitetura e patrimônio histórico devido à expressão de fé 

demonstrada pelos imigrantes e seus descendentes revelada através do acervo 

arquitetônico remanescente. 

 

PEDRO CECCIM MORALES - A ESTAMPARIA COMO MEIO DE 

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE SANTA MARIA 

A preservação do Patrimônio Arquitetônico Tombado pressupõe questionamentos 

que nem sempre são abordados pelos profissionais envolvidos na área de preservação. 

A obtenção de verba para a manutenção desses bens, assim como a falta de 
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aproximação entre a história dessas construções, e suas respectivas comunidades, 

aponta as falhas existentes no cumprimento das leis de tombo que não conseguem 

assegurar a garantia de preservação desses elementos. Não obstante, a falta de uma 

consciência preservacionista, também demonstra o desconhecimento das populações 

acerca da história e da importância desses locais que ilustram o passado das cidades e 

definem a identidade de seus indivíduos. Essas definições culturais podem ser 

reforçadas ou refeitas pelas diferentes linguagens midiáticas que surgem e se 

reinventam ao sabor dos progressos obtidos através das novas possibilidades de 

interação. Nesse sentido, a proposta do presente trabalho surge com o intuito de 

divulgar o conjunto de prédios tombados, através da técnica de estamparia, inspirada 

nas características da arquitetura desses prédios, buscando reforçar os laços 

identitários entre a população da cidade de Santa Maria e seus bens históricos, assim 

como, propor uma fonte de renda para a manutenção e preservação desses bens, pois 

como é de conhecimento popular, só valorizamos aquilo que conhecemos. 

 

RENATA BARBOSA FERRARI CURVAL - A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS 

ANALÍTICAS NA IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS E PROPOSTA IN 

Esta pesquisa traz uma abordagem referente à utilização de técnicas analíticas 

específicas para a identificação dos materiais constituintes e suas respectivas 

patologias no campanário da Igreja Matriz Cristo Rei da Cidade de Marau/Rs, 

inaugurada em 1941, com a finalidade de tornar mais eficaz os futuros processos de 

restauro da edificação. A granitina, material constituinte do revestimento da 

edificação, é bastante suscetível ao ataque da umidade, sendo esta a grande 

responsável pelo grau de degradação encontrado atualmente no campanário da Igreja. 

Nos processos de restauro o maior contraponto e desafio é a preparação do traço da 

nova granitina a ser recomposta, visto que sempre torna-se visível o processo de 

intervenção pela falha neste preparo. Assim, utilizar técnicas analíticas como a 

difração de raios-X que possibilita a identificação das fases que constituem o 

material, com simplicidade, rapidez e confiabilidade dos resultados obtidos, é de 

grande importância para o estudo futuro da composição do material a ser recomposto 

na torre. As análises de MEV-EDS são de igual importância, pois além de corroborar 

as informações obtidas na difração (com a identificação dos elementos químicos) 

torna possível a identificação dos agentes causadores das patologias. A 

espectroscopia Raman é outra ferramenta aliada para análise compositiva dos 

materiais constituintes uma vez que é simples e dispensa a preparação prévia da 

amostra, possibilitando a análise amostras grandes, com a adaptação de um sistema 

especial de lentes ou fibras ópticas. 
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SÍLVIA CORREIA DE FREITAS - OS GESTOS E OS RESTOS: O PROCESSO 

DE CONSTRUÇÃO DO "ARQUIVO QUILOMBOLA" 

Os Gestos e os restos: o processo de construção do arquivo quilombola Atualmente, 

muitas comunidades quilombolas procuram de todas as maneiras, através de 

incontáveis estratégias políticas e culturais, conquistar o que lhes é de direito: a 

titulação de suas terras e sua autonomia territorial. Num sistema sócio-econômico-

político e territorial excludente, a luta pela terra nos quilombos representa uma fração 

da luta pela reforma agrária, bem como uma tentativa de reparar, em parte, a história 

de exclusão social do negro brasileiro, no que diz respeito a comunidades com 

identidades próprias. Pretende-se estudar o processo de construção do "arquivo 

quilombola", arquivo que se produz na abertura do processo de regularização 

fundiária dos territórios quilombolas, os Relatórios Técnicos de Delimitação e 

Identificação (RTIDs), de grupos sociais que atualmente se autodenominam 

„remanescentes de quilombos‟. Ao se iniciarem os RTIDs dos territórios quilombolas 

são feitos os Laudos Antropológicos, peças basilares dos RTIDs. Aqui, serão 

estudados mais especificamente os Laudos Antropológicos das Comunidades 

Remanescentes de Quilombos Invernada dos Negros, localizada em Campos Novos 

(SC) e São Roque, localizada nos municípios de Praia Grande (SC) e Mampituba 

(RS). A partir do gesto de patrimonialização, ou seja, da transformação política das 

comunidades em quilombos, nasce um documento: o Laudo Antropológico, que 

compõe peça basilar nos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs) 

dos territórios quilombolas e que é produzido na abertura do processo de titulação dos 

referidos territórios. Aqui serão estudados, mais especificamente, os RTIDs das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos Invernada dos Negros, localizada em 

Campos Novos (SC) e São Roque, localizada nos municípios de Praia Grande (SC) e 

Mampituba (RS). 

 

 

7) ST -  ESTUDOS CULTURAIS, HISTÓRIA DA ARTE E ARQUEOLOGIA 

 

Coordenação: Carmem Curbelo (Uruguai) e Jacqueline Ahlert (UPF) 

 

ADRIANO CUNHA DE MORAES - LIMITES E INTERFACES ENTRE ARTE 

E PROPAGANDA 
Tanto a arte quanto a publicidade e a propaganda compartilham de um mesmo 

cenário evolutivo que transformam ambos de forma concomitante, posicionando-os 

passíveis de um estudo que não os analisa de forma separada, mas sim conjunta. O 

artigo em questão pesquisa os conceitos de ambas as vertentes e abre espaço para 

intersecções e relações entre esses pontos de encontro que geram questionamentos 

acerca daquilo que se conhece como propaganda e aquilo que se conhece como arte. 
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Essa convergência varia conforme contextos histórico-sociais, alterando, 

consequentemente, a codificação, a reprodução e as técnicas. Assim, a partir de 

pesquisa bibliográfica, o estudo introduz tais conceitos e os posiciona frente ao 

encontro de pontos de intersecção. Posteriormente ilustra períodos históricos com a 

interface entre arte e propaganda, desde meados do modernismo até a 

contemporaneidade, por meio de representantes artísticos - como Henri de Toulouse-

Lautrec, Salvador Dali e Barbara Kruger - e publicitários - como a campanha da 

Absolut Blank. 

 

CAMILA APARECIDA TEIXEIRA - COMUNICAÇÃO, ARTE E 

PROPAGANDA COMO EXPRESSÕES HUMANAS E CULTURAIS 

O tema central deste artigo está relacionado à compreensão da propagação ideológica 

do modernismo no Brasil, através da necessidade de difusão cultural. No decorrer do 

trabalho, procura-se conceituar e apresentar aspectos da construção do imaginário 

modernista na mentalidade da população brasileira, salientando constantemente a 

Semana de Arte Moderna de 1922, evento este considerado como catalizador para a 

propagação do conceito arrebatador modernista.  

 

CAMILA GUIDOLIN - O CÍRCULO: UMA ANÁLISE DA CONDIÇÃO 

FEMININA (IRANIANA?) NA OBRA DE JAFAR PANAHI 

O presente texto analisa a obra cinematográfica O círculo (2000), do diretor iraniano 

Jafar Panahi. No filme, a história de cinco mulheres iranianas se entrelaçam para 

revelar as circunstâncias cotidianas que as mulheres enfrentam num Irã pós-

revolucionário, marcado por um sistema que limita e sufoca com o uso da violência 

física e psicológica, a condição feminina no país. Cada uma das personagens 

apresentadas nessa narrativa visual, está interligada. Embora essa ligação seja 

aparentemente vaga, no desenrolar da obra percebemos que suas particularidades 

mais as unem do que as separam. A interpretação espontânea do elenco e o uso de 

¿não atores¿ no filme, oferece um clima intimista e potencializa as cenas de maior 

tensão. Ao desvelar a história dessas mulheres, Panahi explicita os enredos 

escondidos de uma república islâmica coercitiva e autoritária, apostando nas 

dificuldades diárias e nas questões mais pungentes enfrentadas pelas mulheres no 

país. Com isso, explorar-se-á tanto os elementos técnicos e visuais empregados pelo 

diretor, quanto os fatores socioculturais e históricos que possibilitaram uma nova 

forma de fazer cinema no Irã. A partir da intensidade dessa narrativa, questionaremos 

não apenas a condição da mulher iraniana, como o próprio estatuto do feminino no 

cenário contemporâneo mundial. 
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CLAUDIMIR MARQUES; MARIANE LOCH SBEGHEN - IMAGEM DE SÃO 

MIGUEL ARCANJO 

Ano de 2008 na Capela de São Miguel, comunidade de Pulador , localizada a cerca de 

dois quilômetros da RS324, foram destruídas várias imagens religiosas e uma 

imagem especial : a estatua de São Miguel Arcanjo ,esculpida em madeira datada 

aproximadamente do século XVIII. O trabalho de recuperação e limpeza da peça foi 

realizado durante 5 meses ,na sala 115 na Faculdade de Artes e Comunicação. A 

principal preocupação da equipe foi a remoção das várias camadas de tintas que 

cobriram a imagem ao longo dos anos buscando conhecer a cor original . Nos meses 

de recuperação foram feitos procedimentos de raspagem com estiletes e lâminas de 

bisturi, estas últimas ferramentas mostraram-se mais apropriadas na retirada das 

quatro camadas de tinta esmalte sintético e tinta a óleo que a imagem possuía. 

Também foi utilizado thinner e solvente em pequena quantidade para um 

afrouxamento das primeiras camadas de tinta. As cores originais estavam preservadas 

em alguns momentos da escultura, revelando tons em azul turquesa no saiote, 

vermelho no manto que descia do braço esquerdo até os aos pés, finíssimas camadas 

de folhas de ouro fixadas no saiote e no elmo, estas também estavam oxidadas com a 

ação do tempo, tornando-se em verde oliva em alguns momentos, tons de pele 

distribuídos pelas mãos, braços e cabeça, bem como também preto na figura do 

demônio que ficava aos pés da imagem. Para fixação dos braços foi utilizada cera de 

abelha, observando o mesmo processo como a imagem foi construída. Com o 

resultado de recuperação atingido pela equipe a imagem foi devolvida a igreja onde a 

mesma permanece. 

 

JACQUELINE AHLERT - CADA TERRA COM SEU USO, CADA ROCA COM 

SEU FUSO: AS FESTIVIDADES DO DIVINO  

Em 1877, a recém-emancipada Vila de Santo Ângelo, localizada na região noroeste 

do Rio Grande do Sul, conformava um amálgama étnico-cultural. Da antiga redução 

jesuítica restavam somente ruínas e remanesciam alguns descendentes dos indígenas 

missioneiros miscigenados aos portugueses e açorianos que haviam recebidos porções 

de terra no local. Juntaram-se a estes, em meados do século XIX, imigrantes 

europeus, sobretudo, alemães. No presente estudo são exploradas as narrativas de 

viagem de Maximilian Beschoren - engenheiro, jornalista e meteorologista alemão 

que esteve no Rio Grande do Sul entre os anos de 1875 e 1887 - cujas descrições 

acerca das festividades do Divino na cidade de Santo Ângelo, no ano de 1877, foram 

detalhadamente realizadas. No cenário da apropriação do espaço e dos restos 

arquitetônicos do povoado missional, mereceram destaque aspectos da nova 

configuração híbrido-sociocultural da região. 
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JUSSARA JACOMELLI - HISTÓRIA DA ARTE E ARTE EM SUCATAS: 

ARQUITETURA E CRIATIVIDADE EM TEMPOS DE SUST 
Neste artigo busca-se, modestamente, trazer para a discussão a disciplina de História 

da Arte e da análise histórica, tendo como referencia o caminho percorrido para a 

efetivação da atividade prática de reaproveitamento de descartáveis na produção de 

objetos de arte realizada no ano de 2014. A experiência teve início no ano de 2012, na 

disciplina de História da Arte do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Campus de Frederico 

Westphalen. No primeiro ano, a especificidade foi criar objetos para interiores; no 

segundo ano, para espaços exteriores e no ano de 2014, optou-se pela liberdade de 

escolha. Nos três anos em que essa experiência foi posta em prática, os temas ficaram 

a os debates realizados na disciplina, além de apresentar as especificidades do objeto 

construído e estudado. Metodologicamente, essa atividade no ano de 2014 teve como 

base estudos teóricos sobre arte com enfoque para autores e obras. A partir disso, 

houve a organização da turma em grupos; a escolha temática (ideias/conceitos a 

serem problematizados); o estudo do espaço ideal para o objeto; o uso da imaginação; 

a criação de designer (projeto do objeto); a busca de materiais descartáveis e a 

implementação do projeto. Os resultados foram socializados com os colegas e a 

comunidade, consistindo em: apresentação do processo de construção, produção 

textual e participação na mostra da ¿arte com sucatas¿ organizada na Biblioteca da 

Universidade e aberta ao público em geral. escolha dos grupos de acadêmicos que 

deveriam ter como prerrogativa a relevância social da escolha, a construção teórica 

consolidada pelas discussões.  

 

LINARA CRISTINA DOS SANTOS - A INTERVENÇÃO INDÍGENA NA 

ESTATUÁRIA MISSIONEIRA 

O artigo pretende investigar a intervenção indígena na estatuária missioneira, que 

resultou na criação de um novo estilo artístico. Através da análise da estética da 

imagética, produzida pelos índios guaranis e a comparação com as obras do artista 

italiano José Brasanelli, que permaneceu nas Missões Jesuíticas- Guaranis entre 

1691-1728 e desenvolveu o estilo barroco influenciado pela obra de Bernini, objetiva-

se caracterizar a interferência guarani na estética da estatuária produzida nas Missões, 

levando em consideração a „situação de fronteira‟, a qual estavam inseridos e as 

tradições anímicas, que influenciaram na criação de novo estilo de arte. 

 

MARIA GORETI BAPTISTA BETENCOURT - ECOS MITICOS DO 

GENOGRAMA FAMILIAR 

Existe na trajetória humana uma espécie de não-dito da linguagem que perpassa de 

uma para outra geração e que de certa forma constitui-se no procedimento cultural 
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pelo qual vivem as famílias de determinado sistema sócio-cultural. Isto pode ser 

entendido no campo da cultura e do social como reverberações de mitos originais. 

O objetivo do trabalho é fundamentar, sob o viés bibliográfico, o quanto os 

comportamentos familiares reverberam os mitos originais. Isto pode ser representado 

pelo genograma familiar e historicizado com os mitos geradores de culturas 

especificas como o mito bíblico de Adão e Eva ou o mito de Tantalo na Grecia a uma 

configuração cultural de família no renascimento ao período industrial. Constituem 

base teórica do estudo autores como Ariés, para fundamentação histórica, Campbell e 

Eliade no que tange aos aspectos do mito e Mcgoldrick e Randy sobre a questão do 

genograma familiar. 

 

PAULA GARCIA LIMA - A MATERIALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE 

GÊNERO NOS RECLAMES DOS ALMANACHS DE PELOTAS 

Este trabalho tem como objetos de estudo os Almanachs de Pelotas e seus reclames, 

buscando-se analisar neles a promulgação das diferenças de gênero materializadas 

nestes artefatos da cultura material da cidade de Pelotas no início do século XX. Esta 

publicação, a ser apreendida sob a égide desta tipologia de impresso, circulou na 

referida cidade entre os anos de 1913 e 1935, veiculada anualmente, totalizando 23 

edições, sendo que nelas foram contabilizadas 4107 reclames, todos sistematizados 

em categorias criadas na pesquisa da qual este texto tem origem. Para tratar do tema 

indicado, o presente artigo traz textos acerca das promulgações que se crê terem 

contribuindo na construção e/ou sedimentação dos diferentes papéis a serem 

desempenhados pelas mulheres e pelos homens daquela sociedade. Além disso, para 

os reclames, tendo-se em vista que se entende gênero como uma construção social e 

relacional, foram escolhidos exemplares que contenham tanto a representação de 

mulheres quanto a representação de homens, buscando-se evidenciar, justamente as 

diferenças colocadas em cada uma destas representações. Assim, o presente artigo 

traz análises verbais (textos dos Almanachs) e não verbais (análise gráfica dos 

reclames desta publicação), de artefatos do passado, com vistas a sugerir a função 

destes veículos comunicacionais nos aspectos concernentes ao gênero, pensando-se, 

ainda, que esta reflexão pode auxiliar na compreensão das diferenças que são  

sentidas no presente.  

 

PRISCILLA NATHANI PESSOA DE LIMA - LIXO OU LUXO? ARTE 

SUSTENTÁVEL COMO RESPOSTA AOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA 

AMÉRICA 

Ao contrário do que acontecia durante grande parte dos séculos XIX e XX, quando as 

ciências tinham como principal objetivo manter as paisagens da América Latina as 

mais produtivas possíveis; desde meados do século XX até então, uma tendência 

contrária emergiu e cada vez mais a conservação da diversidade biológica e a 
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sustentabilidade vem se expandindo nas reflexões feitas em relação às transformações 

sofridas no meio ambiente, as quais por muito tempo foram e ainda são fortemente 

estimuladas pela sociedade de consumo. No mundo artístico, não é diferente, e a 

sustentabilidade vem sendo uma grande tendência para alguns artistas que, com o 

intuito de buscar uma transformação nos valores sociais em relação à preservação da 

natureza, têm realizado produções envolvidas com o discurso da sustentabilidade. 

Pretendo por meio deste artigo demonstrar a grande importância da arte sustentável 

como agente reflexivo sobre a preservação do meio ambiente. 

 

VALDIRENE ROTAVA TOMAZELLI CHITOLINA - XAXIM PRÉ-

COLONIAL: UM LEVANTAMENTO HISTÓRICO SOBRE A TRADIÇÃO 

TAQUARA-ITARARÉ 

Em um enfoque muito mais histórico do que arqueológico, esta pesquisa aborda 

traços culturais de povos pré-coloniais (Tradição Taquara/Itararé, fase Xaxim), com 

base no município de Xaxim, localizado na região oeste de Santa Catarina. As 

principais fontes de pesquisa são orais, bibliográficas e documentais. Justifica-se esse 

estudo em virtude de uma face desconhecida pela sociedade local sobre as produções 

científicas relacionadas à arqueologia xaxinense. Nesse sentido, considera-se 

relevante conhecer, para valorizar a história de pessoas que habitaram, num tempo 

remoto, o mesmo espaço geográfico ora compartilhado entre diferentes grupos 

étnicos, especialmente os luso-brasileiros, os descendentes de europeus e na 

contemporaneidade, os centro-americanos, provenientes do Haiti. 

 

VLADEMIR JOSÉ LUFT - BACIA DO RIO DA PRATA: ESPAÇOS E 

FRONTEIRAS NATIVAS 
Considerando a proposta temática do encontro nacional: „Pensando Nações através de 

Regiões‟ e a intenção do simpósio temático „Estudos Culturais, História da Arte e 

Arqueologia‟, que visa... reunir comunicações que contemplem temas provenientes 

das intersecções entre Estudos Culturais, História da Arte e Arqueologia, bem como 

das questões de ordem específica de cada uma das temáticas, propomos apresentar 

uma reflexão, fruto de projeto de pesquisa que tem por objeto a História Indígena e 

por objetivo analisar e identificar o nativo a partir de crônicas, relatos, descrições e 

observações, produtos de viagens daqueles que passaram, ou percorreram, o território 

hispânico na América, especialmente o Sul-americano, entre os séculos XVI e XVII, 

que visa analisar os indícios que podem nos levar a considerações novas acerca 

daqueles que ocupavam espaços sulamericanos dos mais diversos e com as mais 

diversas complexidades, relatados por “europeus” das mais diversas origens, 

perspectivas e interesses, durante os éculos XVI e XVII. Serão estes dados, provindos 

destas fontes, somados às referencias históricas e antropológicas, que admitidos pela 

Arqueologia conduzirão a pesquisa de grupos sociais específicos, determinados e 
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identificados; e pela Antropologia, levarão a uma história antiga de sociedades 

nativas atuais ou perdidas no tempo (histórico). 

 

8) ST -  HISTÓRIA DO MUNDO RURAL: IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 

 

Coordenação: Dra. Rosane Marcia Neumann (UPF) e Dr. Cristiano Luís Christillino 

(UEPB/UFPE) 

 

BARBARA TEREZA MASSMANN - A MIGRAÇÃO INTERNA NO RIO 

GRANDE DO SUL - COLÔNIA ALTO JACUHY 

O artigo tem por finalidade apresentar de forma sintetizada a importância dos 

movimentos migratórios tanto globais, nacionais e regionais assim como o fluxo de 

pessoas assim como o desenvolvimento do local de destino destes migrantes. 

Inicialmente demonstrando os movimentos de imigração mundiais a partir do século 

XIX (Europa - América), posteriormente abordando a questão migratória tratando da 

entrada e permanecia dos ¿colonos alemães¿ no Estado do Rio Grande do Sul nas 

chamadas ¿velhas colônias¿ e por fim expondo o estudo de caso sobre a migração 

interna dos colonos rumo a colônia Alto Jacuhy no norte do Estado Rio-Grandense 

assim como o repovoamento do local com a chegada de novos imigrantes em meados 

de 1940. 

 

CARLOS EDUARDO PIASSINI - A COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ 

SANTO ÂNGELO: ANOS INICIAIS, TERRA E ADMINISTRAÇÃO 

O presente trabalho, integrante dos estudos em desenvolvimento na linha de pesquisa 

¿Fronteira, Política e Sociedade¿ do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Santa Maria, contando com bolsa CAPES/DS e 

parte de meu Trabalho de Conclusão de Graduação concluído e aprovado sob o título 

¿A Biografia de um Barão: Karl von Kahlden, o Diretor da Colônia Santo Ângelo, 

1857-1882¿, tem por objetivo apresentar o processo de instalação da Colônia 

Provincial de Imigração Alemã Santo Ângelo, localizada no território correspondente 

ao dos atuais municípios sul-rio-grandenses de Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco, 

Novo Cabrais, Cachoeira do Sul e parte de Restinga Seca e Dona Francisca, bem 

como aspectos gerais acerca de questões envolvendo a posse de terras; a 

administração colonial, conduzida praticamente durante toda sua existência pelo 

Diretor Barão Karl von Kahlden; e seu processo de instalação e consolidação. Dessa 

forma, procuramos evidenciar a história da Colônia Santo Ângelo em vista desta 

ainda ser pouco conhecida e estudada frente a história de outras colônias germânicas 

provinciais e imperiais instaladas na Província de Rio Grande de São Pedro ao longo 

do século XIX. O estudo foi realizado através de revisão bibliográfica e uso de fontes 

documentais, como Livros de Registros e Ofícios, Documentos da Colonização, 
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Livros de Compra e Venda de Escravos, e Documentos Avulsos sobre a Colônia 

Santo Ângelo e o Barão von Kahlden. Em linhas gerais, durante seus primeiros anos 

de existência, a Colônia Santo Ângelo demorou a prosperar, ainda que tivesse 

potencialidade para tanto; sua administração esteve sob o monopólio do Barão von 

Kahlden, quem distribuiu e mediu os lotes de terras, e constituiu parte de um grupo 

que se valeu da especulação sobre as terras coloniais e das redondezas para lucro 

próprio. 

 

CRISTIANO LUÍS CHRISTILLINO - A APLICAÇÃO DA LEI DE TERRAS E 

AS FRONTEIRAS INTERNAS DO IMPÉRIO 

Na segunda metade do século XIX o Brasil ainda constituía uma ampla fronteira 

interna ¿aberta¿ a colonização. O Império possuía uma população anda incipiente, em 

1872 a população se aproximava dos 10 milhões de habitantes. As províncias da 

região que constituiriam futuramente o Nordeste eram aquelas que atingiam a maior 

densidade demográfica, e possuíam quase metade da população brasileira, e 

ofereciam o menor número de áreas de ¿fronteira interna¿. As províncias do Sudeste 

contavam com uma população considerável para a época, beirando os quatro milhões 

de habitantes, e também suas terras estavam em sua maioria ocupadas. Em Minas e 

na província fluminense, as suas terras já estavam quase todas ocupadas. A Província 

de São Paulo que contava com a maior fronteira agrária aberta da região. As 

províncias do Sul, de ocupação mais recente pelos portugueses em relação ao 

Nordeste e Sudeste, possuía uma população relativamente pequena, e ainda 

apresentava áreas importantes para a expansão da fronteira interna. As áreas florestais 

da província meridional encontravam-se, em grande parte, ¿devolutas¿. A Província 

de Santa Catarina possuía uma população exígua em 1872. O Oeste catarinense ainda 

permanecia pouco povoado, e o seu isolamento não estimulava os deslocamentos de 

colonizadores para a região. O mesmo ocorria com o oeste da Província do Paraná. 

As duas grandes fronteiras internas eram constituídas pela Província do Mato Grosso 

e pela região amazônica, que abrangia principalmente as províncias do Pará e do 

Amazonas. A floresta, o clima e a distância até os principais centros comerciais do 

Império dificultavam o desenvolvimento da das duas províncias. Além da ausência de 

uma política de colonização enérgica para a região. 

 

CRISTINA DALLANORA - DIREITOS DE PROPRIEDADE EM FOCO 

Contrapondo-se à ideia disseminada de que a propriedade privada da terra é algo 

absoluto, resultado da evolução e progresso das instituições e sociedades modernas, 

algumas autoras advertiram para a necessidade de substituir o uso do termo 

¿propriedade¿ pela expressão ¿direitos de propriedade¿. Enquanto o primeiro 

cristaliza um ideal e permanece abstrato, a segunda abarca a dinâmica dos sujeitos 

que os possuem e disputam. O entendimento da propriedade como construção e como 
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transição redirecionou as discussões sobre direitos de propriedade. A proposta deste 

trabalho é discutir sobre a dimensão histórica do conceito de propriedade ¿ uma das 

questões chave para a pesquisa que desenvolvo sobre a experiência dos posseiros no 

Vale do Rio do Peixe (Santa Catarina, Brasil) durante a Primeira República, visando 

discutir a posse da terra num contexto de transformações sociais e jurídicas que 

envolveram a apropriação da terra no final do século XIX e início do século XX. 

 

CYANNA MISSAGLIA DE FOCHESATTO - AS PAISAGENS DE PEDRO 

WEINGÄRTNER: TRABALHO RURAL E COLONIZAÇÃO NO SUL DO 

BRASIL 

Esta pesquisa parte da análise de três pinturas de Pedro Weingärtner intituladas 

Tempora Mutantur (1898), Paisagem Derrubada (1893) e Vida Nova (1893), que 

representam o início do processo de colonização na região Sul do país, bem como as 

atividades rurais oriundas deste processo. Através do estudo das imagens buscamos 

compreender algumas questões ambientais, tais como a transformação da paisagem 

pela ação do homem, e a remoção da flora e da fauna natural do país. Partindo de uma 

literatura baseada no discurso de progresso e civilização, constatou-se que o mesmo 

se encontra presente tanto na historiografia quanto nas pinturas selecionadas. Pedro 

Weingärtner, ao retratar as paisagens de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que 

remontam à metade do século XIX e início do século XX, aponta, através de suas 

telas, a forma que visualizou o processo de colonização europeia e a interação do 

homem com a natureza. 

 

DALVA NERACI REINHEIMER - COOPERATIVA RURAL UNIÃO 

COLONIAL DE ROLANTE: COLONOS ADMINISTRANDO NEGÓCIOS 

O trabalho insere-se no campo das pesquisa sobre uma instituição de caráter 

econômico-social criada em 1923 no atual município de Rolante. Na época   distrito 

de Santo Antônio da Patrulha recebia imigrantes descendentes de alemães 

provenientes de São Leopoldo. Pretende-se, com este estudo, a partir das fontes 

bibliográficas, orais e documentais, enfatizar o cooperativismo de crédito existente na 

sociedade rolantense procurando responder as seguintes questões como: Por que a 

semente do cooperativismo prosperou em Rolante? Como essa ideia se desenvolveu 

entre colonos imigrantes que há pouco haviam chegado na localidade? Qual a 

participação real dos colonos na formação e desenvolvimento da cooperativa? De que 

maneira essa trajetória ultrapassou tempo e espaço alcançando inicialmente a região 

do Vale do Paranhana e mais tarde o estado? Os resultados desta análise revelam que 

a pré-disposição para a cooperação e trabalho somadas às necessidades que persistiam 

foi o terreno fértil para a implantação de um sistema de mútua ajuda entre os colonos 

de Rolante. A forma jurídica da Caixa Rural foi um avanço na cooperação, pois os 

colonos eram estimulados a depositar na Caixa as suas economias. A Caixa Rural 
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União Popular de Rolante passou por várias dificuldades, mudanças e adaptações ao 

longo do século XX, mas os cooperativados demonstraram persistência e habilidade 

administrativa para que a cooperativa permanecesse em épocas que muitas outras 

congêneres encerraram as suas atividades. Salienta-se que os diretores da Cooperativa 

Rural União Popular de Rolante sempre foram representantes da comunidade de 

agricultores que se dispuseram a empreender numa área diferente em prol da 

comunidade. A história desta cooperativa demonstra a união, o respeito e o trabalho 

de imigrantes que vindos de lugares diferentes se reconheceram como rolantenses. 

 

DENIZE GRZYBOVSKI; RAFAELE POTRICH - O ÊXODO RURAL NO 

MUNICÍPIO DE RONDINHA: UMA ANÁLISE DO FENÔMENO NO 

PERÍODO HISTÓRIA 

O objetivo é refletir sobre o êxodo rural no município Rondinha, na região Norte do 

Estado do Rio Grande do Sul, o qual configura-se como um fenômeno social 

contemporâneo, mas com raízes históricas. A migração da população rural para os 

centros urbanos vem causando mudança demográfica no Brasil, uma das razões da 

extinção de pequenas propriedades rurais (ALVES; SOUZA; MARRA, 2011; 

ÁVILA; ÁVILA; ALTAFIN, 2011). Ainda assim representa a maioria das 

propriedades rurais brasileiras (IBGE, 2015), com papel crucial na economia dos 

pequenos municípios (PORTUGAL, 2002). A realidade de pequenos e médios 

municípios brasileiros é o desinteresse dos jovens em permanecer no campo. A saída 

do jovem do meio rural implica não somente na redução da mão-de-obra familiar e na 

subsistência da agricultura familiar; contribui para o aumento da população nos 

centros urbanos e disputa por emprego e renda. A consequência nos pequenos 

municípios, basicamente agrícolas, é a falta de perspectiva de crescimento, visto que 

a média de idade dos atuais gestores das propriedades rurais é de 40 anos ou mais. Eis 

a problemática contemplada neste artigo. Trata-se de pesquisa exploratório, orientada 

pelo método qualitativo de investigação: pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo. O recorte histórico é 1965, ano de constituição do município, e 2010 (último 

Censo Demográfico IBGE). A fonte dos dados foram documentos, entrevistas e as 

bases de dados do IBGE. Os resultados indicam que a população rural de Rondinha, 

que era de 7.592 habitantes em 1970, passou a ser de apenas 3.201 em 2010, uma 

redução de 4.391 habitantes (57,83%). O crescimento da população urbana, no 

mesmo período, no entanto, foi de apenas 1.601 habitantes. Rodinha não viveu um 

fluxo migratório do campo para a cidade, permanecendo os habitantes no mesmo 

município. O fenômeno vivido é migração de um município para o outro.  
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FABIANA HELMA FRIEDRICH - A COLÔNIA DE SANTO ÂNGELO NO 

CONTEXTO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL 

A Colônia de Santo Ângelo, foi organizada pelo governo da Província de São Pedro 

do Rio Grande do Sul, com o apoio do Império. O nome dado a Colônia de Santo 

Ângelo, foi uma homenagem ao seu fundador Ângelo Muniz Ferraz, então Presidente 

da Província. Localizada na Depressão Central, do centro do Estado e à beira do Rio 

Jacuí, foi a 25ª colônia alemã, criada oficialmente por lei, em 30 de novembro de 

1855, mas definitivamente instalada em 1857, pertencente, então, ao município de 

Cachoeira do Sul. Os colonos imigrantes da Colônia de Santo Ângelo eram iguais na 

pobreza e nos interesses que os impulsionou a sair de seu país natal, mas diferentes 

culturalmente: língua, religião, hábitos e costumes. As diferentes profissões e 

ambições os colocavam em classes sociais distintas.. O que os igualava, de certa 

forma, era a aventura de imigrar para um lugar desconhecido aos olhos. Isso porque o 

Brasil era conhecido, ao menos, no imaginário desta leva de imigrantes. 

 

LEANDRO MAYER - PORTO NOVO: UMA COLÔNIA ÉTNICA E 

RELIGIOSAMENTE HOMOGÊNEA EM SANTA CATARINA 

A presente comunicação trata do projeto de colonização étnico e confessional de 

Porto Novo - atual município de Itapiranga - SC -, implantado em 1926 no Extremo 

Oeste de Santa Catarina, pela Volksverein ¿ Sociedade União Popular. Na 

consecução do projeto, manteve-se uma relativa homogeneidade étnica alemã, 

concentrando significativo número de imigrantes; e religiosa, pois tratava-se de uma 

colônia católica, mantendo, dessa forma, os princípios do germanismo. Como recorte 

teórico-metodológico, discute-se a temática sob a perspectiva da história regional e da 

micro história. 

 

MAÍRA INES VENDRAME - SACERDOTES MEDIADORES E AGENTES DA 

EMIGRAÇÃO NAS COMUNAS ITALIANAS NO SÉCULO XIX 

Durante a década de 70 do século XIX, nas províncias da região do Vêneto, norte da 

Itália, alguns padres tiveram papel fundamental na propagação de ideias emigratórias 

entre as famílias. Faziam campanha nas pequenas comunas, orientando os 

camponeses a abandonar a terra natal e fundar comunidades católicas em terras 

distantes. Além disso, eles aparecem diretamente envolviso na preparação da viagem 

dos paroquianos e conhecidos, chamando a atenção das autoridades que passaram a 

reagir contra a ação dos sacerdotes. Não poucos padres foram investigados, 

perseguidos e presos por agirem a favor da emigração, o que não impediu que 

continuassem atuando. Esta pesquisa se baseia em documentos encontrados em 

arquivos comunais do norte italiano, dando suporte para entendermos o processo 

emigratório de camponeses ao final do século XIX. 
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MÁRCIO LUIZ RODRIGUES - COMPANHIA COLONIZADORA 

TERRITORIAL SUL BRASIL NA SEÇÃO ANTA GORDA/SC (1930 - 1950) 
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-

graduação em História da Universidade de Passo Fundo (UPF) na linha de pesquisa 

Espaço, Economia e Sociedade, com concentração em História Regional. Tem como 

objetivo maior pesquisar a formação e o projeto de colonização da extinta Companhia 

Territorial Sul Brasil, partindo da antiga Seção Anta Gorda/SC, nas décadas de 1930 

e 1950. Objetiva-se também, levantar informações sobre as práticas de 

comercialização das terras e madeiras adotadas pela companhia, incluindo 

levantamento prévio tipográfico. 

 

MARCOS ANTÔNIO WITT - VERSÕES SOBRE O MUNDO RURAL: A 

CRÍTICA DE CHAVES, ISABELLE E VON KOSERITZ AO LATIFÚNDIO 

Vitórias conquistadas, nem por isso os Oitocentos deixaram de ser alvo de críticas por 

ilustrados que viam no latifúndio um dos grandes males do país recém independente. 

Desde a Cisplatina, passando pela Revolução Farroupilha, Oribes e Rosas, Guerra do 

Paraguai e Revolução Federalista, a província do Rio Grande do Sul e suas fronteiras 

serviram de palco para inúmeras batalhas. Seus campos, trilhados por charruas, 

minuanos e guaranis, depois por religiosos, aventureiros, soldados, comerciantes, 

homens livres e pobres, foram parcialmente divididos em grandes extensões 

destinadas, quase sempre, à pecuária. Os proprietários, pela legislação titulados de 

sesmeiros, formavam uma elite que investia em cargos políticos e/ou públicos e na 

criação de animais de forma extensiva. Via de regra, os rebanhos ocupavam frações 

desses campos, deixando o restante da terra improdutiva. Antônio José Gonçalves 

Chaves, Arsène Isabelle e Karl von Kosertiz criticaram duramente a presença do 

latifúndio e apontaram soluções para o mal ocasionado pelas grandes propriedades. 

Para alguns deles, o progresso e o desenvolvimento do Brasil viria mediante a 

implantação do minifúndio através de projetos de colonização.  

 

MARCOS CÉSAR CADORE - QUESTÕES ÉTNICAS NO ALTO TAQUARI 

DURANTE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: 

A proposta do presente estudo é procurar traçar possibilidades de comparação de 

estudo de casos envolvendo questões étnicas ocorridas durante o desenrolar da 

Primeira Guerra Mundial (1914-18) nos municípios de Estrela e Lajeado, então duas 

colônias alemãs administradas por intendentes luso-brasileiros, representantes das 

políticas borgistas na região do Alto Taquari. Como objetivo, tentaremos estabelecer 

pontos de semelhança e de dessemelhanças visualizadas nos discursos utilizados 

pelos coronéis Manoel Ribeiro Pontes Filho [Estrela] e João Batista de Mello 

[Lajeado] e pelas lideranças teuto-brasileiras. Como fonte principal, utilizaremos as 

cartas encontradas no Arquivo Borges de Medeiros do Instituto Histórico e 
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Geográfico do Rio Grande do Sul (ABM/IHGRGS) que retrataram essa situação nos 

dois municípios citados. Para isso, vamos dialogar com a sistematização do método 

comparativo histórico utilizado pelo francês Marc Bloch e do alemão Jürgen Kocka. 

 

MARINILSE CANDIDA MARINA BUSATO - IMIGRAÇÃO 

Apresentação do Projeto De Pesquisa para dissertação do mestrado, referente ao 

assunto de imigrantes italianos nas áreas urbanas do RS e sua influência para a 

economia e política do recorte temporal de 1904 até 1975. 

 

PAULO ROGERIO FRIEDRICHS ADAM - OS COLONOS E A PRODUÇÃO DE 

PORCOS E BANHA  

O estudo trata da importância da produção de porcos e de banha na economia colonial 

da região de Ijuí, na primeira metade do século XX, e o desenrolar das 

transformações em torno deste setor econômico, com a crise da banha e o advento da 

indústria frigorífica, que bifurca as funções. Este contexto de certa forma cerceia a 

economia colonial, em muito baseada no desempenho doméstico de muitas funções, 

como o abate dos porcos, em prol do complexo industrial em formação. 

 

RAIANE CLAIR RAMIREZ DOS SANTOS - ALMA DO POVO: UMA 

ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE O FOLCLORE PARANAENSE 

O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise do capítulo Folclore no 

Paraná, presente no terceiro volume da coletânea História do Paraná, publicada em 

1969 pela editora Grafipar. Esta obra tem o objetivo de abordar a história da 

formação do território paranaense em sua totalidade, desde seus aspectos geológicos 

até a constituição de sua população e de seu folclore. No capítulo selecionado, escrito 

por Roselys Vellozo Roderjan, são apresentados discursos que buscam firmar uma 

identidade para o Paraná, como um estado que recebeu contribuições ¿folclóricas¿ 

das várias etnias que nele se fixaram. Assim, buscaremos analisar este discurso, que 

em determinados momentos liga a história do Paraná a do restante do Brasil e, em 

outros, marca a sua diferença em relação a este país. 

 

RENÉ ERNAINI GERTZ - O MUNDO COLONIAL GAÚCHO E A POLÍTICA 

REGIONAL APÓS 1945 

Centrada na “colônia alemã” do Rio Grande do Sul, esta comunicação pretende 

analisar a inserção dos camponeses na política regional nos anos subsequentes à 

Segunda Guerra Mundial. Grosso modo, pode-se dizer que essa inserção 

experimentou, no século XIX, um padrão evolutivo até a proclamação da República, 

sofreu uma inflexão entre 1889 e 1930, depois entrou-se num período caracterizado 

por conflitos decorrentes, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial. Aqui se pretende 

verificar se dessa situação emergiram padrões alternativos, após o término da guerra. 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

72 

 

 

RHUAN TARGINO ZALESKI TRINDADE - CESLAU BIEZANKO, CAMINHO 

CIENTÍFICO E A CHEGADA AO BRASIL 

A partir de 1930, a legislação imigratória no Brasil se torna mais rígida, objetivando 

economizar nos gastos com a vinda e alocação de imigrantes europeus, bem como 

aproveitar a força de trabalho nacional, conformando deste modo melhorias no 

caráter educacional, especialmente no campo, bem como a alocação de agricultores 

„nacionais‟ em colônias mistas. Estas medidas, somadas às restrições emigratórias 

nos países de saída, diminuíram a chegada de europeus a América, contudo, 

imigrantes com ¿concurso útil¿ para o país continuaram sendo recebidos, isto é, eram 

bem-vindos, assim como especificado na legislação. Ceslau Biezanko, um agrônomo 

polonês com mais de uma década de especialização intelectual na Europa, 

atravessando conhecimento produzindo em diferentes áreas das Ciências Naturais, 

poderia ser entendido como um indivíduo profissionalmente qualificado e, apesar das 

dificuldades impostas à imigração e da mácula preconceituosa para com os poloneses 

no Brasil, imigrou para o país e se assentou na área educacional e no apoio de 

comunidades polonesas no noroeste do Rio Grande do Sul. Nosso foco é analisar a 

vinda deste profissional na conjuntura imigratória polonesa e da imigração europeia 

tardia do pós-1930 pensando na lógica da imigração qualificada, na noção de Simmel 

do posicionamento dos adventícios diante das possibilidades encontradas na 

sociedade receptora e nas hipóteses que levaram aos motivos para a emigração da 

Polônia e imigração para a América, especificamente o sul do Brasil e, 

designadamente a colônia de Guarani das Missões. 

 

RODRIGO LUIS DOS SANTOS - MAS O QUE ELES QUEREM COM 

AQUELE FIM DE MUNDO? 

Os distritos de Boa Vista do Herval (que a partir de 1938 recebeu o nome de Padre 

eterno) e de Dois Irmãos, então pertencentes ao município de São Leopoldo, eram 

notadamente marcados como áreas rurais (ou coloniais, como geralmente são 

mencionadas) dentro do município. Entre as décadas de 1930 e 1940, juntamente com 

o distrito de Campo Bom, já uma área industrializada, estas localidades foram alvo de 

disputas políticas entre o município ao qual integravam, São Leopoldo, e Novo 

Hamburgo, ex-distrito leopoldense, emancipado em 1927. Essas disputas envolveram 

inclusive contatos com políticos influentes junto ao governo federal, como Benjamin 

Vargas, irmão do presidente Getúlio Vargas. Nosso objetivo é analisar as razões que 

levaram à disputa política entre os dois municípios por estas localidades rurais e, ao 

mesmo tempo, evidenciar a importância das mesmas dentro do panorama social, 

cultural e econômico do período, principalmente para São Leopoldo e suas 

autoridades locais. Tendo em vista que tanto Boa Vista do Herval (Padre Eterno) 

como Dois Irmãos possuíam, entre sua população, um número significativo de 
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imigrantes e descendentes que ainda tinham como língua cotidiana o idioma alemão 

e, além disso, os aspectos religiosos, culturais e educacionais destas localidades, as 

ações de nacionalização também ocorreram nestes distritos. Esse ambiente deve 

também ser compreendido, para uma visão mais ampla das disputas políticas 

ocorridas. 

 

ROSANE MARCIA NEUMANN - AS COMPANHIAS COLONIZADORAS NA 

REGIÃO DE PASSO FUNDO NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

É objetivo investigar a relação entre propriedade de terra e colonização no Norte do 

Rio Grande do Sul, na Primeira República (1889-1930). Como recorte espacial, 

analisa-se essa problemática no grande município de Passo Fundo, ao tratar da 

apropriação de terras ocorrida na segunda metade do século XIX e o posterior 

processo de colonização, empreendido pela iniciativa privada, incluindo aqui a 

atuação de empresas de colonização e indivíduos particulares, o que implicou na 

alteração do perfil agrário da região e da propriedade da terra, substituindo a grande 

propriedade pelo pequeno lote colonial e de produção agrícolas. Pretende-se, em um 

primeiro momento, mapear essas companhias de colonização, suas áreas de atuação e 

seus projetos de colonização. Em termos teórico-metodológicos, trabalha-se na 

perspectiva da História Regional, e da Micro História. Como fontes de pesquisa, 

utiliza-se a documentação da Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo, 

disponível no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo (AHR).  

 

TIAGO ARCANJO ORBEN - A CANGO E AS TRANSFORMAÇÕES NA 

ESTRUTURA AGRÁRIA DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ 

O presente artigo procura problematizar o aspecto agrário e fundiário da região 

Sudoeste do Paraná. A pesquisa questiona a caracterização de pequenas propriedades 

atribuída a esta região, a qual ganhou destaque na historiografia que pesquisa o tema 

como resultado da luta social conhecida como Revolta dos Colonos ou Posseiros, 

ocorrida em outubro de 1957. Assim, nos primeiros levantamentos constatou-se a 

significativa atuação da CANGO ¿ Colônia Agrícola Nacional General Osório, tanto, 

enquanto orientação aos colonos, como, na delimitação dos lotes de terra. Com isso, 

verificou-se que a colônia tem um desempenho expressivo nas décadas de 1940 e 50, 

na constituição da estrutura agrária da região Sudoeste do Paraná e que esta ação vem 

pautar o modelo de agricultura e propriedade consolidado com o levante social de 

1957. É com este contexto que a pesquisa procura estabelecer questionamentos, ao 

observar a atuação da colônia para além do que é constantemente atribuído á região 

com referência as pequenas propriedades. Além deste contexto, outros 

questionamentos são apresentados, tais como: de que forma acontece o abandono do 

campo na região Sudoeste do Paraná, nos levantamentos do IBGE ¿ Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística ¿ e IPARDES ¿ Instituto Paranaense de 
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Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, observar como as transformações no 

modelo agrícola nacional, nas décadas de 1960, 70 e 80, pautam novas dinâmicas 

agrícolas ao Sudoeste paranaense. 

 

VALERIA ALMEIDA DOS REIS - FAZENDA SANTA CECÍLIA: A DISPUTA 

PELA POSSE DA TERRA ENTRE ESTADO E COLONIZADORA 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar um processo de invasão de 

terras, envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul, representado pela Comissão de 

Terras e Colonização de Passo Fundo, como agente da infração, a empresa de 

colonização particular Schilling, Goelzer e Almeida, como reclamante, na região do 

Planalto Rio-grandense, no período da Primeira República. Como recorte espacial, 

optamos por investigar o caso da Fazenda Santa Cecília, atual município de Santa 

Cecília do Sul, colonizada pela companhia Schilling, Goelzer e Almeida, e que no 

decorrer do processo de colonização, teve grande área de terras invadida pelo Estado, 

o qual loteou, vendeu e cedeu essas terras a colonos. Pelos resultados parciais da 

pesquisa fica evidente a complexidade do processo de colonização e a fragilidade dos 

títulos particulares de posse de terra. No caso em particular, constatou-se que o 

Estado indenizou em parte a colonizadora. Como fonte de pesquisa, trabalha-se com a 

documentação da Comissão de Terras e Colonização de Passo Fundo, disponíveis no 

Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. 

 

 

 

9) ST - HISTÓRIA DO MUNDO RURAL: AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

MEIO AMBIENTE 

 

Coordenação: João Klug (UFSC) e Marcos Gerhardt (UPF) 

 

 

ALINE MAISA LUBENOW - TRANSFORMAÇÕES AMBIENTAIS NO 

SERTÃO CATARINENSE NA FOTOGRAFIA DE FRITZ PLAUMANN 
O presente trabalho tem por objetivo analisar parte do acervo fotográfico do 

colecionador Fritz Plaumann, na região do Alto Uruguai Catarinense durante a 

primeira metade do século XX. Fritz Plaumann, imigrante alemão, instalou-se na 

colônia alemã de Nova Teutônia em 1924, formou uma das maiores coleções 

entomológicas da América Latina, sendo de extrema relevância para o mapeamento 

da fauna entomológica do sul brasileiro. Uma de suas primeiras atividades em terras 

brasileiras foi como fotografo, realizando o registro de rios, animais e florestas, 

sempre mostrando um olhar curioso, preocupado e deslumbrado com a biodiversidade 

encontrada na região. A fotografia pode ser considerada uma ferramenta na 
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observação do mundo natural para Plaumann, pois, além de observar e colecionar, o 

naturalista realiza registros fotográficos da natureza tanto no Brasil como na 

Alemanha. 

 

ANGELA BERNADETE LIMA - A SALVAÇÃO DA LAVOURA: IDEIAS E 

DISCURSOS SOBRE A SITUAÇÃO AGRÍCOLA E AGRÁRIA 

Ao longo das últimas décadas da Monarquia, quando o processo de desagregação da 

escravidão intensificou-se, uma série de questões são retomadas, dentre elas tem 

destaque os debates acerca da situação da lavoura brasileira. Nesse sentido, várias 

foram as vozes que buscaram chamar a atenção para questão, destacando, entre outras 

coisas, a necessidade de mudança o modelo agrícola do país, baseado no latifúndio e 

na monocultura. Assim, este trabalho busca trazer ao debate algumas das ideias e 

discursos que pregavam a modernização das técnicas de cultivo, o acesso à terra pelos 

imigrantes e igualmente buscaram mostrar quais eram as propostas de melhoria 

aliadas ao discurso em defesa da pequena propriedade rural. Algumas propostas para 

a lavoura, para a democratização do espaço rural e os projetos para o crescimento em 

número das pequenas propriedades rurais estão presentes nas discussões realizadas 

pelo grupo formado pela Sociedade Central de Imigração. Entre as propostas 

colocadas pelo grupo, estava a criação de escolas técnicas rurais e agricultura baseada 

na policultura. Outros aspectos relativos aos problemas pelos quais a lavoura nacional 

vinha passando podem ser analisados em grande medida com base nas discussões dos 

Congressos Agrícolas que ocorreram em 1878 e algumas publicações direcionadas ao 

tema. Entendemos ter sido este momento bastante significativo para a compreensão 

do que veio a ser estipulado como prioridade nas décadas seguintes dentro das ações 

direcionadas a agricultura brasileira. 

 

DÉBORA NUNES DE SÁ - UMA HISTÓRIA AMBIENTAL DA FLORESTA 

NACIONAL DE PASSO FUNDO: PLANTANDO ÁRVORES 

Em 1946, no município de Passo Fundo, no Planalto do Rio Grande do Sul, 

aconteceram as negociações para a compra de terras de agricultores pelo Instituto 

Nacional do Pinho, que deu origem ao Parque Florestal José Segadas Viana, atual 

Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA), localizada no município de Mato 

Castelhano. A FLONA tem superfície de 1.275 hectares, constituindo uma Unidade 

de Conservação de Uso Sustentável (UC) pertencente ao Bioma Mata Atlântica. A 

investigação analisa a trajetória de constituição da FLONA Passo Fundo e sua 

importância socioambiental, tomando como recorte temporal a criação do Parque 

Florestal em 1946, bem como, para delimitar o final do período estudado, a 

implantação do Plano de Manejo em 2011, que define as atuais práticas de manejo 

florestal e administração. O objetivo principal desta comunicação é apresentar e 

discutir a interpretação preliminar dos registros de plantação de árvores exóticas dos 
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gêneros pinus e eucalyptus e de nativas como a Araucaria angustifolia realizados nos 

73 talhões da FLONA Passo Fundo. 

 

ELISANDRA FORNECK - AMOR A NATUREZA, A SAÚDE E AOS LUCROS: 

AGROTÓXICOS NA COOPERATIVA COOPERALFA 

O objetivo deste trabalho é discutir a implantação de um projeto de combate ao mau 

uso de agrotóxicos no ano de 1995, na cooperativa agropecuária Cooperalfa, 

localizada no oeste de Santa Catarina. Assim como no restante do pais, os 

agricultores do oeste catarinense também passaram a usar intensivamente os 

agroquímicos a partir da década de 1970. O final dos anos de 1980 foi palco de várias 

mudanças legislativas importantes em relação a comercialização de agrotóxicos no 

Brasil. A partir da década de 1990, os efeitos negativos na saúde dos que usavam 

agrotóxicos sem proteção e também sobre os que eram afetados pelo seu uso, 

passaram a ser muitos e muitas vezes graves. A legislação passou a pressionar mais as 

instituições que vendiam e revendiam seus produtos sem grande controle, para que 

orientassem os produtores sobre o uso. Em 1995, a diretoria da Cooperalfa resolve 

implantar um programa de combate ao mau uso dos agrotóxicos. E como é afirmado 

em depoimentos de técnicos da cooperativa, o objetivo era orientar os produtores a 

usar melhor os mesmos, sem problemas a saúde. O título da reportagem de capa do 

Jornal O Cooperalfa de novembro de 1996 retrata muito bem quais eram os objetivos 

do projeto: amor a natureza, a saúde e as lucros. Um entidade que não queria seus 

associados doentes, mas também não queria que voltassem ao trabalho da enxada. 

Vale ressaltar que os técnicos da cooperativa não combatiam o uso dos agroquímicos, 

pois achavam que eles tinham se tornado uma ferramenta de trabalho, como um dia 

tinha sido a enxada. Uma ferramenta que, "se usada de forma correta", havia 

melhorado as condições de trabalho dos agricultores.  

 

GIOVANA CALLADO FERREIRA - AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

URBANIZAÇÃO: TRANSFORMAÇÕES NA ILHA DE SANTA CATARINA 

A Ilha de Santa Catarina está localizada na região sul do Sul, seu território insular 

(424,4 quilômetros quadrados) forma com uma pequena parte continental (12,1 

quilômetros quadrados) o município de Florianópolis. A ocupação do território da 

Ilha, a partir dos séculos XVIII e XIX, esteve ancorada em grande parte na 

agricultura de base familiar a partir da implantação de lavouras de subsistência pelos 

migrantes açorianos e madeirenses. Até a segunda metade do século XX, a Ilha ainda 

possuía características de uma vida rural assentada nas práticas da agricultura, da 

criação de animais e da pesca. Desde meados da década de 80 do século XX, tem-se 

registrado nas regiões que outrora estiveram vinculadas às práticas rurais, um declínio 

das atividades da agricultura e da pecuária. O processo de urbanização acelerada 

transformou antigos núcleos rurais. O turismo, a especulação imobiliária, o 
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crescimento da população decorrente da implantação de órgãos públicos como a 

UFSC e a Eletrosul, promoveram significativas transformações nos usos da terra. Este 

estudo tem como objetivo perceber e interpretar a presença das práticas de agricultura 

e da pecuária na Ilha no tempo presente. Estas aparecem transformadas, 

ressignificadas, reelaboradas diante das transformações físicas, ambientais e sociais 

que tem se operado na Ilha nos últimos 40 anos. 

 

JOÃO DAVI OLIVEIRA MINUZZI - PERCEPÇÃO DO PAMPA NO RELATO 

DE VIAGEM DE ALEXANDRE BAGUET (1845) 

Neste trabalho irei analisar o relato de viagem do belga Alexandre Baguet, que 

percorreu trechos do pampa no ano de 1845. O objetivo desta analise é verificar como 

este viajante percebia os elementos naturais da região. Buscando, ainda, mais 

informações sobre a relação desta sociedade com o seu meio, em um mundo rural e 

fronteiriço. O trabalho se baseia na História Ambiental, procurando dar a História do 

Brasil oitocentista mais aproximações com os temas ambientais, em especial sobre o 

bioma pampa. 

 

JOÃO KLUG - A INTRODUÇÃO DO GADO ZEBU NO BRASIL: ENTRE 

ESTÉTICA, PAIXÃO E ECONOMIA 

É notório que o Brasil tornou-se um grande exportador de commodities agrícolas. 

com destaque à carne bovina. Deve se destacar, também, que as áreas de criatórias do 

sudeste e centro-oeste contribuem com o maior volume de carne exportada. Trata-se 

de regiões onde predominam as raças zebuínas, um marco da economia regional. Este 

trabalho tem por objetivo evidenciar que a introdução de raças zebuínas no Brasil, sua 

criação e desenvolvimento posteriores, foi foco de polêmicas acirradas, onde também 

a paixão e a estética animal rivalizavam com a racionalidade econômica. 

 

JOSÉ NILO BEZERRA DINIZ - UM TRECHO PERENE DE UM RIO SECO: 

USOS E CONFLITOS NA FOZ DO JAGUARIBE (1835-51) 

A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe banha mais de 60% do território do atual estado 

do Ceará (Brasil) e percorre pouco mais de 600 quilômetros, desde a serra da 

Joaninha até desaguar em Aracati. Embora a bacia hodierna seja perenizada em quase 

sua totalidade, durante o século XIX apenas o seu estuário, por sofrer à transgressão 

das águas marinhas, conservava água durante o ano inteiro. Isso lhe confere usos 

absolutamente distintos do restante do seu curso, a saber, a navegação e a pesca 

ordinária. Em sua foz se encontrava o principal porto da Capitania, e posteriormente 

da Província do Ceará, até a segunda metade do século XIX. Embora o porto 

conferisse uma função estratégica e uma atividade comercial importante àquele 

trecho do rio, havia outras formas de usos e representações do rio. Além de 

fazendeiros, charqueadores e comerciantes, esse espaço fluvial era disputado por 
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outros sujeitos não igualmente poderosos, tais como lavadeiras e pescadores de 

curral. O presente trabalho analisa essas apropriações da foz do Jaguaribe, com ênfase 

nas formas como diferentes agentes atribuíam sentidos e disputavam esse espaço. A 

partir de Leis Provinciais, relatórios de Presidente de Província, relatos de viajantes 

como George Gardner (1812-1849) e Freire Alemão (1797-1874), e artigos do acervo 

de periódicos da hemeroteca do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 

Antropológico) de sua revista publicada desde 1887 e Atas da Câmara de Aracati, o 

trabalho proposto enfoca o embate de representações e usos do rio com destaque para 

a crise advinda com o fechamento da alfândega em 1851 e da consequente perda da 

hegemonia da atividade portuária de Aracati. Interessa também investigar as táticas 

cotidianas usadas pelos donos de currais de pesca para exorbitar às definições 

espaciais criadas pelos Códigos de Postura, Leis Provinciais e até decretos imperiais. 

 

MAICON MARIANO - PROCESSOS SOCIOAMBIENTAIS E RURAIS NA 

REGIÃO OESTE DO PARANÁ NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Em terras cobertas pelo encontro da Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária) 

com a Floresta Estacional Semidecidual (Mata Seca), evidenciou-se a produção da 

erva-mate, a criação de animais ¿ sobretudo a criação de porcos de safra ¿ e o início 

da indústria madeireira. O foco da análise encontra-se na região metropolitana de 

Cascavel, localizada na atual região oeste do Paraná. O aparecimento de povoados, 

como foi o caso de Cascavel, justapõem-se a exploração da erva-mate (Ilex 

paraguariensi) capitaneadas por companhias estrangeiras que, através de suas 

obrages, estabeleceram no território brasileiro entrepostos de sua produção. Na 

Central Barthe, depósito central da companhia Domingos Barthe, funcionava um 

armazém de comestíveis, ponto de paragem para viajantes, tropeiros sulinos e 

sertanejos brasileiros que se dirigiam para região. Um grupo de agricultores formado 

por descentes de poloneses e caboclos estabeleceram-se próximo a central prestando 

serviço de limpeza dos ervais, como também, cultivando roçado de milho, mandioca 

e outros cultivares básicos para a subsistência familiar. Na década de 1930, com o 

processo de falência do sistema de obrages, a criação de porcos de safra tornou-se a 

principal atividade econômica do, então, Distrito de Cascavel. As tropeadas de porcos 

movimentaram a região de forma intensa até a década de 1940.Concomitantemente, 

iniciou-se a fase da indústria madeireira ¿ que viria a ser a principal atividade do 

município de Cascavel ¿ atraindo milhares de migrantes, oriundos, especialmente dos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

 

MAÍRA KAMINSKI DA FONSECA - OS ANIMAIS NA HISTÓRIA: 

MUDANÇA DE SENSIBILIDADE E PROCESSOS DE ABATE NO BRASIL 

Esse trabalho tem o objetivo de analisar, através da perspectiva da História 

Ambiental, um dos meandros da mudança de sensibilidade em relação aos animais, 
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observada através das alterações nos processos de abate e produção de carne no país. 

A complexidade da relação entre humanos e não-humanos demanda uma análise 

interdisciplinar e igualmente complexa, que só pode ser alcançada através da 

utilização de uma teoria que permita uma discussão mais ampla, o que justifica o uso 

da História Ambiental, e de diferentes tipos de fontes, ou seja, tanto as consideradas 

“oficiais”, quanto as “não oficiais”. 

 

MARCOS NESTOR STEIN - PLANTANDO DÁ: TRIGO, IMIGRAÇÃO E 

CONCEPÇÕES DE CIVILIZAÇÃO NO PARANÁ 

Essa comunicação visa apresentar uma análise de narrativas que envolvem projetos 

de aumento da produção de trigo associados à políticas de imigração promovidas, 

entre 1920 e 1953, pelo governo do Paraná. A reflexão aborda três documentos. O 

primeiro é o relatório intitulado ¿Plantando Dá¿, produzido em 1930 por Romário 

Martins, então diretor do Departamento de Agricultura do Estado do Paraná. O 

relatório apresenta os objetivos e ações, denominadas de ¿Cruzada do Trigo¿, 

empreendidas pelo governo visando o aumento da produção deste cereal. O segundo 

documento, intitulado ¿Núcleos Imigratórios e Sistemas Coloniais no Paraná¿, escrito 

por José dos Santos, foi publicado em 1953 por ocasião das comemorações do 

centenário de emancipação política do Paraná. Trata-se de um texto que apresenta 

detalhes sobre o estabelecimento de grupos de imigrantes no estado e sobre o 

aumento do cultivo de trigo. No bojo das comemorações do centenário foi publicado 

o livro ¿Dois Repórteres no Paraná¿, escrito por Rubem Braga e Arnaldo D¿Horta. A 

análise enfocará o capítulo intitulado ¿Trigo¿, no qual o tema é a produção do 

referido cereal pelos imigrantes denominados suábios do Danúbio. Os discursos 

presentes em tais publicações indicam que se trata de empreendimentos que 

envolvem propostas de desenvolvimento econômico e aumento da produção de 

determinado gênero alimentício que estão fundamentadas em concepções de 

civilização e em interpretações sobre o meio ambiente do Paraná. 

 

MARCOS GERHARDT - A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO 

JORNAL O NACIONAL DE PASSO FUNDO-RS 

A comunicação apresenta os resultados preliminares da pesquisa: História Ambiental 

da modernização da agricultura, recortando uma região que corresponde ao atual 

município de Passo Fundo e a alguns municípios vizinhos que viveram um processo 

semelhante de transformações. Diversas são as fontes utilizadas na pesquisa, mas 

nesta comunicação o foco incide no jornal O Nacional, um importante periódico de 

circulação regional. No jornal são encontradas notícias sobre as mudanças 

tecnológicas, socioeconômicas e ambientais em curso nas décadas de 1960 e 70, bem 

como propagandas das novas máquinas e produtos disponíveis para o agricultor. A 

divulgação do conhecimento técnico e agronômico, apresentado como avançado, 
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também teve espaço em suas páginas. A interpretação dos textos e imagens 

publicadas no periódico é realizada a partir da abordagem da História Ambiental. 

 

PAULO ZARTH - A ASCENSÃO DOS VACUNS NOBRES: INÍCIO DA 

MODERNIZAÇÃO DO REBANHO BOVINO NO SUL DO BRASIL 

O gado bovino (bos taurus) introduzido no Rio Grande do Sul pelos europeus no final 

do século XVI adaptou-se muito bem no ambiente rico em gramíneas. Ao longo do 

tempo estes animais se multiplicariam e constituiriam o que se convencionou chamar 

de raça 'crioula', um termo genérico usado pelos pecuaristas locais. Nas últimas 

décadas do século XIX autoridades governamentais e principalmente os grandes 

proprietários passaram a preocupar-se com a produtividade dos rebanhos e questionar 

as características genéticas dos bovinos 'crioulos'. A expansão do comércio mundial 

de carnes e a surgimento dos frigoríficos abriram um debate intenso sobre a 

modernização da pecuária, com influência marcante da onda cientificista europeia 

corrente no século XIX. Em consequência surgiram propostas de construir uma nova 

estrutura produtiva que implicava na fundação de escolas para cursos agronômicos e 

veterinários; estações experimentais; associações de classe e revistas para divulgar 

novas técnicas. A referência principal das discussões era a Argentina, cuja pecuária 

era considerada mais moderna e baseada em novas raças de gado oriundas da Europa, 

denominadas de 'raças nobres', mas que exigiam mais cuidados ambientais. As 

mudanças contaram com apoio do Estado, chamado para atender os interesses dos 

criadores de gado. A pesquisa tem por base a análise de conteúdo dos artigos 

publicados sobre o tema na Revista Agrícola do Rio Grande do Sul; Revista Agrícola 

da Fronteira; Revista A Estância; Revista EGATEA e relatórios do Governo do Rio 

Grande do Sul, do período entre 1880 e 1930. 

 

SIMONE LOPES DICKEL - A PROPRIEDADE DA FLORESTA E A 

EXPLORAÇÃO DA MADEIRA NA FAZENDA ANNONI  
A exploração da madeira na região norte do Rio Grande do Sul foi até a década de 

1950 uma atividade bastante lucrativa. A atividade que compreendia desde a extração 

da madeira até sua comercialização, foi responsável pelo acúmulo de riquezas, 

contribuindo para a formação de uma elite local com poder econômico e que também 

passa a desfrutar de poder político. Proprietário de uma grande fazenda na região de 

Sarandi, que foi desapropriada na década de 1970, Ernesto José Annoni é um tipico 

exemplo do que se está falando. A Fazenda Annoni já foi conhecida no passado pelas 

suas matas, ricas em pinheiros, mas também já foi noticiada pelo desmatamento de 

suas florestas. Nesse sentido, o presente texto tem por objetivo caracterizar a 

exploração das florestas que ocorreu de modo distinto, em dois momentos históricos 

diferentes. Assim, pretende-se analisar a relação dos diferentes sujeitos com as matas, 

comparando a exploração feita pelo proprietário da Fazenda, até a década de 1970; e 
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a exploração feita pelos colonos que acamparam na Fazenda a partir de 1975, mas de 

forma mais intensa depois de 1985, quando o número de famílias acampadas na 

fazenda aumentou drasticamente. E, de modo geral, mostrar como a legislação 

ambiental trata a floresta, procurando, numa perspectiva da história ambiental, 

mostrar a importância que as florestas têm para os diferentes sujeitos. 

 

SUSANA CESCO - HISTÓRIA E MEMÓRIA DAS ENCHENTES DO RIO 

URUGUAI: O MUNICÍPIO DE SÃO BORJA 

Este trabalho visa investigar a relação das comunidades ribeirinhas do município de 

São Borja, no oeste do estado do Rio Grande do Sul com as enchentes recorrentes do 

rio Uruguai no decorrer no século XX. O texto analisa a mudança nas enchentes que 

eram percebidas, no início do século XX, como cíclicas e passam a ocorrer de forma 

¿desordenada¿ em períodos mais recentes. Essa análise terá por base relatos de 

moradores e fotografias das enchentes, das áreas afetadas e pessoas envolvidas, 

especialmente os habitantes locais, além das transformações ambientais decorrentes 

das sucessivas enchentes. 

 

TARCILA KUHN ALVES DE PAULA - HISTÓRIA DAS PERCEPÇÕES: 

TABACO E AMBIENTE NO CENTRO SUL DO ESTADO DO PARANÁ 

Este artigo objetiva discutir as relações entre a produção de tabaco e o ambiente a 

partir de entrevistas com base na história oral. O município de Palmeira, lócus da 

pesquisa, situa-se na região centro sul do estado do Paraná, e apresenta-se como 

pertencente ao Núcleo Regional onde predomina e concentra-se a maior produção de 

tabaco do estado, produzido especialmente por agricultores familiares. A lavoura de 

tabaco significa uma importante fonte de renda para 162.410 famílias dos três estados 

do sul do Brasil, que representam os maiores produtores de tabaco do país 

(AFUBRA/IGBG, 20013/2014). O agricultor familiar é aquele que não detém área 

maior do que 4 módulos fiscais, utiliza predominantemente mão de obra própria da 

família nas atividades econômicas de seu estabelecimento, tem percentual mínimo de 

renda familiar originado de atividades de seu estabelecimento e dirige sua 

propriedade com sua família (BRASIL, 2006). Nesse contexto, enxerga-se a 

necessidade de refletir sobre questões tangentes à produção fumageira e os malefícios 

que vão além da vida humana, como os danos, impactos e mudanças ambientais que a 

produção de tabaco vem causando. Na realidade fumageira, que é muitas vezes 

passada de geração para geração e alicerçada na lógica econômica, busca-se a partir 

da história de vida dos fumicultores e fumicultoras da região centro sul do Paraná, 

compreender seus entendimentos e interpretações sobre as dinâmicas existentes entre 

ambiente e produção fumageira ao longo dos anos, bem como os malefícios, impactos 

e mudanças ambientais que a produção de tabaco gera. 
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VANIA VAZ - POPULAÇÕES FAXINALENSES: RURALIDADES E MEIO 

AMBIENTE NO CENTRO SUL DO PARANÁ 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado, em andamento, 

sobre o histórico de práticas rurais sustentáveis no Centro-Sul do Paraná, junto ao 

Programa de Pós- Graduação em História da Universidade Estadual do Centro-Oeste/ 

UNICENTRO-PR Mestrado em História e Regiões e em parceria com o Laboratório 

dos Povos Eslavos e Faxinalenses (LAPEF). O intuito da pesquisa é estudar as 

práticas rurais desenvolvidas pela população tradicional, típica das regiões rurais de 

mata de Araucária, isto é, os povos faxinalenses. Nesse sentido, muito mais que a 

característica marcante dessa população, que é a divisão entre as „terras de plantar‟ e 

as „terras de criar‟, eles possuem um modo de vida muito particular. Este, comumente 

baseado nas relações de ancestralidade, compadrio e, principalmente relacionado à 

preservação ou à tentativa de preservação de áreas de mata nativa, nascentes de água 

e pastagens naturais. Embora, as mudanças frequentes no meio físico dos faxinais, 

por desestruturação ou desagregação desse modo de vida, coloquem em xeque a 

manutenção ou até mesmo a ressignificação de muitas práticas culturais. Acrescente-

se a isso principalmente a ameaça à diversificada agricultura e à pecuária tradicional, 

geralmente desenvolvidas em sintonia com as áreas de floresta. Dessa forma, as 

visitas às comunidades, entrevistas orais, fotografias e um leque de produções 

acadêmicas sobre essa realidade, permitem refletir sobre a forte ligação dessas 

comunidades com seus saberes sobre o uso da terra e a preocupação dessas com o 

meio ambiente. 

 

 

10) ST - HISTÓRIA DO MUNDO RURAL: MOVIMENTOS SOCIAIS E 

IDENTIDADES SOCIAIS 

Coordenação: João Carlos Tedesco (UPF) e Humberto da Rocha (UFFS) 

 

 

ADELMIR FIABANI - DE 'MORENOS' A 'QUILOMBOLAS: UMA NOVA 

IDENTIDADE E LUTA PELA TERRA 
Ao visitar a comunidade negra Quilombo Corrêa, em Giruá/RS, os moradores 

declararam que antes de serem identificados como quilombolas eram conhecidos 

como 'morenos'. A líder da comunidade disse que, em um evento, fora discriminada 

por ser negra, mas ao revelar-se quilombola, cessaram as afrontas e passou a ser 

respeitada. Criar ou aceitar uma nova identidade ocorre em quase todas as 

comunidades negras do Brasil. A identidade "remanescente de quilombo" foi adotada 

pelas comunidades negras a partir de 1988, quando entrou em vigor a nova 

Constituição Federal e ficou conhecido o artigo 68 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias, que assegura "aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". Até aquela data, poucos lugares 

eram conhecidos como quilombos, visto que este conceito referia-se a fenômeno 

histórico/sociológico ocorrido na época da escravidão. A identidade remanescente de 

quilombo, além de ser uma forma de afirmação como grupo social, serve acima de 

tudo para viabilizar a regularização fundiária e acessar as políticas públicas ofertadas 

pelo Estado. Através desta comunicação, pretendemos mostrar como a comunidade 

negra Quilombo Corrêa de Giruá/RS criou estratégias para atrair a atenção do Estado 

a fim de solucionar a questão da terra. Utilizamos a produção acadêmica sobre o tema 

e dos depoimentos da comunidade. A comunidade negra Quilombo Corrêa é uma dos 

milhares de comunidades que estão na mesma situação: mudaram a identidade de 

camponeses negros para quilombolas a fim de ter direito a terra. 

 

ALEXANDRO ABATTI - A FARDA NO SUDOESTE DO PARANÁ: A 

ASSESOAR É INVESTIGADA PELO DOPS (1966-1985) 

É fato que nos últimos anos, as abordagens historiográficas acerca da Região 

Sudoeste da Paraná tem se multiplicado. Porém, a singularidade desta região esta 

atrelada a questão agrária, a tempestuosa, única e vitoriosa luta armada de 1957. Este 

estudo levará em conta a questão paralela ao Levante dos Posseiros de 1957, fazendo 

referência à fundação da ASSESOAR (Associação de Estudos, orientação e 

Assistência Rural) no ano de 1966, quando um pequeno grupo de Padres Belgas, 

chega ao Sudoeste Paranaense e projetam um novo momento da historia dos 

camponeses que ali estavam. Baseados nos preceitos do Concilio Vaticano II, os 

Padres Belgas mobilizam os camponeses recentemente assentados pela GETSOP 

(Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná) em torno da ASSESOAR. O 

projeto se sobressai, mas despertará olhares do Regime Militar pela sua mobilização e 

articulação junto aos camponeses. O DOPS promoverá momentos de tensão no 

Sudoeste, quando no inicio da década de 1970, fará uma investigação acerca da 

mobilização popular que orientava e provocava uma reflexão acerca do momento 

vivido na história do Sudoeste Paranaense e do País. Portanto, estas considerações 

não tratam de conhecer a ASSESOAR e tão somente o Regime Militar, mas a medida 

em que se analisa esta instituição, compreender como foi possível administrar as 

relações em meio ao ambiente hostil promovido pelo Estado de Exceção. 

 

ANCELMO SCHORNER; JOSÉ ADILÇON CAMPIGOTO – A 

DESESTRUTURAÇÃO E DESAGREGAÇÃO DE FAXINAIS EM RIO AZUL 

(PR): FUMO, GAÚCHOS E TERRANIAS 

Esta comunicação apresenta questões que estamos desenvolvendo em pesquisas a 

respeito dos processos de desestruturação e desagregação de faxinais de Rio Azul 
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(PR). Chama-se Faxinal a um modo de ocupação das terras, em comum, para a 

criação de animais, existente na região sul do Brasil, e que se tem qualificado como 

manifestação cultural pertencente à categoria dos povos tradicionais. De nossas 

pesquisas a esse respeito originou o projeto ¿Os processos de desagregação dos 

Faxinais Porto Soares, Rio Azul dos Soares e Rio Azul de Cima (Rio Azul/PR): 

1970-2011: terra, território e territorialidade, aprovado na Chamada 

MCTI/CNPQ/MEC/CAPES nº 22/2014. Estes faxinais, desde os anos 1970, veem 

sofrendo um processo de desagregação, a ponto de alguns deles desaparecerem, 

modificando esse território, aqui entendido como mediação espacial das relações do 

poder em suas múltiplas escalas e dimensões. Essa transformação ¿começa¿ com as 

cercas, elementos vitais para a sua manutenção. Nessa pesquisa objetivamos estudar 

os processos de desestruturação e desagregação de diversos Faxinais de Rio Azul 

(Porto Soares, Rio Azul dos Soares, Invernada, Rio Azul de Cima, São João da 

Palmeirinha, Faxinal São Pedro, Faxinal dos Paula). Estes processos têm em comum 

a presença da atividade fumageira, a chegada de migrantes, genericamente 

denominados de gaúchos, e problemas internos, como os fechos individuais. A 

plantação de fumo leva à desestruturação da cultura faxinalense, influenciando 

inclusive no sagrado (diminuição das rezas comunitárias), e dos mutirões, pois como 

o trabalho com fumo consome muito tempo, os faxinalenses não o fazem mais. Ao 

fumo devemos somar outros antagonistas, como os ¿fazendeiros¿ e ¿agricultores¿ 

(faxinalenses capitalizados donos de `terranias‟ no criador comum), que plantam soja, 

fumo e eucalipto, os madeireiros e os chacareiros. 

 

CLAYTON HACKENHAAR - OCUPANDO OS SERTÕES CATARINENSES: 

COMPANHIAS COLONIZADORAS, IMIGRANTES, POSSEIROS E 

PEQUENOS PROPRIETÁRIOS 

Durante a Primeira República em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, atuaram 

na colonização de terras devolutas pessoas e empresas nacionais ao lado de algumas 

empresas estrangeiras, sendo que vários dos indivíduos envolvidos nesse processo 

tinham grande influência na esfera pública e política local. Possivelmente, muitas 

dessas concessões de terras devolutas, ou os favorecidos por elas, foram determinados 

por relações mantidas com os círculos políticos do governo de Blumenau e do Estado 

catarinense, pois havia estreitas ligações entre muitas das pessoas que estavam 

envolvidas com estas atividades de venda e preparo de terras para ocupação no Vale 

do Itajaí e o círculo de políticos do Partido Republicano Catarinense que controlavam 

a política estadual. Muitas dessas concessões do começo da década de 1920 chegaram 

a 1930 sem os seus devidos registros legais, sem os documentos reconhecidos por 

estâncias estatais que legitimassem sua posse. Essa falta de documentação 

possibilitou, em muitos casos, a reversão de concessões pelo grupo político que 

chegou ao comando do estado catarinense em 1930, antigos adversários políticos dos 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

85 

 

republicanos catarinenses. Essas relações – que tanto poderiam ser pacíficas como 

conflituosas – entre empresas e particulares beneficiados ou prejudicados por 

concessões de terras durante a Primeira República e o grupo que assumiu o controle 

político de Santa Catarina após 1930, são o meu objetivo de análise neste artigo. 

 

CLEBER JOSÉ BOSETTI - A REFORMA AGRÁRIA NO SÉCULO XXI: 

FORÇAS SOCIOPOLÍTICAS, DISCURSO E PODER 

A questão da reforma agrária ainda está na ordem do dia no Brasil. Isso porque 

existem forças sociais empenhadas em justificá-la, bem como outras articuladas para 

deslegitimá-la. O fato de agentes e instituições disputarem-na no campo político e 

discursivo, já serve de ancoradouro para que a mesma faça parte das lutas sociais que 

alimentam a construção de diferentes projetos em torno do espaço rural brasileiro. Os 

discursos acerca da reforma agrária possuem, na atualidade, significados distintos 

daqueles enunciados em outras conjunturas históricas. Isso porque estão articulados 

com outros discursos, representações e interesses sociais. Assim, existem na 

atualidade diferentes movimentos sociais na sociedade brasileira cujos projetos 

políticos gravitam em torno da questão agrária. Por um lado, os movimentos ligados a 

Via Campesina reivindicam a legitimidade da reforma agrária como contraposição ao 

modelo de desenvolvimento rural que ganhou força no país nas últimas décadas; por 

outro as organizações da agricultura patronal e do agronegócio procuram justificar o 

anacronismo da reforma agrária na atualidade diante do sucesso econômico do 

agronegócio. Como ocorre essa disputa? Entre outras manifestações, especialmente 

no campo discursivo. Compreendendo os discursos como uma forma de ação política 

e como um componente essencial das relações de poder, este trabalho procura 

analisar como os diferentes grupos sociopolíticos articulam suas estratégias 

discursivas a fim fortalecer suas posições e projetos políticos em torno do espaço 

rural brasileiro. 

 

DOUGLAS ORESTES FRANZEN - A IGREJA CATÓLICA E A QUESTÃO 

RURAL: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS NORTEADORES 1960 
A comunicação visa analisar os textos oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana 

produzidos institucionalmente na década de 1960, tanto em nível dos documentos do 

Vaticano, bem como da CNBB e da CELAM. Entendemos que essa preocupação das 

diversas esferas da Igreja justificava-se em estimular práticas de ação social para o 

mundo rural, movimento que tomou força na década de 1960, que se justificava pela 

urgência em amparar os sujeitos sociais que nele viviam ou trabalhavam, seja pela 

situação de vulnerabilidade, ao estímulo da cooperação internacional, da produção de 

alimentos ou até mesmo pelo surgimento de movimentos sociais rurais, como 

sindicatos, por exemplo. Para tanto, o texto analisa os documentos oficiais do 

Vaticano decorrentes do Concílio Vaticano II e as Encíclicas papais subsequentes, 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

86 

 

bem como os documentos regionalizados, como o Plano de Emergência de 1963 e o 

Plano Pastoral de Conjunto de 1966 da CNBB, bem como as Conclusões da Celam 

formuladas em Medellin no ano de 1968. O objetivo é de colaborar na compreensão 

da forma como os discursos e as práticas de inserção social da Igreja foram 

estimulados através da formatação dos documentos oficiais e a influência que eles 

tiveram na postura da Igreja e de seus agentes diante das vulnerabilidades sociais, 

principalmente do espaço rural. 

 

DOUGLAS SATIRIO DA ROCHA - REPRESENTAÇÕES DA DISPUTA PELA 

TERRA EM CHAPECÓ NO JORNAL "O ESTADO" (1980-1985) 

Na década de 1980 os problemas relativos à terra na região Oeste catarinense 

ganharam destaque em vários jornais de Santa Catarina. A eclosão e atuação de 

vários movimentos sociais ligados à questão da terra marcaram um momento onde a 

região passou a ser representada como um espaço de constantes ¿conflitos¿. Nesse 

cenário, destaca-se o processo de retomada das terras do toldo Chimbangue pelos 

índios Kaingang, no inicio da década de 1980. A mobilização dos índios enfrentou 

grande resistência por parte das famílias de colonos que moravam nas terras 

requeridas, desencadeando um contexto de disputas amplamente acompanhado e 

noticiado na imprensa escrita. Pelo trabalho do jornal "O Estado" ¿ jornal de 

abrangência estadual, com sede em Florianópolis-SC ¿ a questão chegou em 

diferentes regiões de Santa Catarina. Mais do que fatos e informações, circularam 

pelas páginas do jornal, discursos e representações sobre uma região historicamente 

conhecida pelos problemas relacionados à terra. Diante destas questões, este artigo 

analisa as noticias do jornal "O Estado" publicadas entre os anos de 1980 e 1985 

sobre a disputa entre índios e colonos de Sede Trentin/Toldo Chimbangue - interior 

do município de Chapecó. Tem por objetivo compreender como o jornal apresentou 

esta problemática, como articulou as diferentes vozes e discursos em torno do tema e 

como certos sentidos e imagens foram construídos sobre a região nas páginas do 

jornal.  

 

GEAN ZIMERMANN DA SILVA; JOAO CARLOS TEDESCO - A PRESSÃO 

PELA TERRA NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL: INTRUSÃO EM 

ÁREAS INDÍGENAS 

A região norte do estado do Rio Grande do Sul, durante o século XX, foi um 

verdadeiro palco de movimentos sociais, geralmente de cunho agrário. A questão 

indígena, entre as décadas de 1940 e 1960, não fugiu desse paradigma. No início do 

século XX, o governo positivista riograndense demarcou 11 áreas indígenas (1910-

1918) nessa referida região, sendo que a maioria delas foram reduzidas, e algumas até 

mesmo extintas durante as décadas de 1950 e 1960, especialmente durante o governo 

Leonel Brizola (1959-1962). Essa alta demanda pela terra, influenciada pela 
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modernização do campo aconteceu pelo fato de não haver mais terras disponíveis 

para compra nessa região, com isso ocorre as intrusões em áreas indígenas e reservas 

florestais. A intrusão nas áreas indígenas culmina num movimento social, tendo, de 

um lado, colonos sem-terras legitimados pelo governo estadual, e do outro, indígenas. 

Através dessas disputas por territorialidades, em 1968 é instaurada uma CPI para 

apurar o roubo de madeiras e a intrusão de colonos sem-terra na área indígena de 

Nonoai. Objetivamos com esse artigo, através de nossas fontes (CPI indígena de 1968 

e de referências bibliográficas), ilustrar de uma forma sucinta o processo de ocupação 

e pressão para que ocorresse a reforma agrária na região do norte do Rio Grande do 

Sul, através das pressões políticas desse contexto histórico. 

 

HELEN SCORSATTO ORTIZ - FEZ MEDIR E INVADIR: UM CASO DE 

PRESENÇA ASSÍDUA NOS TRIBUNAIS 

Discutir os conflitos agrários ocorridos no município de Soledade, no norte do Rio 

Grande do sul, e que chegaram à Justiça entre os anos de 1857 e 1927 foi o objetivo 

principal de minha tese de doutorado. A investigação contou com fontes variadas, 

sendo a base um conjunto de processos judiciais, envolvendo, entre outros, embargos, 

esbulhos, despejos, autos de manutenção e de restituição de posse. Estudando as 

dezenas de ações judiciais objeto do trabalho em questão e acercando-se do grupo de 

litigantes, foi possível perceber que alguns indivíduos apareceram repetidas vezes e 

em papeis diversos. Ora figuravam como autores, ora como réus, ora como 

testemunhas ou peritos, ora enquanto depositários de bens embargados, etc. 

Acompanhar mais de perto alguns desses casos e disputas por terras nos ajuda a 

refletir e compreender em maior profundidade a história local, a atuação dos sujeitos 

e suas práticas costumeiras, a aplicação das leis, as formas de acesso e permanência à 

terra, os embates e as resistências relacionados a esse bem fundamental, numa 

sociedade em transição. Nesse sentido, o presente trabalho acompanha e discute a 

trajetória de conflito de Willy Heringer e seus contendores. Entre 1918 e 1925, o 

comerciante alemão figurou em nada menos do que oito ações, em cinco delas como 

réu e em três enquanto autor. Historias como as de Willy Heringer e seus antagonistas 

são reveladoras dos jogos de poder, da violência, da fraude, da usurpação e da 

desigualdade associadas à apropriação territorial no norte do Rio Grande do Sul.  

 

HUMBERTO JOSE DA ROCHA - A TRAJETÓRIA DO MAB NA BACIA DO 

URUGUAI (1970-2015) 

Este trabalho trata dos movimentos sociais a partir da questão hidrelétrica brasileira 

especialmente no que diz respeito á bacia hidrográfica do Uruguai, no sul do país. 

Desde 2010 desenvolvemos um projeto de pesquisa da avaliação e proposição sobre o 

remanejamento das populações atingidas por barragens na bacia e recentemente 

acompanhamos os encaminhamentos daquela que parece ser a próxima hidrelétrica 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

88 

 

em discussão na bacia, a UHE Itapiranga, entre os municípios de Itapiranga-SC e 

Pinheirinho do Vale-RS. É a partir dessa caminhada, de trabalhos que outros colegas 

fizeram sobre casos específicos sobre o tema e, principalmente, dos debates 

realizados em um seminário recente organizado pela Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), que escrevemos esse texto que tem por objetivo apresentar um 

panorama da trajetória do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) desde a 

sua criação, no final da década de 1970 até os dias atuais. A ideia central é estudar a 

trajetória do MAB através das principais hidrelétricas instaladas na bacia hidrográfica 

do Uruguai, o que distinguimos em três períodos: estruturação do Movimento social 

(1970-1985), consolidação e expansão (1985-2000) e refluxo num cenário de 

privatização (2000-2015). A distinção desses três períodos será antecedida de uma 

breve apresentação da estruturação do próprio setor elétrico no sul do Brasil e será 

precedida por conclusões finais que tratam principalmente do período a partir de 

2010. O que se pode chamar de divisor de águas desse processo é a privatização do 

setor elétrico na década de 1990. Dessa forma, não se trata de uma categorização 

estanque, mas de um mapeamento da trajetória do movimento social assinalando os 

principais pontos que ajudam na compreensão do contexto atual e permite projeções 

sobre casos futuros. 

 

ITACÍ DE SOUZA E SILVA - AS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE 

TROPEIROS DE MULAS E AS ÁREAS DE COLONIZAÇÃO ITALIANA 

ELITORÂNEA-NORTE NO RIO GRANDE DO SUL: 1900-1915 

O presente trabalho busca reconstituir relações comerciais ocorridas entre as áreas 

coloniais e os Campos de Cima da Serra, mais precisamente, a região de Lagoa 

Vermelha, no estado do Rio grande do Sul, no período de 1900 a 1915. Nesse 

período, verificou-se um aumento significativo do comércio de animais e de 

mercadorias, destacando, dentre outros aspectos, a importância socioeconômica e 

cultural dessa atividade e o papel desempenhado pelos tropeiros de mulas, para a 

história dessa região. Esse intercâmbio comercial só foi possível com a presença dos 

tropeiros que se deslocavam e transportavam seus produtos no lombo de animais 

muares, numa época em que havia trilhas e picadas abertas que somente animais 

cavalares podiam transitar. Esses tropeiros de mulas, habitantes dos Campos de Cima 

da Serra, tornaram-se os principais negociantes com as áreas de imigração italiana na 

serra gaúcha e alemã, essa, em particular, no Litoral norte, no início do século XX. 

Essa atividade se tornou uma pratica sazonal nessas regiões, entre sujeitos de 

diferentes culturas que se mesclaram no espaço e nas atividades comerciais, 

contribuindo, dessa forma, na integração cultural das populações. Além do mais, o 

comércio de mulas nas áreas de colonização italiana, e em parte alemã, permitiu a 

continuidade dos criatórios de muares no território de Lagoa Vermelha e Vacaria, 
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dando continuidade a um processo que foi histórico na região em torno do comércio 

muar. 

 

JOEL JOÃO CARINI - A TERRITORIALIDADE DOS INDÍGENAS DO 

NORTE DO RS NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

Vários estudos têm mostrado que a expansão da fronteira agrícola pelo Norte do RS 

na primeira metade do século XX, ao produzir conflitos devido aos choques 

territoriais envolvendo agricultores e indígenas, desconsiderou a territorialidade das 

comunidades autóctones ao desrespeitá-la. Através da Constituição de 1988, o Estado 

reconheceu o direito originário dos indígenas sobre as terras tradicionalmente por eles 

ocupadas e, desde o final dos anos 1990, vem promovendo a reterritorialização de 

vários grupos, com a redemarcação ou reconhecimento de limites territoriais. No 

entanto, o processo de regularização das terras indígenas não tem sido capaz de evitar 

novos conflitos envolvendo os vários grupos interessados (indígenas x agricultores ou 

mesmo indígenas x indígenas), que têm se repetido ao longo das últimas duas 

décadas. Hoje, meados de 2015, vários grupos indígenas estão mobilizados no Norte 

do Rio Grande do Sul, reivindicando da Funai o reconhecimento do direito originário 

sobre terras que alegam terem pertencido aos seus ancestrais. A luta pelo 

reconhecimento do direito originário sobre territórios hoje ocupados por agricultores 

apoia-se na ideia de reestruturação de uma territorialidade indígena passada. O 

argumento justificador da demanda é a idealização da identidade indígena pretérita: 

uso coletivo da terra, o compartilhamento dos bens comuns naturais (rios, matas, 

solo) e o uso de práticas agrícolas não predatórias da natureza. O texto apresenta uma 

breve análise sobre a tentativa de reconstrução de uma territorialidade por parte dos 

indígenas do Norte do Rio Grande do Sul considerando a atual realidade demográfica 

e social indígena e a conjuntura socioeconômica e territorial do Estado. Baseia-se 

num estudo de caso envolvendo dois grupos caingangues acampados nos municípios 

de Constantina e Carazinho. 

 

KARINA ROBERTA ARENHART - A DEMARCAÇÃO DE TERRAS DA 

SERRINHA: UMA ANÁLISE DA AÇÃO CIVIL Nº 97.1201417-7 

A presente pesquisa consiste em um recorte acerca do conflito da demarcação de 

terras de Serrinha, tendo como objeto de análise a ação civil Pública nº 97.1201417-7 

pelo Ministério Público Federal em face à União Federal e a Fundação Nacional do 

índio - FUNAI. O estudo buscou abarcar a disputa de terras ocorrida na reserva 

indígena da Serrinha e identificar dentro do processo judicial as principais 

particularidades deste conflito social, bem como verificar as interferências histórico-

sociais da temática no tocante as decisões dos juízes. Desse modo, verificou-se que os 

eventos históricos que ocorreram durante os anos, especialmente, as ocupações das 

terras por agricultores e colonos, bem como as constantes disputas, os protestos, a 
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violência e as represálias entre as partes são os principais fatores que interferiram nas 

decisões na referida ação civil pública. Ademais, constatou-se que nos últimos anos, o 

Estado do Rio Grande do Sul vem agindo na contenda, indenizando os colonos e 

agricultores que estavam na região da Serrinha. 

 

LEOMAR RIPPEL - CONTRIBUIÇÃO DO JORNAL DE BELTRÃO NA 

CONSTITUIÇÃO DO HERÓI REGIONAL NAS COMEMORA 

Este trabalho tem como pretensão analisar as comemorações do cinquentenário da 

revolta dos posseiros no sudoeste do Paraná, a partir do Jornal de Beltrão, jornal este 

de circulação diária em toda a região. Em 10 (dez) de outubro de 2007 as gestões 

municipais com suas homenagens estampadas no referido jornal esforçaram-se em 

contribuir na construção de um imaginário social do migrante proveniente de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul como símbolo do labor, do progresso e da prosperidade 

na região em questão. Acredita-se que as representações de um passado laborioso e 

heroico estão influenciando na naturalização dos discursos, em que a noção de 

sociedade não é sempre considerada como produção humana, fazendo com que haja 

um processo de afastamento dessa percepção pelos sujeitos que a veem como 

realidade exterior ao indivíduo, onde sujeito e sociedade são vistos de forma 

dicotômica. 

 

LUIZ FERNANDO FERRARI - INTRUSOS NAS TERRAS DA COMPANHIA 

TERRITORIAL SUL BRASIL: O PROBLEMA QUE PERDUROU POR 

DÉCADAS 

Este trabalho adentra na discussão da intrusão. A frequente permanência de 

determinados grupos de caboclos e de colonos na região Oeste catarinense, sem o 

título de posse, resultou em vários conflitos, processos judiciais e despejos. A 

Companhia Territorial Sul Brasil no decorrer de sua atuação na região encontrou 

muitas dificuldades para efetuar a „limpeza da área‟, em virtude do grande número de 

„intrusos‟ na sua área de atuação. 

 

MAICO RODRIGO CESCO - UHE ITÁ: AS MULTIPLAS DIMENSÕES DOS 

ATINGIDOS POR BARRAGENS 

O artigo inscrito no simpósio temático história do mundo rural ¿ movimentos sociais 

e identidades sociais, objetiva demonstrar como a formação das múltiplas dimensões 

da identidade dos atingidos por barragens surge ao mesmo tempo em que, é criado o 

movimento dos atingidos por barragens, que organizou e buscou direitos deste novo 

grupo social. O estudo de caso concentrou-se na região do Alto Uruguai Catarinense, 

quando da criação da Comissão dos Atingidos por Barragens (CRAB), que por 

necessidade de obter informações, entender o contexto das indenizações e enfrentar o 

empreendimento da Usina Hidrelétrica Itá (UHE-Itá), sob a forma de negar sua 
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efetivação ou concordar na forma de acordos firmados, foi criado e efetivou-se no 

sentido de forjar a identidade dos atingidos. Apresenta-se um panorama da condição 

de atingido por barragem com diálogos bibliográficos e com pesquisas orais, o que 

dialoga com diversas noções e definições do que vem a ser a categoria de um sujeito 

atingido por barragem. Problematiza-se uma nova dimensão da identidade/conceito 

do que vem a ser um atingido por barragem a partir dos moradores que foram 

parcialmente indenizados e dos moradores ribeirinhos, com foco no período pós-

construção da UHE-Itá na região de Concórdia/SC. Assim, este texto discute a 

importância/dimensão das diversas concepções que a condição dos atingidos recebe 

historiograficamente, as dinâmicas do movimento dos atingidos por barragens, 

passando pela organização das famílias atingidas até o surgimento de um novo grupo 

de atingidos permanentes ribeirinhos e remanescentes. 

 

NATHAN FERRARI PASTRE - NANETTO E OS ÍNDIOS: DA 

MONSTRUOSIDADE À ABJEÇÃO NOS CAMINHOS DA “COCANHA” 

O trabalho abordará as representações sobre os indígenas constantes em duas obras 

que têm como protagonista "Nanetto Pipetta", o lendário anti-herói da imigração 

italiana. Uma das obras é a obra clássica de Aquiles Bernardi, Vita e stòria de Nanetto 

Pipetta: Nassuo in Itália e vegnudo in Mèrica per catar ela cucagna, e a outra é a obra 

de Antônio Baggio, Nanetto in meso i bùlgari. Os textos trazem em si visões 

diferentes sobre o "bugre", que aparece como um monstro mítico na primeira obra e é 

evidenciado como um ser em decadência na segunda. À luz das representações 

sociais, pode-se perceber qual foi o tipo de identidade conferido aos indígenas, ao 

mesmo tempo que os próprios imigrantes constituíam a sua. Na conquista da 

"cocanha", a vida farta e abençoada na América, os imigrantes encontraram os índios 

e, para compreender este contato, representaram-nos dentro de seu universo de 

cognição, construindo identidades diversas para ambos. 

 

RENE WAGNER RAMOS - O CONFLITO ENTRE CABOCLOS E A 

MADEIREIRA ZATTAR NO MUNICÍPIO DO PINHÃO 

O artigo aborda o modo de vida caboclo com suas concepções de mundo em 

resistência a frente de ocupação e expropriação de suas terras pela Madeireira José 

Zattar S/A, no município do Pinhão, na região Centro-Sul do Estado do Paraná. Para 

tanto, apresenta-se um retrato do panorama da história do processo de ocupação e do 

modo de vida dessa população. O epicentro desse trabalho se basilará na tentativa de 

apreender a visão dos caboclos praticantes de uma agricultura de subsistência frente a 

esse processo de tensão/modificação. Identificamos o forte sentimento religioso se faz 

presente no campesino, a forte presença da veneração ao Monge João Maria. Os 

relatos dos caboclos apontam no sentido que houve uma fuga de inúmeros 

guerrilheiros do contestado, das forças governamentais, e que as matas do interior 
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deste município, seria perfeitas para se esconder das autoridades. Uma observação do 

cotidiano das famílias foi referente a fé no Monge João Maria, em quase todas casas 

dos entrevistados havia um oratório dedicado ao personagem. Fizemos o uso da 

metodologia da História Oral e no levantamento de fontes documentais, tendo como 

universo, caboclos, fazendeiros, migrantes ex-funcionários da Madeireira Zattar S/A, 

inclusive um descendente direto dos conhecidos empregados intitulados `pistoleiros¿. 

O período estudado encontra-se entre os anos de 1970 a 1994, destacando-se a 

história político econômica do estado do Paraná frente às diversas mudanças de 

postura, no que concerne ao gerenciamento do país. A análise historiográfica 

compreendeu a utilização do micro escala, para permitir o reconhecimento das 

particularidades locais, ocultas nas macro abordagens históricas. As considerações 

finais, da pesquisa, chegam até a CEI da Assembleia Legislativa do Paraná. 

 

TÂNIA MARA DE BASTIANI - QUE ESCOLA QUEREMOS PARA QUE 

NOSSOS FILHOS PERMANEÇAM NO CAMPO? 

O que temos nem sempre é o que desejamos, ou seja, muitas vezes a realidade não 

condiz com nossas expectativas de algo, mas, talvez, seja isto que nos permita sonhar, 

ou melhor, lutar pela concretude dos nossos desejos. O artigo intitulado ¿Que escola 

queremos para que nossos filhos permaneçam no campo?¿ abordará as expectativas 

dos agricultores do assentamento Madre Terra/São Gabriel, RS diante da construção 

de uma escola no espaço geográfico habitado por eles. Dentro desta perspectiva, o 

artigo tem por objetivo mostrar a organização política pedagógica da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Ernesto Annoni, a qual era freqüentada, até o 

final de 2013, pelos ¿sem terrinhas¿ antes do funcionamento da Escola do 

Assentamento e as expectativas com essa que estava, no momento da pesquisa, em 

construção. Para tanto, utilizou-se de um questionário com questões abertas e 

fechadas aos assentados do Madre Terra e de entrevistas com algumas professoras e à 

diretora da Escola Annoni. Verificamos no decorrer do trabalho de campo que a 

escola frequentada até o final de 2013 não correspondia aos anseios dos assentados, 

principalmente, por questões de preconceito e porque não é voltada para a 

permanência dos seus filhos no campo e que, assim, apostam na Escola do 

Assentamento como diferente daquela existente até então. Nós concluímos que a 

escola é um dos meios para a permanência dos jovens no campo, mas se ela não 

estiver associada à resolução de outros problemas de que o assentamento Madre Terra 

necessita, a saída será inevitável. 

 

TIAGO ARCEGO DA SILVA – DOM JOSÉ GOMES E OS CONFLITOS 

SOCIAIS NO OESTE CATARINENSE  

Dom José Gomes liderou a Igreja Católica de Chapecó entre os anos de 1968 e 1999. 

A partir de sua chegada, no contexto do Concílio Vaticano II (1962-1965), e das 
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Conferencias Episcopais latino-americanas de Medellín (1968) e Puebla (1979), a 

Igreja diocesana se reestrutura, evidentemente que não somente em torno da figura do 

bispo, mas com certeza ele tem papel fundamental para a garantia dos processos 

impulsionados „da base‟ para a hierarquia e da hierarquia para „base‟. A figura do 

bispo apresenta-se chave para os desdobramentos dos rumos da Igreja e sua práxis 

política a partir da opção pelos pobres. Neste conjunto de condicionantes, em uma 

região basicamente agrícola e de pequenas propriedades produtoras, a Igreja que 

assume caráter de organização baseado na Teologia da Libertação, enfrentará 

diferentes conflitos sociais que acontecem em torno das posturas e posicionamentos 

do bispo e dos agentes de pastoral. Esses processos levaram a organização de uma 

“contra-hegemonia” local que culminaram na organização, estruturação e/ou 

fortalecimento de grandes movimentos sociais, tais como: o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra; o Movimento dos Atingidos por Barragens e; o 

Movimento das Mulheres Agricultoras. Além dos já mencionados CIMI e CPT. Neste 

trabalho nos basearemos nos conflitos das Terras Indígenas do Toldo Chimbangue 

(Chapecó) e do Toldo Xapecó (atual Município de Ipuaçú). 

 

VALDETE BONI - SEGURANÇA ALIMENTAR E ECOFEMINISMO NO 

MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS 

No campo dos movimentos sociais rurais no Brasil, as mulheres agricultoras 

ocuparam espaços de lutas. No Sul do Brasil, o Movimento de Mulheres Camponesas 

de Santa Catarina/MMC soma três décadas de história e, nesse período, passou por 

diversos momentos que foram diferentes em alguns aspectos, mas que somados 

mostram a trajetória de um movimento social rural formado apenas por mulheres, o 

qual se iniciou no bojo da efervescência política dos movimentos sociais, tornou-se 

grande em número de participantes, atravessou um momento de diminuição da 

participação e, finalmente, renovou suas bandeiras de luta que, atualmente, 

acompanham o desenrolar das políticas públicas para o campo. Entre as discussões 

atuais estão principalmente a da segurança e soberania alimentar, que no caso do 

movimento é tratado como discurso e como prática por meio das ações contra as 

empresas de sementes transgênicas e recuperação de sementes crioulas. Para essas 

mulheres, ter o controle das sementes significa não ficar na dependência das empresas 

multinacionais que controlam a produção e a comercialização das sementes, mas 

também garantir alimentos saudáveis tanto para os camponeses quanto para os 

consumidores. Mas além desse discurso, se destaca a aproximação com o feminismo, 

sendo que esse discurso está mais relacionado ao ecofeminismo do que ao próprio 

feminismo. 
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11) ST  - A BACIA DO RIO DE PRATA NO SÉCULO 19: HISTÓRIA, 

HISTORIOGRAFIA, MEMÓRIA, IDEOLOGIA 

 

Coordenação: Paulo Marco Esselin (UFMT) e Mário Maestri(UPF) 

 

ADRIANO VIARO DA SILVA - OS QUILOMBOS DOS PALMARES: 

ANÁLISES E REPRESENTAÇÕES HISTORIOGRÁFICAS NO SÉCULO 

O texto proposto refere-se ao estudo e análise da produção historiográfica sobre os 

quilombos dos Palmares durante o século XIX. O principal objetivo do trabalho é a 

revisitação de obras importantes do período, caso dos escritos de Jean Ferdinand 

Denis, Francisco Adolfo de Varnhagen, Agostinho Marques Perdigão Malheiro, João 

Francisco Dias Cabral, Pedro Paulino da Fonseca, Joaquim Pedro de Oliveira Martins 

e Luis Queirós Mattoso Maia, bem como produções dos séculos anteriores, que, por 

ventura, tenho sido publicados somente no período imperial ou influenciado os 

autores do século XIX. Através do cruzamento de informações e orientações 

historiográficas de cada um dos autores a serem analisados, bem como das críticas e 

comentários que sofreram posteriormente, pretende-se tirar conclusões a respeito das 

representações e construções do período sobre a confederação dos quilombos 

palmarinos. Conclui-se que, apesar do período imperial brasileiro pouco ter 

produzido a respeito dos quilombos dos Palmares, tendo estado sempre apoiado na 

historiografia anterior, com repetições importantes, é um período fundamental para o 

entendimento das representações posteriores dos quilombos da serra da Barriga, 

sobretudo por posições políticas tomadas pela historiografia do período imperial do 

Brasil. Deste modo, a proposta principal do presente trabalho é o porquê da 

abordagem sucinta da confederação dos Palmares no período imperial brasileiro. 

 

ALEXANDRE BORELLA MONTEIRO - O PLANO DE GUERRA 

PARAGUAIO  
Os seguintes: qual foi o ato que deu início a esse conflito, que durou de 1864 a 1870? 

Qual a importância do aprisionamento do navio Marquês de Olinda e da invasão ao 

Mato Grosso e em qual contexto se deu esse ato? Quais as visões sobre a invasão ao 

território argentino? E por fim, qual era o plano paraguaio? Podemos considerar que a 

primeira questão leva à segunda. Não podemos nos esquecer que havia um conflito 

envolvendo o Império e o Uruguai, sendo que aquele era acusado de se intrometer na 

política interna deste. Ao Paraguai essa era uma questão de suma importância, uma 

vez que dependia de um Uruguai independente para sua própria sobrevivência. O 

ataque imperial ao Uruguai, por ter sido levado a cabo, a despeito de uma ameaça 

explícita por parte dos paraguaios, é considerado por muitos, o verdadeiro início da 

Guerra do Paraguai. Qual a importância do aprisionamento do navio Marquês de 
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Olinda e da invasão do Mato Grosso nesse contexto? Para a Historiografia 

tradicional, esse é o marco inicial da Guerra do Paraguai. Ou seria essa atitude a ação 

de uma guerra que já estava em desenvolvimento? Seguindo o raciocínio a cima 

explicitado, cabe ainda mais a seguinte questão. E em que contexto se deu a invasão 

ao território argentino? A versão de Mitre é que se tratou de um ataque em tempos de 

paz. No entanto, havia uma solicitação para que as tropas paraguaias cruzassem o 

território argentino. E por fim, qual o plano paraguaio? A Guerra do Paraguai se 

revelaria um conflito assimétrico, dadas as proporções geográficas e às populações 

dos países envolvidos. Dessa forma, não pretendemos responder a essas questões, 

mas sim, levantar pontos de discussão a respeito da Grande Guerra [1864-1870]. 

 

ALINE CORDEIRO GOLDONI - DAS PROVÍNCIAS À NAÇÃO: O 

RECRUTAMENTO NA ARGENTINA DURANTE A GUERRA DO 

PARAGUAI 

Esse trabalho faz uma análise do processo de recrutamento militar na Argentina para 

a Guerra Paraguai. O intuito é demonstrar até que ponto o recrutamento de soldados 

para a Guerra foi funcional para a formação de um Exército nacional; fator 

determinante para a consolidação de Buenos Aires como um centro hegemônico de 

poder. Com base na leitura das correspondências trocadas entre o presidente 

argentino e seus comandados durante o período da Guerra, buscou-se entender de que 

maneira o conflito em questão e, mais precisamente, a atividade de reunião de tropas, 

estavam ligados ao projeto de centralização política, vinculado à Buenos Aires. Para 

tanto, também foi feita uma analise da ação de indivíduos e grupos contrários a esse 

projeto, representados aqui na tentativa de homens comuns e de líderes locais de 

anular a atuação do governo nacional em diversas localidades. 

 

CRISTIANO SOARES CAMPOS - FRONTEIRA PLATINA (1835-1845): 

ATUAÇÃO DOS FARROUPILHAS NESTE ESPAÇO 

A fronteira platina ao longo do século XIX é tema de diversos estudos 

contemporâneos devido à relação existente entre farroupilhas e seus vizinhos platinos. 

Durante este período, o Estado Nacional encontrava-se em formação, sendo o 

comércio e a política, em um período bélico, influências diretas nas decisões tomadas 

ao longo do processo de consolidação e unificação deste Estado. No Rio Grande de 

São Pedro, o grupo dos farroupilhas, composto por charqueadores e comerciantes, e 

os negócios aos quais estes se encontravam envolvidos, se constituíram como 

participantes ativos deste processo. Este trabalho busca demonstrar como 

funcionaram as relações comerciais e políticas desenvolvidas pelos farroupilhas ao 

durante a década de 1835-1845. Observamos até o momento que charqueadores e 

comerciantes aproveitaram-se dos postos assumidos junto ao exército farroupilha, 

para facilitar seus negócios e interesses particulares/privados. Utilizamos como fontes 
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de pesquisa cartas presentes na Coleção Varela, e Registros de Compra e Venda, 

encontrados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Este 

trabalho conta com financiamento FAPERGS/CAPES, e vem sendo desenvolvido no 

Programa de Pós Graduação em Historia da UFSM (PPGH/UFSM). 

 

EDUARDO HIROHITO NAKAYAMA ROJAS - GUERRA DA TRÍPLICE 

ALIANÇA: DISCUSSÃO HISTORIOGRÁFICA E POLÍTICA 
A história influencia na política e que a política influencia na história. Nesta guerra, 

tanto de um como do outro lado existem versões contraditórias e até fantásticas, de 

quem foram os bons e os maus, que nos distanciou da verdade histórica ainda que 

seja esta uma utopia incansável. Mas aqui está nossa difícil tarefa de analisar com 

paixão, mas friamente as causas, o início, o desenvolvimento e as consequências do 

maior conflito internacional da história da América Latina. As diversas visões sobre o 

início da Guerra da Tríplice Aliança adoeceram, em sua grande maioria, de uma –

“solano – dependência”, é dizer, que entre as primeiras correntes surgidas no término 

do conflito se centraram em colocar toda a culpa da guerra (e também seu início) ao 

Marechal Francisco Solano Lopez, apresentado como um desequilibrado mental e 

único responsável da carnificina; as demais correntes surgidas posteriormente 

buscaram a lavá-lo de toda culpa e o apresentando como impoluto líder e herói da 

resistência paraguaia. A sangrenta Guerra da Tríplice Aliança não só teve mais um 

responsável, se não um estudo e análise deve ir muito mais além da importância ou 

transcendência que com segurança teve o Marechal Presidente paraguaio. Este 

resumido trabalho abarca várias investigações realizadas nos últimos anos sobre o 

início da Guerra da Tríplice Aliança, como ela foi e é vista no diversos países 

participantes, a produção historiográfica com suas correntes e influências tanto na 

política como na sociedade dos que criaram originalmente o MERCOSUL. 

 

EDUARDO R. PALERMO - LA FRONTERA URUGUAY-BRASIL A TRAVÉS 

DE UN DOCUMENTO IMPERIAL DE 1850 

La ponencia analiza las diversas perspectivas políticas, económicas y sociales a partir 

de la correspondencia diplomática, entre la cancillería Argentina, Brasileña, 

Montevideo y Oribe y un censo de propiedades de brasileños en territorio del Estado 

Oriental en 1850.A lo largo del documento se observa las disputas por la influencia 

política sobre el E. Oriental desde la Convención de Paz de 1828 y muy 

particularmente durante la Guerra Grande (1838-1850), es posible verificar la forma 

en que se organiza la intervención imperial brasileña para derrotar a Oribe primero y 

a Rosas después aliandose a Urquiza y Montevideo contra los anteriores. El 

argumento desencadenante es la persecución a las propiedades y personas de súbditos 

brasileños en territorio oriental y la reacción de "Chico Pedro" en los territorios 

fronterizos de Cuareim y Arapey en 1849 y 1850. 
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FABIANO BARCELLOS TEIXEIRA - NOSSA IRMÃ, A REPÚBLICA DO 

PARAGUAI: O APOSTOLADO POSITIVISTA-RJ E O INÍCIO  

Não há dúvidas que guerra do Paraguai (1864-70) foi o maior conflito militar que o 

Brasil protagonizou. Após o silenciar das armas, as ¿batalhas¿ prosseguiram através 

da produção de sentidos sobre aqueles sucessos. Explicar as razões dos porquês 

daquele drástico conflito era necessário; impor versões unilaterais, talvez, ainda mais 

estimulante. Desse modo, comemorações cívicas sobre as ¿épicas¿ jornadas da 

grande guerra ¿como a batalha do Riachuelo¿, sobretudo patrocinadas pelo Exército 

brasileiro, tornaram-se comuns no país. Dissonante da versão militar-ufanista, o 

Apostolado Positivista do Rio de Janeiro, fiel a suas concepções altruístas e 

internacionalistas, encampou verdadeira campanha pela devolução de troféus de 

guerra e revisão dos verdadeiros significados da fratricida guerra. Nesse artigo, 

destacaremos a análise de uma circular do Apostolado Positivista-RJ, de 10 de 

novembro 1894, contendo seis páginas, assinada pelo diretor Miguel Lemos, sob o 

título ¿A nossa irmã, a República do Paraguai¿. Era o início da encruzilhada contra o 

nacional-chauvinismo sobre a grande guerra do Prata. 

 

FLORENCE CARBONI - A ESCRITURA COMO ORIGEM DO PODER: O 

DOUTOR FRANCIA E A CONSTITUIÇÃO DO PARAGUAI 

Em Poder y escritura: el doctor Francia y la construcción del Estado Paraguayo, de 

2006, publicado, em 2009, em Buenos Aires, Nora Bouvet, da Universidad de 

Rosario, Argentina, defende ¿que el doctor Francia accede al poder desde um 

posicionamiento del secretario como vicario y desde ese lugar dá forma al Estado 

Paraguayo, organiza y controla los aparatos estatales durante más de un c 

 

JOSÉ LUCIO DA SILVA MACHADO - ECONOMIA, SOCIEDADE E 

ESCRAVIDÃO NO PRATA 

O presente trabalho procura analisar as relações econômicas e sociais na região do 

Prata observado a presença e a condição dos trabalhadores escravizados. As 

observações são baseadas em revisão bibliográfica, com destaque para obras que 

tratam da escravidão nessa região. Os estudos buscam analisar a participação do 

trabalhador escravizado neste contexto, destacando sua relação dinâmica com os 

diferentes setores da economia. 

 

JUSSEMAR WEISS GONÇALVES - PROPRIEDADE E TRABALHO NOS 

REGULAMENTO DA TERRA NO URUGUAI DOS ANOS DE1870 

Trata-se de compreender o sentido das mudanças que buscaram determinar a 

propriedade da terra e as relações de trabalho nos regulamento propostos pelo 

governo do general Torres no Uruguai. Nota-se que esses conjuntos de leis visavam 
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estabelecer regras para disciplinar o trabalho no campo, como também criar um 

sistema de legalização da propriedade agrária. 

 

MARIANA MILBRADT CORRÊA - O PESO ENTRE MANDAR E SER 

MANDADO: BENTO MANUEL RIBEIRO E A SALAMANCA DO JARAU 

Este trabalho aborda associação de Bento Manuel Ribeiro com a lenda da “Salamanca 

do Jarau”. Bento Manuel foi um importante líder político e militar do Rio Grande do 

Sul, que fez sua carreira e sua fortuna durante os conflitos emancipatórios da região 

do Prata, na primeira metade do século XIX. Ele possuía um grande número de 

pessoas dispostas a lhe seguir, e era dito que o homem jamais perdera uma batalha. 

Esse trabalho se preocupa um aspecto de sua história, constituída através de 

memórias de fins do XIX, que atribuíram a ¿boa fortuna¿ de Bento Manuel a pactos 

com forças mágicas. A análise é focada em um contexto de fronteira, marcada por 

uma verdadeira ¿endemia bélica¿ e pela presença de uma sociedade ampla e 

multiétnica, formada por uma matriz europeia branca, ainda apegada a crenças de 

bruxaria e magia da Idade Média e outras indígenas e africanas, em que o 

extraordinário não era só presente na sociedade, como também a justificava. Essas 

representações inserem-se em um contexto de guerra, em que a presença muito 

próxima da morte, acabava por invocar aspectos de um mundo sobrenatural, que 

poucos controlam, mas aqueles que podiam intermediar esses dois mundos andavam 

por esse mundo com algo a mais a oferecer, que fosse a força, a boa sorte, ou um 

pouco mais de controle sobre o seu destino. Assim, o estudo é uma reflexão acerca 

das origens e elementos da memória que relacionava o poder de Bento Manuel a 

explicação sobrenatural. E também acerca da importância da crença no sobrenatural 

nas relações sociais de poder naquele universo do século XIX. 

 

MÁRIO MAESTRI - EM TORNO DO DESEMPENHO DA MARINHA 

IMPERIAL NA GUERRA CONTRA O PARAGUAI 

Durante e após os sucessos, assinalou-se, discutiu-se e explicou-se amplamente o 

escasso desempenho da marinha imperial na campanha contra o Paraguai, após um 

indiscutível ativismo durante a campanha militar contra o governo constitucional 

uruguaio, ao lado do caudilho colorado Venancio Flores. O artigo discute em forma 

exploratória as conseqüências da proposta inatividade tendencial, suas explicações, 

justificativas, etc. 

 

MATEUS DE OLIVEIRA COUTO - PERNAS PARA QUE TE QUERO: 

CRIMES E DESERÇÕES NA GUERRA CONTRA O PARAGUAI 

Nesta apresentação serão analisados os crimes e as violações cometidos pelos 

militares na campanha do Paraguai, com destaque para os praças de pret e os 

suboficiais. Nesse sentido, ganham destaque as deserções, os ferimentos, as 
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insubordinações, o abandono da guarda e de sentinela, a desobediência, a fuga de 

presos, o desacato a oficiais, a calúnia, a embriaguez, o roubo, as brigas entre outros 

delitos. Para discutir essas transgressões, nos servimos sobretudo dos Relatórios da 

Repartição dos Negócios de Guerra, dos mapas estatísticos dos crimes cometidos e 

julgados pelo Conselho de Guerra, das Ordens do Dia da Guerra, das cartas e 

correspondências enviadas pelos militares desde os campos de batalha, dos diários e 

das memórias dos ex-combatentes e dos relatórios dos presidentes das províncias. Em 

seus relatórios anuais, através da secretaria do Conselho Supremo Militar, o 

Ministério da Guerra expediu os mapas dos crimes cometidos por militares e julgados 

pelo Conselho de Guerra, tanto em primeira como em segunda instância. Nos índices 

de 1865-1869, há uma distinção entre os militares oficiais e os praças e as forças a 

que pertenciam os réus: o Exército, a Marinha e a Justiça. Os crimes ajuizados 

tiveram maior ou menor gravidade. As sentenças variavam dependendo do tipo da 

transgressão. Os réus eram submetidos à pena de morte, à prisão perpétua e à prisão 

temporária para os crimes de alta gravidade. Já para os delitos de pequena dimensão, 

havia as punições de suspensão temporária, perdão por indulto ou até absolvição. 

Abordaremos igualmente a formação das forças imperiais com base no recrutamento 

forçado, a concessão de indultos, a utilização de prisioneiros e de mendigos como 

recrutas, a resistência da população, a partir, principalmente, dos relatórios dos 

presidentes das províncias e dos relatórios do Ministério da Guerra. 

 

ORLANDO DE MIRANDA FILHO - GUERRA DO PARAGUAI: OS MOTIVOS 

DA OCUPAÇÃO AO SUL DE MATO GROSSO (1864-1868) 

Em dezembro de 1864, Francisco Solano López, presidente paraguaio, ordenou a 

invasão do sul-mato-grossense. A medida, associada a contendas internacionais na 

bacia do Prata, desencadeou o primeiro tiro da Guerra da Tríplice. A área ocupada 

localizava-se na fronteira entre Brasil e Paraguai, e há décadas era reivindicada por 

ambas os países. Acordos paliativos protelaram uma resolução ao litígio territorial, 

retardando o início de ações militares. Neste artigo investigamos os elementos que 

precipitaram a invasão do sul da província de Mato Grosso, e como a província 

projetou-se no teatro da guerra. 

 

PAULO ESSELIN - A COMPANHIA MATE LARANJEIRA NA 

INCORPORAÇÃO DO SUDOESTE DE MATO GROSSO A UNIDADE 

NACIONAL BRASILEIRA  

Esse Trabalho procura esclarecer o processo de produção da erva – mate desde a 

chegada dos espanhóis ao Guairá atual estado do Paraná, até a incorporação dos 

ervais nativos ao processo de produção econômica  na Província  de Mato Grosso.  A 

erva – mate constituiu – se em um fator importante para consolidar a colonização  no 

Paraguai e de americanização  do europeu,  como em Mato Grosso, ao lado da 
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pecuária constituiu - se no mais importante elemento de integração desse território a 

unidade territorial brasileira. Ao mesmo tempo destacar ao longo de mais de trezentos 

anos o papel que exerceram os  povos originários desses territórios como o principal 

elemento de trabalho. 

 

SILVANIA DE QUEIRÓZ - HISTÓRIA DO PARAGUAI: HISTORIOGRAFIA 

E REVISIONISMO 

O artigo tem como tema central a história paraguaia do após-guerra, nele será 

abordado o contexto histórico vivenciado no Paraguai após a guerra com a Tríplice 

Aliança (1864-1870), destacando como a historiografia paraguaia foi produzida, 

através da análise dos textos escritos por Blas Garay, Cecilio Baez e Juan O'Leary, 

sendo que estes autores podem ser considerados como pré-historiadores e deram 

início ao revisionismo histórico no Paraguai. O artigo abordará como cada autor 

descreveu a guerra, suas causas, acontecimentos e consequências para a história do 

Paraguai. 

 

WAGNER CARDOSO JARDIM - DOMINGUITO SARMIENTO, UM 

RELATO ÍMPAR NA CAMPANHA DO PARAGUAI 

Correspondências pessoais foram pouco comuns durante a Guerra do Paraguai. Esses 

textos apresentam, em geral, linguagem não formal e não são carregados de 

informações puramente militares como os demais documentos produzidos naquele 

contexto. No geral, a leitura de correspondências pessoais permitem uma apreensão 

do dia-a-dia dos acampamentos militares, bem como análise ampla da visão de 

mundo de quem produz o documento. As cartas de Dominguito Sarmiento à mãe são 

recheadas de situações cotidianas, por vezes inusitadas que nos permitem 

compreender a forma de pensar de um jovem militar, filho adotivo de um dos homens 

mais destacados de sua época. Essa documentação, no entanto, reflete e resume a 

forma de pensar da elite econômica bonaerense e os abismos sociais evidenciados em 

seu posicionamento. 

 

 

 

12) ST - A FOTOGRAFIA IMPRESSA NA CONSTRUÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA 

 

Coordenação: Ana Heloisa Molina (UEL), Carolina Martins Etcheverry (UFPel) e 

Marlise Regina Meyrer (UPF) 
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ANA HELOISA MOLINA - IMAGENS QUE CONSTROEM SENTIDOS: 

HISTÓRIA DOPARANÁ EM IMAGENS PARA TEXTOS DIDÁTICOS 

Fotografias, pinturas, litogravuras entre outros constroem referências sobre história 

local e memórias em crianças em processo inicial de organização de conceitos e 

conhecimento escolar e jovens com trajetória escolar mais delineada. A importância 

do contato com a história local ou do Estado que o individuo nasce é crucial no 

tocante à constituição da identidade, do sentimento de pertença e da observação mais 

atenta quanto às memórias que transitam em vários meios: escolares, sociais, 

familiares, religiosos e culturais. Sabemos que tais fragmentos de memórias 

encarnados em suportes visuais implicam em seleções, esquecimentos, reafirmações 

de determinados grupos, ideias ou histórias decalcadas em um circuito de produção, 

circulação, apropriação ou adequação de linguagens visuais e textuais de dado recorte 

historiográfico e histórico. O livro didático continua sendo o material referencial de 

professores, pais e alunos que apesar do preço, consideram-no referencial básico para 

o estudo. Neste aspecto, seriam os livros didáticos de história (e aqui ampliamos para 

textos didáticos considerando aqueles produzidos por professores, os recortados para 

exposição áudio visual, os manuais escolares, os livros escolares, as apostilas) 

propiciadores de imagens, ou melhor, ícones-canônicos, tomados como referências à 

constituição de um imaginário e de um passado. 

 

ANDRÉ BETINARDI - A FORMAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE CAXIAS 

DO SUL PELAS LENTES DE DOMINGOS MANCUSO 

Domingos Mancuso foi responsável pela produção de fotografias que registram a 

transformação de Caxias do Sul, de colônia imigrante a centro urbano moderno. O 

trabalho do fotógrafo tem enfoque nas mudanças da paisagem urbana local, que 

tornaram-se seu alvo principal na tomada de imagens. No caso das produções de 

Mancuso, os contrastes existentes, entre o tradicional e o moderno, nos permitem 

explorar um terreno fértil no âmbito da interpretação e análise de fotografias, tendo 

como diretriz um viés histórico. Desde as reflexões acerca da definição de 

¿modernidade¿, até a análise das fotografias, a formação e desenvolvimento do 

núcleo urbano de Caxias do Sul é estudada, no presente trabalho, com base em 

pressupostos teórico-metodológicos que circundam a tarefa de construir a narrativa 

histórica, tendo como fonte de pesquisa histórica, fotografias impressas. 

Considerando a urbanização e modernização como fatores-chave na transição entre 

colônia e cidade, as fotografias de Domingos Mancuso servem como fontes de 

pesquisa sobre a história de Caxias do Sul, num recorte temporal de trinta anos. A 

abordagem metodológica se apoia nas fotografias e demais fontes primárias 

(periódicos e depoimentos orais) disponíveis em arquivo público regional, além de 

teóricos que de debruçam sobre a problemática do uso de imagens na pesquisa 

histórica. 
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CAIO DE CARVALHO PROENÇA - VEJA E FIGUEIREDO: A FOTOGRAFIA 

EM UM EXEMPLAR COMEMORATIVO E LIMITADO 

A partir do uso da fonte oral e visual, procuro compreender como se organizou o 

fotojornalismo em Veja e IstoÉ de 1976 a 1983. O trabalho de fotojornalistas e 

editores de fotografias fazem parte de um contexto do fotojornalismo brasileiro em 

transformação neste período. Para a presente comunicação, seleciona-se um exemplar 

da revista Veja, publicado em edição especial e com distribuição limitada, durante a 

visita do General e Presidente Figueiredo à sede do grupo Abril, em 23 de Maio de 

1980. Esta edição fora confeccionada, diagramada e impressa no mesmo instante em 

que Figueiredo realizava a sua visita ao grupo Abril, em São Paulo. Em questão de 

horas, a revista estaria pronta e entregue para o Presidente pessoalmente pelos 

diretores do grupo editorial. Problematiza-se, neste momento, qual o maquinário 

editorial e como a revista se apresenta para o leitor político e militar, então 

presenteado por uma edição que não iria às bancas, mas seria em formato de edição 

comemorativa e com impressões limitadas. Intitulada de ¿Veja: os primeiros 30 anos 

da Abril ¿ O Presidente visita a Abril¿. Este é um documento inédito, recebido 

durante o período de pesquisa a partir de um acervo de um fotógrafo que atuou no 

periódico no momento. A partir de Meneses (2005), Mauad (2008), Monteiro (2015) 

e Alberti (2005), procuro apresentar a diagramação desta edição, seu cunho editorial, 

o papel da fotografia neste exemplar e sua importância para o pesquisador 

atualmente. Tratando-se de um exemplar de limitado acesso, também procurarei 

discutir a importância da dedicação em pesquisa acadêmica; quais limites e desafios 

encontrei durante o período de coleta de depoimentos orais com profissionais da área 

da fotografia; e o acesso à diferentes tipos de fontes ¿ que não se encontram em 

arquivos institucionalizados, mas sim pessoais. 

 

CASSIANO CAVALHEIRO DEL RE - HISTORIOGRAFIA DO 

CONHECIMENTO FOTOGRÁFICO BRASILEIRO NO SECULO XX 

Estudo descritivo interpretativo do conhecimento produzido sobre fotografia, por 

brasileiros e difundidos no Brasil expresso nos manuais de fotografia no Século XX. 

A reconstrução da trajetória do conhecimento sobre fotografia foi feita através da 

análise do conteúdo. O trabalho possui uma contextualização histórica da fotografia e 

da história da fotografia no Brasil, um capítulo que trata dos grandes pensadores da 

fotografia para posterior análise dos manuais. 

 

EDUARDO ROBERTO JORDÃO KNACK - IMAGINÁRIO E VISUALIDADE 

NO CENTENÁRIO DE PASSO FUNDO - 1957 

O presente trabalho objetiva refletir sobre as relações entre o imaginário de Passo 

Fundo como capital do planalto (cidade central da região norte do Rio Grande do Sul) 
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durante as comemorações do centenário da sua emancipação em 1957 juntamente 

com a afirmação de uma visualidade urbana condizente com essa imagem. Não é 

intenção reduzir a imagem ao imaginário, mas demonstrar o papel fundamental das 

fotografias em diferentes suportes (álbuns comemorativos, postais, imprensa) na 

construção desse imaginário. Para isso é importante elucidar os grupos envolvidos na 

organização das comemorações, os sujeitos com o poder de selecionar determinadas 

imagens (em detrimento de outras) e o espaço de circulação dessas publicações. O 

imaginário também não pode ser reduzido ao conjunto de imagens visuais. Engloba 

também imagens literárias, crônicas, memórias e mesmo projetos/utopias políticas. 

Isso implica trabalhar a partir de um diálogo entre narrativas visuais e textuais, entre 

diferentes fontes de pesquisa e seus entrecruzamentos. 

 

FABIANA BELTRAMI DA SILVA - FOTOGRAFIA DE CAPA: FALA DO QUE 

MOSTRA OU FALA MAIS DO QUE PARECE? 

Este artigo estuda algumas especificidades da história da imprensa passofundense e 

sua conjuntura política no final da década de 1970, analisando o uso da imagem 

fotojornalística nos jornais da cidade de Passo Fundo. O objetivo foi observar o 

discurso jornalístico local no ano de 1976, tendo como objeto o fotojornalismo nos 

jornais Diário da Manhã (DM) e O Nacional (ON). O recorte do estudo foi a notícia 

do falecimento do ex-presidente João Belchior Goulart, acontecido no dia 6 de 

dezembro de 1976, no exílio, veiculada nas edições dos dias 7 e 8 corrente, em ambos 

os jornais. 

 

JULIANA MARIA MANFIO - AS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DE 

IMIGRAÇÃO ITALIANA ATRAVÉS DAS FOTOGRAFIAS 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as representações das comemorações 

do centenário da Imigração italiana numa comunidade fundada por imigrantes 

italianos. Novo Treviso, localizada no município de Faxinal do Soturno, recebeu os 

primeiros imigrantes italianos a partir de 1885, região denominada como o quarto 

núcleo de colonização italiana no Rio Grande do Sul. Com o Biênio da Colonização e 

Imigração instituído no Estado, a localidade se organizou para festejar os 100 anos da 

imigração italiana. As comemorações foram registradas em mais de 100 fotografias, 

as quais permitem analisar quais foram os aspectos escolhidos para representar o 

passado da imigração, bem como definir os elementos valorizados da identidade 

italiana entre os descendentes de imigrantes da região colonial. Assim, na presente 

pesquisa serão utilizadas como fontes as fotografias produzidas no Centenário, bem 

como as notícias de jornais locais. Procurou-se utilizar como metodologia de análise, 

a abordagem histórica-semiótica das fotografias que registram o dia das 

comemorações do Centenário em Novo Treviso, cruzado-as com jornais locais que 

divulgaram o evento. Constata-se, dessa forma, que através da fotografia, podemos 
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ter outra forma de olhar para o passado, buscando compreender, nessa pesquisa, a 

representação das comemorações do Centenário da Imigração Italiana. 

 

LUCIO KURTEN DOS PASSOS - O VIÉS DOCUMENTAL NAS 

FOTOGRAFIAS DE CLARO JANSSON SOBRE A GUERRA DO 

CONTESTADO 

Acontecimentos históricos geradores de impacto social estão diretamente ligados ao 

surgimento de movimentos, influências e tendências. Nas primeiras décadas do 

século XX, com o aperfeiçoamento das técnicas de captura fotográfica, houve uma 

crescente produção de imagens. A expansão da ferrovia pelo Brasil fez com que se 

criassem novas oportunidades de trabalho, incluindo o ofício da fotografia. Sendo 

assim, entre os anos de 1912 e 1916 eclodiu um evento bélico de proporções 

catastróficas na fronteira entre os Estados do Paraná e Santa Catarina: a Guerra do 

Contestado. Embora não tenha recebido a mesma atenção de outros fatos similares da 

história do Brasil, a referida Guerra foi documentada, mesmo que, por um ponto de 

vista aparentemente condicionado, pelo fotógrafo Claro Jansson. Suas imagens 

revelam durante o período em que residiu na região do conflito, a exploração de 

recursos naturais, a campanha do exército e, também, um pequeno ensaio com um 

dos líderes dos revoltosos, após a rendição. Algumas delas foram agrupadas como 

Narrativas Visuais, encaixando-se tal como os conceitos de Peter Burke (2004). O 

artigo aborda, por meio da análise da imagem fotográfica, qual a relação com os 

fotografados e de que forma essa sintaxe visual pode ter contribuído para legitimar a 

imagem fotográfica como fonte histórica de referência sobre o episódio e o viés 

estilístico adotado por Jansson.  

 

MARIA CLARA LYSAKOWSKI HALLAL - CENAS DA VIDA URBANA: 

RETRATOS DE SÃO PAULO NA DÉCADA DE 1940 

Em 1940, no alvorecer da expansão populacional e industrial que estava ocorrendo na 

capital paulista, São Paulo foi documentada e registrada pela fotógrafa suíça 

Hildegard Rosenthal. Nesse sentido, propõe-se estudar um conjunto de imagens 

impressas no livro ¿Metrópole: Hildegard Rosenthal¿. Serão analisadas fotografias a 

respeito das cenas urbanas, edifícios e noite/chuva. Entre 1930 e 1940, São Paulo 

passava por vertiginoso crescimento, tanto material como cultural, e Rosenthal, nesse 

cenário, produziu representações, congelando no tempo, uma metrópole contrastando 

entre o moderno e o que estava em processo de desenvolvimento. Como outras 

cidades no período, São Paulo era uma cidade que convivia com a modernização, 

representada por construções novas, e ao mesmo tempo, com as ruinas de um tempo 

que passou. Tais elementos estão representados nas imagens da autora estudada, 

lembrando que uma fotografia não revela a realidade do objeto representado, mas, 

apresenta nuances e possibilidades de pesquisa. 
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MARLISE REGINA MEYRER - O CRUZEIRO INTERNACIONAL (1957-1965) 

E A ELABORAÇÃO DE UM IMAGINÁRIO LATINO-AMERICANO 

Entre 1957 e 1965, circulou na América Latina, o primeiro empreendimento editorial 

internacional brasileiro - a revista O Cruzeiro Internacional. Consagrada como a 

principal revista ilustrada brasileira, carro-chefe da rede de comunicação Diários 

Associados, em 1957 pôs em prática um projeto de expansão para os países da 

América Latina, incluindo Espanha, e Estados Unidos. Publicada quinzenalmente em 

língua espanhola, a revista através de imagens e textos ajudou a construir um 

imaginário latino-americano permeado por determinada ideia de pan-americanismo, 

orientado pelas concepções políticas e ideológicas do Grupo Associados e seu 

proprietário - Assis Chateaubriand. O contexto histórico era o da Guerra Fria e as 

discussões acerca do desenvolvimento latino-americano, culminando com a 

Revolução Cubana e os posteriores desdobramentos. O período é marcado por uma 

série de tratados e organizações que visavam regular as relações interamericanas, sob 

a hegemonia dos Estados Unidos, num clima de crescente oposição dos países latino-

americanos a política imperialista deste país. O objetivo do estudo é discutir de que 

forma as ideias de pan-americanismo e latino-americanismo permearam a construção 

e difusão de uma determinada visão da América Latina no O Cruzeiro Internacional 

participando, assim, da disputa simbólica pela hegemonia cultural na América Latina, 

especialmente na sua dimensão midiática.  

 

PAULA GARCIA LIMA - O ESPAÇO DESTINADO ÀS MULHERES DO 

INÍCIO DO SÉCULO XX NAS FOTOGRAFIAS DOS ALMANACHS DE 

PELOTAS (1913-1935)  

Analisar o espaço destinado às mulheres do início do século XX é o objetivo do 

presente texto, tomando como ponto de partida para tal discussão as fotografias que 

ilustraram os Almanachs de Pelotas, editados na referida sulina cidade do Rio Grande 

do Sul, de 1913 a 1935. Este objetivo se insere num contexto específico (espaço 

ocupado pelas mulheres na publicação) de forma a tentar aplicar essa leitura para um 

contexto mais amplo, ou seja, aquela sociedade como um todo. Nos Almanachs de 

Pelotas, em suas 23 edições, foram contabilizadas 601 fotografias (sendo que destas, 

397 apresentam pessoas na imagem), classificadas em categorias criadas durante a 

pesquisa de tese que está sendo realizada, sendo que nestas, as mulheres estão 

presentes num número quase quatro vezes inferior às aparições masculinas. Além de 

organizar as fotografias de acordo com o fato de conter ou não pessoas, aquelas que 

trazem pessoas foram classificadas a partir de aparições femininas ou masculinas e, 

ainda, no caso da presença de mulheres na imagem, estas foram classificadas, 

primeiramente num subgrupo que indica a sua forma de aparição, ou seja, se elas 

aparecem individualmente ou em grupo; e num segundo momento, em um subgrupo 
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que indica o contexto de veiculação, categorizando se estas fotografias aparecem 

avulsas, em textos, ou em reclames. Assim, o presente artigo apresenta a 

sistematização destas fotografias de forma a observar como e onde as mulheres 

aparecem nestas imagens fotográficas, traçando indicações sobre as funções e papéis 

promulgados para o gênero feminino daquele período e que ainda repercutem na 

atualidade. 

 

SEDIANA RIZZO CZRNORSKI - UMA QUESTÃO DE CLASSE E DE 

GÊNERO: A MODA NA REVISTA DA SEMANA (1915-1918) 

O presente trabalho propõe discutir as maneiras pelas quais a moda é utilizada na 

diferenciação social e de gênero, sob a ótica da seção Jornal das Famílias inserida na 

Revista da Semana, ou seja, de que forma a seção difundia e reforçava componentes 

identitários de classe e gênero no que concerne à moda do vestuário, aos ornamentos 

e aos costumes cultivados no período de 1915 a 1918. A investigação aqui tem como 

público específico, as mulheres das camadas mais abastadas do Rio de Janeiro e as de 

outros centros em que a revista circulava. A relevância dessa análise está, em parte, 

pela Revista da Semana ter sido o primeiro grande projeto de uma revista em moldes 

empresariais no Brasil. Ela foi a mais duradoura publicação semanal na história da 

imprensa brasileira, pois circulou de 1900 até 1959, mas o objeto de análise são os 

anos de 1915 a 1918 pelo recorte da transição de revista de variedades para revista 

feminina a partir de 1915, e pelo término da Primeira Guerra Mundial em 1918, 

evento este que assinalou sua marca na história da moda. A Revista da Semana 

continha uma seção conhecida como Jornal das Famílias onde possuía um espaço 

para o exercício do jornalismo de moda. Essa seção abrangia em torno de três a 

quatro páginas da revista e envolvia desde dicas de moda até regras de higiene, 

sugestões de saúde e zelo com a família. Além e expor as informações e novidades a 

respeito de indumentária, fornecia conselhos sobre valores e comportamentos 

considerados adequados para as mulheres da época.  

 

VALDIRENE ROTAVA TOMAZELLI CHITOLINA - DÁDIVAS: XAXIM 

POSTAL 

Dádivas: Xaxim postal é um livro que apresenta um álbum de memórias visuais 

entrelaçadas a pensamentos de autores renomados. As fotografias evidenciam o 

patrimônio arquitetônico, as pessoas, a fauna, a flora e cenários em diferentes épocas, 

que vão de um tema para outro em cada página. Porém, por aproximação ou por 

distanciamento, há pontos em comum: a cidade de Xaxim. As frases abordam temas 

relacionados à memória, à história e à fotografia.  
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13) ST - CARTOGRAFIA E ICONOGRAFIA HISTÓRICA: 

REPRESENTAÇÕES DA AMÉRICA 

Coordenação: Artur Barcelos(FURG) e Tau Golin(UPF) 

 

ARTUR H. F. BARCELOS - O ESPAÇO MISSIONEIRO: UMA 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E CARTOGRÁFICA 
Entre os séculos XVII e XVIII os missionários da Companhia de Jesus realizaram 

diversas missões entre os indígenas das Américas espanhola e portuguesa, bem como 

em áreas da América em posse da França. Dentre estas missões, obtiveram destaque, 

mesmo em sua época, aquelas realizadas entre os indígenas da bacia do Rio da Prata, 

sobretudo aquelas juntos aos Guarani. Esta ação evangelizadora, pautada pelos 

princípios da Companhia, mas influenciada por experiências anteriores de outros 

religiosos, teve enormes consequências sobre os modos de vida tradicionais das 

populações indígenas. As alterações provocadas por este contato/encontro se deram 

em diferentes aspectos. Dentre estes, ressalta-se a dimensão espacial do fenômeno. 

Com efeito, a ação missionária, dada sob o binômio cristianização/civilização, 

significou o esforço para transformar a organização espacial dos indígenas, 

conformando uma outra realidade. Resulta dos estudos sobre este processo o 

surgimento do conceito de Espaço Missioneiro. E no caso das missões entre os 

Guarani, este espaço ganhou dimensões que extrapolaram a sua configuração tal qual 

se apresentava no período colonial. Um dos elementos que se percebe é uma noção 

unitária e exclusiva do espaço sobre o qual se dava a vivência destas missões, em que 

pese o avanço alcançado nas duas últimas décadas pela historiografia para superar 

esta imagem. Para dar conta desta construção, suas possíveis origens e 

desdobramentos, este estudo apoia-se na análise da construção narrativas e 

cartográfica relativa ao espaço das chamadas “Missões Jesuítico-Guarani” e seu 

coetâneo, o “Espaço Missioneiro”.  

ANTONIO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA - OS DILATADOS SERTÕES EM 

CARTAS E IMAGENS: CAPITANIA DO SEARÁ GRANDE (1730-1800) 

No entrelaçamento dos interesses da Coroa portuguesa acerca das regiões periféricas, 

dos projetos coloniais e dos horizontes de expectativas dos vassalos que possuíam 

conhecimentos técnicos, a Capitania do Ceará Grande permaneceu longo período sem 

que os seus ¿dilatados sertões¿ despertassem interesses mais incisivos por parte de 

funcionários da Coroa. Somente em fins do século XVIII e primeira década do século 

XIX, houve um recrudescimento por parte da Coroa, tanto no que diz respeito a 

prospecção de riquezas quanto no inventário das potencialidades que o mundo natural 

da Capitania poderia acarretar ao Erário Régio. Isso se evidencia, em parte, na 

observação das representações cartográficas do interior da Capitania por parte dos 
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administradores, ouvidores e naturalistas que estiveram presentes nos seus dilatados 

sertões. Por meio de uma gama de representações espaciais, tais como relatos, cartas 

e mapas mentais elaborados pelos administradores coloniais, podemos inferir uma 

determinada apreensão e representação do território e do mundo natural e uma 

consequente transformação nas geografias imaginativas. No trabalho que aqui se 

propõe, almeja-se discutir tais mapas mentais, que alcançam maior recrudescimento 

do processo de delineamento e na elaboração das representações cartográficas do 

naturalista luso-brasileiro João da Silva Feijó e do visitador Mariano Gregório do 

Amaral. Entendendo um mapa, principalmente como ¿uma expressão simbólica¿ 

podemos perscrutar e inferir as seleções e os silenciamentos executados pelos agentes 

produtores da representação, ou ainda, podemos entender o mapa enquanto 

representação do ¿real¿, no entanto, com as consequentes escolhas políticas e 

intenções econômicas que transparecem na representação cultural. A observação e a 

perscrutação da cartografia evidenciando as preocupações candentes e os projetos 

coloniais. 

 

FABRICIO JOSÉ NAZZARI VICROSKI - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

MILITARES DA GUERRA GUARANÍTICA 

A Guerra Guaranítica (1753 ¿ 1756) foi deflagrada em reação às determinações 

impostas através do Tratado de Madri assinado no ano de 1750, cujo objetivo era 

definir os limites territoriais das colônias de Espanha e Portugal na América do Sul. 

Através deste acordo ficou estabelecido o domínio do Império Português sobre o 

território das missões jesuítico-guaranis situadas a leste do rio Uruguai, em 

contrapartida a Colônia de Sacramento passaria a integrar os domínios do Império 

Espanhol. O Tratado desagradou os habitantes da Colônia de Sacramento e dos Sete 

Povos das Missões, resultando numa série de conflitos armados de resistência dos 

índios missioneiros e padres jesuítas, que se recusavam a deixar o território onde 

viviam. Após várias tentativas frustradas de transferência das populações indígenas 

para a banda oriental do rio Uruguai, os exércitos imperiais uniram-se em marcha 

para atacar os Sete Povos, resultando em episódios sangrentos. Os detalhes da marcha 

dos exércitos imperiais, os acidentes geográficos e os combates com os indígenas 

foram relatados pelo engenheiro-militar José Custódio de Sá e Faria em seu Diário da 

Expedição e Demarcação da América Meridional e das Campanhas das Missões do 

Rio Uruguai (1750-1761). O objetivo deste artigo é discutir as possibilidades de 

pesquisa propiciadas pelo diário e seu material cartográfico, destacando, sobretudo, 

sua contribuição para a identificação e estudo dos sítios arqueológicos militares da 

Guerra Guaranítica. 
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LUIZ CARLOS TAU GOLIN - CARTOGRAFIA E ICONOGRAFIA DA 

GUERRA DA RECONQUISTA 

Trabalho relaciona a cartografia e a iconografia utilizadas pelo Exército do Sul e pela 

Esquadra do Sul na Guerra da Reconquista, no período decisivo dos embates bélicos 

entre Portugal e Espanha pelo domínio da América Meridional – 1774 a 1777 -, em 

territórios contemporâneos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O fênomeno foi 

desencadeado pela expedição de Pedro de Cevallos, governador de Buenos Aires, que 

ocupou parte do Continente do Rio Grande em 1763. Depois de diversas ações 

militares, Portugal organizou o maior efetivo militar colonial e reconquistou os 

territórios perdidos em 1776. A ação convulsionou a América meridional até a 

declaração de armistício e a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. 

Os exércitos e as esquadras reuniram impressionante cartografia e iconografia, além 

de produzirem representações das operações, dos territórios, dos acampamentos, das 

vilas e cidades, das fortalezas e fortes, e das embarcações. Essa grande mobilização 

luso-brasileira consumou o processo fundante do Rio Grande do Sul, com 

implicações na formação humana, pois percentual significativo dos contingentes 

permaneceram no Sul como povoadores. 

 

 

14)ST OS MILITARES E A NAÇÃO: FORMAÇÃO, DISCURSO E AÇÃO 

POLÍTICA 

Coordenação: Fernanda dos Santos Nascimento (PUCRS), Ana Paula Almeida Lima 

(UPF) 

 

ALINE PERUZZO - LUTA À FACAS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS 

RELAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
O propósito deste artigo é analisar um dos processos de um projeto maior que busca 

compreender a violência no contexto sócio-cultural e político da Comarca de 

Soledade a partir dos autos findos da Justiça Estadual. Esse estudo de caso se 

dedicará a analisar um o crime de lesão corporal com tentativa de homicídio investido 

contra um homem tendo a princípio três indicados. Com base nesse processo-fonte 

visamos compreender o discurso dos envolvidos e, a partir disso, inferir questões 

concernentes à forma com que esta lesão foi vislumbrada pelos partícipes dos autos 

considerando suas posições sociais, elementos culturais e compreensões acerca do 

fato em si. 
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ANA PAULA ALMEIDA LIMA - A CIDADE E A POLÍTICA: O 

ENGENHEIRO MILITAR ANDRÉ REBOUÇAS CONTRA A 

“PLUTOCRACIA” NO SEGUNDO REINADO 
Monarquista e abolicionista, o engenheiro militar André Rebouças criticou 

avidamente a “plutocratização” da política imperial na segunda metade do século 

XIX, bem como a estrutura escravocrata e centralizadora do estado brasileiro. 

Formado em engenharia pela Escola Militar, espaço que incluía discussões acerca dos 

usos do conhecimento científico para o progresso, pontuou em seus discursos o 

ideário compartilhado pelo público da instituição da qual foi aluno e posteriormente 

professor. A cidade – em particular a corte do Rio de Janeiro, mas não somente ela – 

serviu-lhe de cenário para a abordagem de temas como abolicionismo, higienismo e 

desenvolvimento industrial. Em suas falas, a “plutocracia”, que segundo Rebouças 

estava instalada na política nacional, deveria ser suplantada por uma “democracia” 

capaz de organizar racionalmente a cidade – polis – nos moldes da civilização 

moderna. Através da imprensa, a exemplo da Revista de Engenharia e do jornal Novo 

Mundo, projetou uma visão de mundo muito próxima do traçado cartesiano que dava 

forma aos currículos dos cursos de engenharia militar. Nesse sentido, essa 

comunicação objetiva aproximar o pensamento de André Rebouças à sua formação 

acadêmica na Escola Militar. Para tanto, busca-se em artigos escritos por esse 

engenheiro, descendente de escravos e próximo à família imperial, possíveis relações 

entre o racionalismo moderno e suas concepções de política nacional e de cidade 

ideal. 

CLÁUDIO PEREIRA ELMIR - AS MEMÓRIAS POLÍTICAS DO GENERAL 

CARLOS PRATS E SUA CONCEPÇÃO DE HISTÓRIA 

Minha proposta de comunicação está relacionada ao conturbado período político 

vivido pelo Chile na primeira metade da década de 1970, a qual corresponde ao final 

do governo de Eduardo Frei, ao governo da Unidad Popular sob a liderança de 

Salvador Allende e à sua destituição pelo golpe militar de 11 de setembro de 1973 e 

consequente início do governo de Augusto Pinochet. Após o assassinato do General 

René Schneider, Carlos Prats foi alçado à condição de Comandante em Chefe do 

exército chileno, no final do governo de Frei, em outubro de 1970. Seu nome foi 

confirmado pelo Presidente Salvador Allende, a quem serviu até o final de agosto de 

1973, quando deixou o exército. Prats foi substituído no cargo por Augusto Pinochet, 

que poucas semanas depois derrubou Allende do poder. Prats, quatro dias após o 

golpe, deixa o país e se muda para a Argentina. Lá começa a escrever imediatamente 

suas memórias, as quais não vê publicadas, tendo em vista ter sido assassinado, 

juntamente com sua esposa, em 30 de setembro de 1974. O livro foi publicado 

postumamente por suas filhas apenas em 1985, alcançando em 2014, quando se 

comemoravam os 40 anos do golpe, a quinta edição. O objetivo desta comunicação é 
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apresentar o livro “Memorias: Testimonio de un soldado”, discutindo os princípios 

teóricos, mais ou menos explícitos, que orientaram sua escritura. Estes princípios se 

constituem, algumas vezes, em prescrições de método, pelas quais o autor defende 

sua posição particular na delicada situação política das circunstâncias que narra. 

Através desta análise quero problematizar o conceito de „literatura testemunhal‟ e sua 

possível aplicação para o livro em questão. 

 

DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - BREVE PANORAMA DO PENSAMENTO 

MILITAR BRASILEIRO NO FINAL DA DÉCADA DE 1960: ENTR 
A presente comunicação tem como objetivo apresentar estudo acadêmico voltado 

para a elaboração de breve panorama do pensamento militar brasileiro, no final da 

década de 1960, enfatizando tanto a influência da doutrina militar de guerra francesa 

quanto da doutrina militar de guerra norte-americana para eliminar a resistência à 

Ditadura Civil-Militar. O estudo das principais influências doutrinárias sobre o 

pensamento militar no Brasil, durante aquela década, permite estabelecer a base de 

compreensão histórica da atuação política dos militares na sociedade brasileira 

durante 1964-1985. Nesse sentido, diante do quadro de influências doutrinárias 

externas ao pensamento militar brasileiro, do final da década de 1960, como resultado 

do amálgama das contribuições doutrinárias norte-americanas e francesas, há que se 

reconhecer o processo de militarização, pelo qual passou a sociedade brasileira, a 

partir de 1964. O marco teórico utilizado, na reflexão que sustenta a presente 

comunicação, está envolvido em duas categorias fundamentais: Segurança Nacional e 

Ditadura Civil-Militar. A metodologia utilizada é composta de pesquisa documental e 

bibliográfica. Nesse sentido, o levantamento de documentos oficiais do Fundo do 

Conselho de Segurança Nacional e do Dossiê de Estudos do Conselho de Segurança 

Nacional, correspondentes em sua maioria a diversos estudos sobre a Política de 

Segurança Nacional, pertencentes ao acervo do projeto Memórias Reveladas do 

Arquivo Nacional, é a base do método investigativo. De forma complementar, o 

levantamento bibliográfico realizado sobre a temática analisada é composto em 

grande parte de obras publicadas durante o lapso temporal definido para esta 

investigação historiográfica, bem como permite apontar considerações sobre as bases 

para ação política militar durante a Ditadura Civil-Militar. 

 

FERNANDA DE SANTOS NASCIMENTO - NAÇÃO E PÁTRIA NO 

DISCURSO MILITAR DO SÉCULO XIX: O CASO DA IMPRENSA 

PERIÓDICA MILITAR BRASILEIRA 

Durante o século XIX, a imprensa foi uma forma eficaz de propagação de ideias e 

debates. Desta forma, não tardou para que os militares se inserissem no campo da 

imprensa periódica, fundando jornais e associações, sobretudo a partir da segunda 

metade do século. Assim, a imprensa periódica militar se configurou como espaço 
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promotor de discussões, transformando-se em uma importante fonte de pesquisa. 

Podemos destacar, desta forma, a existência de um forte vínculo com a nação e a 

pátria no discurso militar observado nos periódicos durante a segunda metade do 

século XIX. É possível afirmar que uma das características mais importantes do 

militar no século XIX é o seu patriotismo. O amor pela pátria é condição essencial 

para qualquer homem que deseje seguir a carreira das armas. O assunto é bastante 

comentado pelos redatores dos periódicos. O Exército é a principal instituição ligada 

à pátria, seja pelo discurso, seja pelo sentimento de pertença. A utilização de Pátria 

associada às forças armadas nacionais é uma particularidade do discurso militar. 

Possivelmente, a ligação tem relação com a própria gênese das forças armadas 

nacionais, fruto da centralização estatal e do monopólio da violência objetivado pelo 

centralismo político.  Portanto, o amor à pátria faz parte do espírito militar – ou ethos 

– da maior parte das forças armadas. Este trabalho busca, portanto, analisar a 

construção da pátria e da nação pelos periodistas militares, sobretudo através de sua 

ação na publicação de jornais e periódicos durante o século XIX no Brasil.  

 

JEFERSON DOS SANTOS MENDES - ANTÔNIO CARLOS FURTADO DE 

MENDONÇA: DA FREGUESIA DOS MÁRTIRES À ILHA DE SANTA 

CATARINA 

A 9 de julho de 1774, Sebastião José de Carvalho e Melo (marquês de Pombal) 

finalizava uma longa missiva d. Luís de Almeida (2º marquês do Lavradio, vice-rei 

do Brasil). Ao enviar as instruções secretas e o chamado Plano Militar, a coroa 

portuguesa, sobrelevou a atenção das autoridades coloniais e militares ao recrudescer 

a defesa e o controle do território da Ilha de Santa Catarina, onerando ao vice-rei a 

incumbência de passar patente de marechal-de-campo ao brigadeiro Antônio Carlos 

Furtado de Mendonça. O general foi o responsável pelo aprimoramento do sistema 

defensivo das fortalezas, organização militar, além das construções de diversos 

redutos, trincheiras e fortins. Durante dois anos (1775-1777), dividiu a governação da 

Ilhacom o coronel Pedro Antônio da Gama e Freitas. Uma relação assimétrica e nada 

amistosa que hipertrofiou a governabilidade da Ilha durante todo o período. Contudo, 

antes de exercer o comandamento militar da Ilha de Santa Catarina, Furtado de 

Mendonça galgou em diferentes cargos e posições na capital do Reino e outras 

possessões ultramarinas. Dessa forma, o principal objetivo do trabalho é mapear a 

transitoriedade e historicidade do general Furtado de Mendonça, desde sua filiação, 

incorporação ao serviço militar e a problemática relação com Gama e Freitas e com o 

marquês do Lavradio durante a invasão espanhola na Ilha de Santa Catarina (1777). 
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JULIA DE OLIVEIRA BENDER - O RECRUTAMENTO MILITAR NO 

NORTE DO RS NA SEGUNDA GUERRA 1942 á 1945 
Vivenciamos nos últimos anos uma grande produção de pesquisas sobre a História 

Militar, porém ainda existem lacunas a serem preenchidas, e uma delas refere-se ao 

recrutamento das Forças Armadas Brasileiras para lutar na Segunda Guerra Mundial, 

mais especificamente no Norte do Rio Grande do Sul. Obviamente essa lacuna não é 

somente nessa região do território gaúcho, mas também em regiões e também em 

outros estados onde soldados foram recrutados. Desde a declaração de estado de 

Guerra do Brasil em 1942 até o envio das tropas em 1944, pretendo mostrar quais 

eram os critérios de escolhas de quem iria representar o Brasil no confronto. No 

âmbito social justifica-se fundamentalmente para compreender e possibilitar uma 

nova concepção sobre esse período da História do Brasil e do Rio Grande do Sul. 

Foi o conflito mais violento da História. A principal ação militar brasileira aconteceu 

na organização da campanha da Itália, onde os brasileiros foram para o combate ao 

lado das forças estadunidenses. Nesse breve período de tempo, 25 mil e 334 soldados 

brasileiros foram enviados para a Europa, com a perda de 443 homens, entre eles 

estavam 1880 do RS. Precisava-se organizar uma nação, formar um exército para 

combater na Europa. O envio para frente de batalha foi iniciado somente em julho de 

1944, quase dois anos após a declaração. Como ocorreram esses recrutamentos e 

quais foram os ¿critérios¿ utilizados para a escolha de quem iria para o Campo de 

Batalha, são as respostas que responderei durante a comunicação. 

 

LUCAS CABRAL RIBEIRO - OS ONZE DA BRIGADA MILITAR: A POLÍCIA 

E SUAS RELAÇÕES POLÍTICAS 

O presente artigo apresenta um resumo de ideias e conclusões obtidas a partir de 

estudos feitos para a elaboração da dissertação de mestrado: ¿OS ONZE DA 

BRIGADA: as relações políticas da Brigada Militar e seus conflitos internos na 

consolidação do Golpe Civil-Militar de 1964¿. Busca-se também apresentar ideias 

construídas a partir do tema defendido. Apresenta-se uma análise das relações 

políticas na história da Brigada Militar do estado Rio Grande do Sul, principalmente 

entre os anos de 1961 e 1964, período em que a instituição tem ativa participação em 

acontecimentos importantes da história do Brasil e do estado, em especial a 

participação d Dessa forma, busca-se elucidar a participação e a atuação política da 

Brigada Militar, ou seja, analisar porque, em diferentes momentos da história 

institucional, encontramos posicionamentos políticos discordantes. O foco da análise 

centraliza-se entre 1961 e 1964, pois, nesse curto espaço de tempo, são perceptíveis 

as discordâncias políticas de suas lideranças. Como o cenário político nacional estava 

em crise, ficam mais claras as ações e controvérsias políticas das forças policiais. 

Sendo assim o artigo busca algumas projeções em relação a novos estudos que vem 

sendo construído em torno do tema, como a influencia norte-americana em torna da 
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formação dos polícias militares do estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 

1950 e 1970 e como isso influenciou na formação ideológica e profissional da 

instituição. 

 

RONALDO ZATTA; ISMAEL ANTONIO VANNINI - O SUDOESTE DO 

PARANÁ E A PRESENÇA MILITAR: ASPECTOS DE UMA COMUNIDADE 

IMAGINADA 
O Sudoeste do Paraná teve sua colonização vinculada à presença militar na área por 

se tratar de região fronteiriça. Aquela faixa territorial era composta por terras 

devolutas próximas da República da Argentina, situação que propiciou a política 

varguista de ocupação colonial na década de 1940 conhecida como Marcha para o 

Oeste. Entre colonos que fizeram parte deste projeto encontravam-se reservistas de 

origem rural que foram incentivados a participar do projeto de colonização oficial. 

Em 1957, por conflitos agrários que resultaram na Revolta dos Posseiros o Exército 

atuou em favor dos colonos ao defender os interesses do Governo Federal em 

pacificar a região, posição distinta na história daquela instituição. Já em 1965, a 

região viveu a primeira ação armada contra o Regime Militar brasileiro, a Guerrilha 

do Coronel Cardim, onde forças militares ao aturem no combate à guerrilha tiveram 

um de seus integrantes morto em operações: o Sargento Camargo. Pretende-se 

discutir nesta comunicação, valendo-se do conceito de ¿comunidade imaginada¿ de 

Benedict Anderson, como estes três eventos cruciais para tornar permanente o 

contingente militar local, moldaram um imaginário nacionalista naquela região de 

fronteira. 

 

TATIANY MORETTO - PERSPECTIVAS DE INVESTIGAÇÃO PARA A 

NOVA HISTÓRIA POLÍTICA E MILITAR: EAMSC 
As transformações ocorridas nos campos da história militar e da história política no 

mesmo período de tempo e com características em comum, chamou-nos a atenção. 

Não de maneira comparativa, mas sim, como agregadas do movimento mais amplo 

promovido pela interdisciplinarização das novas pesquisas em história. A 

possibilidade de investigação dos mais variados temas promovida pelo movimento da 

¿Nova História¿ tem feito com que cada nova dimensão, ou campo específico faça 

uso de fontes antes consideradas insuficientes para uma abordagem científica. Neste 

trabalho em específico, ressaltamos as principais renovações, rupturas e 

continuidades nos campos da Nova História Militar e da Nova História Política como 

áreas que atualmente tem desenvolvido pesquisas a partir do uso destas novas fontes. 

As grandes guerras, os estadistas e seus processos eleitorais têm ganhado novas 

abordagens. As análises culturais, sociais e antropológicas ampliaram as visões sobre 

acontecimentos já explorados, debatidos e, porque não, ultrapassados. Grande parte 

dessas ampliações se deve pela renovação das fontes. Com o objetivo de contribuir 
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para a discussão, trazemos como possibilidade investigativa das duas dimensões as 

Escolas de Aprendizes Marinheiros, em especial a de Santa Catarina (EAMSC). 

Importante destacar que este trabalho faz parte de um projeto maior que busca 

analisar a construção da cidadania nos aprendizes marinheiros nos primeiros anos da 

República no Brasil (1889-1930) levando em consideração as características de seu 

aprendizado dentro da instituição, o contexto histórico de consolidação do novo 

regime político e de criação de uma identidade e nação brasileiras.  

 

 

15) ARTE E IMAGINÁRIOS NA AMÉRICA LATINA 

Coordenação: Cláudia Mariza Brandão (UFPEL) e Gerson Luís Trombetta (UPF) 

 

ALINE DO CARMO - JANELAS: O DILEMA DE OLHAR E SER OLHADO 

O presente artigo realiza uma análise com elementos de aspecto histórico, biográfico, 

artístico e social, sobre o tema representado no quadro Da Janela nº13, obra que 

compõe a série O Cassino da Maroca, produção artística de Ruth Schneider, pintora, 

gravadora, desenhista, autodidata. Estes personagens e cenários representados na tela 

foram identificados a partir dos arquivos particulares da artista, procurando fazer uma 

interlocução com as histórias deste notório cabaré na Passo Fundo das décadas de 

1940 e 1950. Verificou-se, também, um emaranhado de informações pessoais, 

históricas e sociais que traduzem, geram sentido às histórias desse quadro. No centro 

da cidade, o Cassino provocava curiosidade nas pessoas que passavam por suas 

redondezas. Nos arredores do Cassino havia casas de famílias que se mesclavam as 

outras tantas casas conhecidas como rendez-vous. Enquanto nas dependências do 

Cassino indivíduos divertiam-se ao ¿bel prazer¿, longe dos olhares críticos da 

sociedade, no lado de fora, permanecia o interesse sobre o panorama interno desse 

local. Ruth Schneider pintou na obra Da Janela nº 13, justamente essa curiosidade 

aflorada, o interesse de quem está de fora, de quem não presenciou o que ocorria 

dentro do bordel. Ruth Schneider nunca abandonou o interesse pelo ser humano, 

nessa série nota-se várias figuras humanas, representações que formam uma galeria 

penetrante para desvelar a alma alheia.  

 

ALEXANDRE SAGGIORATO - SONS DA CONTRACULTURA NO BRASIL: 

COMPREENSÃO DE UMA SUBCULTURA ATRAVÉS DO DISCO JARDIM 

ELÉTRICO DOS MUTANTES  
O presente artigo tem como objetivo fundamental descrever os aspectos 

contraculturais presentes no quarto álbum de estúdio da banda brasileira de rock Os 

Mutantes, lançado em 1971, chamado Jardim Elétrico. Será observada no trabalho a 
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composição e organização da contracultura no Brasil e de que maneira o grupo atuou 

nesse movimento. Deste modo, refletiremos sobre a construção ideológica existente 

no disco e seu contexto musical (melodia, forma, harmonia, ritmo, etc.) que 

coligaram o grupo ao movimento rock da década de 1970 no país.  

 

CAROLINA CORREA DE SOUZA - AS IDENTIDADES CULTURAIS 

ATRAVÉS DO ROMANCE LUGAR NENHUM 
O presente trabalho é uma leitura analítica do romance literário Lugar Nenhum, do 

autor Neil Gaiman. A narrativa nos apresenta o personagem principal chamado 

Richard Mayhew, uma rapaz escocês que migra para Londres onde tem uma vida 

pacata. Porém sua vida muda quando em uma noite encontra uma menina ferida e 

resolve ajudá-la. Após isso, Richard parece ter se tornado invisível para as a maioria 

das pessoas. Em Londres Richard torna-se como um fantasma, mas na "Londres de 

Baixo", um universo paralelo, Richard é inserido em um mundo ate então 

desconhecido, lotado de tribos/grupos sociais diferentes, que por hora torna-se seu 

lar. O romance remete a obras fantásticas como Alice no País das Maravilhas e As 

Crônicas de Narina, pelo fato do trabalho analisar as identidades culturais 

apresentadas pelo autor. O trabalho tem como justificativa o pressuposto de que a 

história tem se voltado para a literatura, partindo do princípio que esta pode ser vista 

como uma representação da sociedade, e também pode servir de vetor para 

pensar/repensar esta sociedade, e por isso torna-se relevante como fonte para o 

conhecimento histórico. As fontes utilizadas são romances de Neil Gaiman, bem 

como entrevistas do mesmo. A escolha das fontes se dá a partir do que se apresenta 

relevante para entender o mundo fantástico de Neil Gaiman e, a partir daí, analisar a 

obra Lugar Nenhum. A metodologia utilizada no trabalho é a revisão bibliográfica e 

biográfica, tomando como base as categorias da nova história cultural, sobretudo as 

considerações de Stuart Hall. O romance Lugar Nenhum apresenta as identidades 

culturais de forma que norteiam nossa análise e reflexão acerca da produção da obra e 

da sua inserção contextual. 

 

DANIEL CONFORTIN - PARA VER A SABEDORIA: UM ESTUDO SOBRE O 

USO DAS IMAGENS NO BUDISMO MAHAIANA 
De um modo geral o pensamento ocidental raríssimas vezes se aventura na travessia 

do Bósforo. Esse fechamento só começou a ser corroído em vários frontes, primeiro 

com a migração chinesa e japonesa para o ocidente, seguido do questionamento do 

paradigma moderno e através da contracultura estadunidense do início do século XX. 

Assim grande parte do que hoje consumimos sobre o Budismo vem ainda misturado 

com orientalismo barato, new age e cultura pop estadunidense. A imagem de Buddha 

é um objeto de culto no mundo inteiro, não necessariamente um culto religioso, mas 

também um culto de ¿butique¿. Podemos observar a imensa polissemia que carrega 
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essa representação, para uns trata-se de um objeto sagrado de meditação, para outros 

é apenas um elemento exótico de decoração e kitsch. As diversas escolas Budistas 

espalhadas pelo mundo são notórias por sua diversidade iconográfica e, ao mesmo 

tempo, iconoclastas. Como tal paradoxo é possível? De que forma uma religião 

históricamente anicônica em suas origens acabou por desenvolver tamanha variedade 

de representações nos mais diversos locais do globo? Qual o papel dessas imagens no 

amplo contexto da cultura indiana? Buscamos aqui responder estas e outras questões 

analisando aspectos históricos, antropológicos e filosóficos dessa trajetória, dando 

ênfase ao período derradeiro do Budismo na Índia, que vai dos séculos VIII ao XII. 

Observa-se em tal período a ascensão do Budismo Mahayana e, coincidentemente, 

uma virada iconográfica sem precedentes. O eixo central de nossa análise serão as 

imagens associadas ao Buddha histórico, às deidades Prajñ;paramita e Mañju;, bem 

como a própria representação iconográfica do livro como representação física (;ya) da 

sabedoria (prajñ;) que reconhece a realidade última dos fenômenos (Dharmakya), 

como elementos de metaprática e manifestação do Buddha trans-histórico. 

 

EDUARDOS DA SILVA SOARES - AS REPERCURSÕES DO CASO SACCO E 

VANZETTI NOS JORNAIS DO RIO GRANDE DO SUL 
Esta pesquisa possuiu o interesse de verificar os imaginários criados sobre a 

repercussão da condenação e execução dos anarquistas italianos Nicola Sacco e 

Bartholemeo Vanzetti nos Estados Unidos da América em 1927. Eles viveram sete 

anos presos acusados de latrocínio que teria sido realizado em 1920 em 

Massachusetts. Disso resultaram as publicações a favor e contra os rumos que a 

Justiça estadunidense dava ao caso. Ademais, recortou-se Porto Alegre, capital do 

Rio Grande do Sul, como espaço de estudos. Esta escolha visou verificar a existência 

de publicações a respeito do episódio. Os anos desta investigação vão de 1920, ano da 

condenação até 1930, três anos após as suas execuções. A opção de pesquisar as 

publicações após a execução se deu para identificar que tipo de repercussão e de 

imaginários foi produzido nos jornais gaúchos. Neste sentido, utilizaram-se como 

fontes: o Correio do Povo, o Diário de Notícias, o Syndicalista e A Federação. 

Entendeu-se que, através destes periódicos, houve a possibilidade de verificar quais 

as posturas e os posicionamentos de jornais de distintas origens e interesses. Então, 

discriminam-se os jornais, sendo os dois primeiros de cunho privado, ou seja, eles 

não estavam ligados aos partidos ou as associações de classe. Enquanto que o terceiro 

¿órgão¿ era de representação da Federação Operária do Rio Grande do Sul (FORGS) 

e o último constituía-se como o jornal oficial do Partido Republicano Rio-grandense 

(PRR). Assim, a frequência e os conteúdos publicados em cada periódico são 

verificados neste artigo. E os objetivos seguiram esta orientação, isto é, preocupou-se 

em analisar quais os teores das publicações que cada jornal imprimiu a respeito do 

fato ao longo dos anos. Enfim, este trabalho pretendeu discutir sore um episódio que 
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repercutiu e sensibilizou vários indivíduos e organizações ao redor do mundo, 

focando o.  

 

FABRÍCIO ANTONIO ANTUNES SOARES - A REVOLUÇÃO FARROUPILHA 

E SEU IMAGINÁRIO NO SÉCULO XIX 

A apresentação é sobre como foi escrita a Revolução Farroupilha no século XIX. As 

fontes para a pesquisa são tanto os romances como os livros de história do século 

XIX. Para operacionalizar a pesquisa dois conceitos são importantes: intriga da 

narrativa (Ricoeur) e controle do imaginário (Costa Lima). No século XIX a escrita 

sobre a Revolução Farroupilha, no Império do Brasil, fez-se em torno da construção 

da nação. Tanto os romances, a partir da revista Niterói, como a historiografia, a 

partir do IHGB, criam uma narrativa em que a construção da nação brasileira é a 

intriga que coliga os fatos, isto é, é o controle prévio, mas não absoluto ou final, da 

escrita. No final de década de 1860 na província do Rio Grande do Sul o novo partido 

liberal rompe a antiga aliança com os progressistas e assume uma postura mais 

agressiva em relação ao unitarismo da Corte. Deste novo partido liberal também 

participavam os republicanos da província. A partir do Partenon Literário, 

inicialmente e, logo mais adiante, a partir do clube 20 de setembro, na faculdade de 

direito de São Paulo, novas intrigas surgiram sobre a Revolução Farroupilha. Tanto 

liberais como republicanos mudaram o sentido da intriga da narrativa. E isso foi 

articulado com a disputa sobre o imaginário, isto é, após os anos 1860, com o fim da 

Guerra do Paraguai, a geração de 70, o recrudescimento da luta abolicionista foi se 

configurando um novo imaginário social que possibilitou escrever um passado, tanto 

na literatura como na historiografia, diferente do que havia se feito até então. Se 

anteriormente, a Revolução Farroupilha foi narrada como uma afronta à construção 

da jovem nação, como anarquia social, após a década de 1860 ela foi escrita como 

regeneração do Brasil, como luta contra o despotismo. 

 

GADIEGO CARARO RIBEIRO - UMA HISTÓRIA DA MÚSICA SUL-RIO-

GRANDENSE: AS MÚLTIPLAS ORIGENS DO REGIONAL 
A presente proposta atua no estudo historiográfico da música tradicional do Rio 

Grande do Sul, particularmente voltado ao processo de origem e adaptação 

identitária, com ênfase na matriz cultural da música europeia. Neste sentido busca-se 

compreender e esclarecer o ambiente no qual a música do sul-rio-grandense está 

inserida, em especial com foco em três gêneros específicos: o chamamé, a milonga e 

a vaneira. Golin (1997) destaca que os minuetos e contradanças foram as primeiras 

demonstrações da música de moldes europeus no território sul-rio-grandense, neste 

sentido reflete-se sobre a influência de compositores europeus da chamada música 

erudita para o surgimento e desenvolvimentos dos gêneros musicais presentes no 

Pampa gaúcho. Sendo assim, surgem algumas questões de cunho mais específico 
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sobre música tradicional sul-rio-grandense que diz respeito a como se deu o seu 

desenvolvimento? Como chegou? Como veio? Como se adaptou? Como se deu esse 

processo com relação aos seus moldes de origem? Para isso buscaremos articular um 

estudo histórico e técnico/comparativo (forma, estrutura e demais indicadores) dessas 

músicas, com ênfase no repertório tradicional europeu x tradicional sul-rio-grandense. 

 

GERSON LUÍS TROMBETTA - ENTRE A LÁGRIMA E A 

TRANSGRESSÃO: A AMBIGUIDADE DO KITSCH NO PROJETO 

MODERNO DA ARTE E DA ARQUITETURA 
O processo de industrialização, a partir da segunda metade do século XIX, alterou 

significativamente o panorama estético do ocidente. Além de impulsionar a produção 

artística na direção de novas possibilidades formais e oferecer novos aparatos 

técnicos (como a fotografia e o cinema), ampliou o acesso aos bens culturais. O 

consumo de tais bens, antes restrito à aristocracia e a iniciados, expandiu-se. Dentre 

as consequências dessa democratização está o kitsch. Os novos receptores da 

sociedade industrial, tentando imitar o glamour da aristocracia, procuravam no 

produto falso, parecido e acessível, o mesmo “poder” do original. Para o consumidor, 

a sedução do kitsch se encontra nessa ilusão de compartilhar os efeitos atraentes da 

arte, como um eco das suas promessas de felicidade.  Tendo esse quadro histórico 

como referência, o trabalho analisa o fenômeno kitsch com base em duas hipóteses: 

1) o kitsch pode ser compreendido como um “efeito colateral” do projeto moderno 

nas artes e na arquitetura. Ao afastar-se dos padrões clássicos de beleza (mais 

próximos do gosto médio) e “desartificar-se” (o termo é de Adorno), o projeto 

moderno abriu um “flanco estético” que foi ocupado sistematicamente pelo kitsch. O 

kitsch, nesse particular, oferece fartas oportunidades para, como sugere Milan 

Kundera, “comoção e lágrimas”; 2) numa perspectiva distinta, não se deve ignorar a 

capacidade do “objeto kitsch” de agregar memórias e experiências de vida. Por conta 

disso, de modo especial no espaço doméstico e nas composições informais da 

arquitetura, desempenha o papel de “elemento transgressor” contra a frieza das 

estruturas funcionais do ambiente urbano. 

 

GUSTAVO FROSI BENETTI - RENOVAÇÃO ESTÉTICA NA MÚSICA DO 

RIO GRANDE DO SUL (1920-1940) 

Pretende-se discutir, através deste artigo, o processo de renovação estética na música 

de concerto produzida no Estado do Rio Grande do Sul entre as décadas de 1920 e 

1940. Os compositores representativos dessa renovação, identificados pela pesquisa, 

são Armando Albuquerque, Radamés Gnattali, Luiz Cosme e Natho Henn. A 

metodologia utilizada consistiu em pesquisa arquivística, utilizando-se de 

documentos produzidos pelos compositores investigados ou sobre estes, associada à 

pesquisa bibliográfica relacionada. Foram analisados textos dos compositores, de 
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autores da época e de críticos posteriores. Como resultado, observaram-se algumas 

articulações dos referidos compositores em torno de ideais estéticos comuns, e 

também um alinhamento deles ao âmbito literário correspondente. Por hora, não se 

pode afirmar que há de fato o estabelecimento de um movimento na música de 

concerto do Estado, todavia, existem indícios que sugerem essa hipótese. 

 

HENRIQUE PEREIRA LIMA - A ESTÉTICA DA HISTÓRIA: DISCURSOS 

IDENTITÁRIOS NOS MONUMENTOS “BENTO GONÇALVES” 

As obras de arte são marcadas pela criatividade e subjetividade. Contudo, ainda 

correspondem a uma dimensão racionalizada de uma sociedade, onde ideologias e 

imaginários são expressos. A arte, sobretudo a obra de arte pública, conectam-se aos 

sistemas explicativos da sociedade que a modelou, ligando-se a uma espacialidade e a 

uma temporalidade. Deste modo, a produção artística voltada à fruição pública, se 

aproxima de discursos e construções sociais, como a historiografia. Cada uma é claro, 

de acordo com suas linguagens. Na interface história/estética a arte figura como uma 

manifestação estética de determinada corrente explicativa da sociedade e de como 

esta constrói uma imagem sobre si mesma e sobre outras. Nesta dimensão, onde arte e 

historiografia se integram, inserem-se três monumentos públicos instalados na cidade 

de Porto Alegre - RS: ¿Bento Gonçalves¿, ¿O Laçador¿ e ¿O Gaúcho Oriental¿. Estes 

monumentos expressam diferentes identidades (ou propostas), convertendo-se em 

representações estéticas de construções historiográficas, desempenhando, inclusive, a 

função de cartilhas ideológicas. Em um contexto geral (latino-americano), estes 

monumentos conectam-se ao processo de consolidação dos Estados Nacionais. 

Expressam no bronze um discurso conectado a determinadas correntes 

historiográficas nacionalistas do século XIX e XX. Assim, arte e história tornam-se o 

substrato de manifestação da política. A arte pública apenas cumpre sua função 

plenamente, dentro do sistema social que a modelou. Deste modo, o patrimônio 

historiográfico destes monumentos (¿Bento Gonçalves¿ e ¿O Laçador¿ são obras do 

pelotense Antônio Caringi, e ¿O Gaúcho Oriental¿ é obra do uruguaio Federico 

Escalada) apenas atinge seu potencial cognitivo dentro do imaginário no qual foram 

gestadas. O aspecto criativo da arte pública, portanto, reside na forma, e não no 

conteúdo expresso.  

 

JOÃO VICENTE RIBAS  - IDENTIDADE E HIBRIDISMO MUSICAL NO 

FILME A LINHA FRIA DO HORIZONTE 
O documentário musical A Linha Fria do Horizonte (Luciano Coelho, 2014) mostra a 

obra e o pensamento de um grupo de cancionistas, tais como o brasileiro Vitor Ramil, 

os uruguaios Daniel e Jorge Drexler e o argentino Kevin Johansen. Propõe-se uma 

reflexão sobre os discursos contidos no filme, relacionando as noções que evoca 

(Estética do Frio, Templadismo e Suptropicalismo) aos conceitos de identidade e 
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hibridismo (em Néstor García Canclini, Homi Bhabha, Stuart Hall e Peter Burke). 

Também contextualiza-se o documentário diante da cinematografia gaúcha. Mesmo 

que produzido em Curitiba, o longa-metragem busca mostrar um movimento musical 

contemporâneo que envolve artistas do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da 

Argentina. Versa sobre a histórica e imaginária região do Prata, que ao longo dos 

séculos XIX e XX teria servido às constituições identitárias de cada país e região em 

separado. Agora, para os músicos que participam do filme, a cultura platina justifica o 

intercâmbio e a representação comum, em torno da paisagem, da milonga e do 

sentimento de localidade. Desta forma, neste caso, a questão da identidade está mais 

ligada à ideia de processo, e o hibridismo musical, desligado de subordinação. 

Dialogando com estes conceitos e analisando este filme, efetuo uma aproximação 

teórica e temática acerca do objeto que pesquiso como tese de doutorado: o espaço de 

cancionistas do Rio Grande do Sul na mídia. 

 

JOCELITO ZALLA - SIMÕES LOPES NETO E OS MODERNISTAS 

GAÚCHOS: EXPERIMENTAÇÃO E TRADIÇÃO 
O objetivo desta comunicação é analisar os nexos entre o regionalismo literário de 

João Simões Lopes Neto a produção da primeira geração de escritores modernistas do 

Rio Grande do Sul. É sabido que, principalmente nos anos 1940, o autor pelotense foi 

reverenciado por figuras como Erico Verissimo, Darcy Azambuja, Augusto Meyer e 

Athos Damasceno como precursor da moderna prosa de ficção gaúcha. Mas 

realmente houve apropriações da obra simoniana nos textos desses autores? Quais 

eram as condições e os limites de seus usos para a produção de literatura? Ao se 

distanciarem do naturalismo acadêmico dominante no início do século 20, pela via do 

folclore, os contos e as lendas de Simões ofereceram elementos estéticos e políticos 

de interesse para a elite letrada local das décadas seguintes, que se constituía a partir 

do binômio vanguarda/tradição. No plano dos usos formais, o desejo de 

democratização da linguagem literária e a ambição experimental da geração 

modernista, pelo menos no que toca ao léxico e ao foco narrativo, levaram à busca de 

esquemas de composição na prosa simoniana, como a aproximação do discurso 

literário com a oralidade. No plano dos usos temáticos, alguns de seus personagens ¿ 

como o Negrinho do Pastoreio e a Teiniaguá - e assuntos - a crítica da modernidade, a 

imigração tardia, as relações de fronteira, a miscigenação – foram retomados em 

novas narrativas ou inspiraram novas figurações; o que estabelecia, no intertexto, uma 

tradição literária para o Rio Grande coerente com os critérios modernistas de 

produção e crítica de literatura vigentes no centro do país. 
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LUCIANO ANDERSON BREITKREITZ - COPA DO MUNDO: A 

RIVALIDADE BRASIL X ARGENTINA NA IMPRENSA EM 1978 
A Copa do Mundo é a maior competição do futebol mundial e reúne os principais 

atletas e seleções do mundo. Centenas de profissionais de comunicação se envolvem 

no processo de cobertura jornalística inundando de informações os receptores 

apaixonados, ou não, pelo esporte bretão. A ampla cobertura da imprensa sobre o 

evento traz diferentes abordagens, que deixam transparecer a rivalidade existente 

entre Brasil e Argentina. O presente estudo analisa a cobertura jornalística da 

imprensa sobre o embate simbólico entre Brasil e Argentina, traduzido e transladado 

às quatro linhas de um campo de futebol. A intenção é avaliar se o discurso da 

imprensa deixa transparecer a rivalidade existente entre as seleções do Brasil e da 

Argentina para além do esporte. Nos dois países estavam instaurados governos 

militares e sem eleições diretas para presidente. É amplamente estudado a utilização 

por parte dos governos de países da América do Sul, e de outras regiões onde havia 

instalada ditaduras militares, a utilização das Copas do Mundo para propaganda dos 

governos. Assim como o Brasil havia feito em 1970 com a Copa do Mundo 

promovida no México, aconteceu também com a Argentina em 1978, porém, com um 

diferencial, já que a competição aconteceu em solo argentino. O foco do trabalho é 

avaliar a abordagem que dois veículos de comunicação, ¿Clarín¿ da Argentina e 

¿Estadão¿ do Brasil abordam um mesmo evento e de que forma a rivalidade entre as 

seleções dos dois países pode ser vista através da cobertura dos dois veículos de 

comunicação. 

 

MÁRCIA WOLFARTH - NACIONALISMO E IDENTIDADE ÉTNICA NA 

PRATICA DO CANTO ORFEÔNICO NO OESTE CATARINENSE 
No presente artigo procuro analisar o movimento nacionalista brasileiro, a educação 

musical e a formação da identidade étnica da região oeste catarinense. Para tanto, são 

abordados aspectos como o nacionalismo no mundo, a inserção do ideário 

nacionalista brasileiro na política de Gustavo Capanema, ministro da Educação e 

Saúde do governo de Getúlio Vargas, e a participação de Anísio Teixeira, Heitor 

Villa-Lobos e Mário de Andrade nesse movimento, as iniciativas de divulgação da 

música erudita brasileira no exterior e as diversas contribuições de Villa-Lobos na 

formulação de um padrão de educação musical no Brasil. 

 

MAYARA HEMANN LAMBERTI - PROTAGONISTAS INFANTIS NAS 

REPRESENTAÇÕES DE DITADURAS NA AMÉRICA LATINA 
Diversas obras cinematográficas têm se dedicado a representar, em toda sua 

brutalidade e complexidade, os momentos ditatoriais vividos tanto no Brasil como em 

alguns outros países da América Latina. Muitos destes filmes exploram um roteiro 

sob o olhar da violência em si e da aversão que ela gera, outros produzem abordagens 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

123 

 

mais políticas, limitando-se a narrar fatos em um discurso que poderia até soar 

despretensioso a um espectador inexperiente. Este trabalho dedica-se a algumas obras 

que apresentam uma diferente perspectiva das demais citadas, diante da mesma 

temática: filmes com protagonistas infantis que, ao apresentarem tais eventos sob o 

olhar simplório de uma criança, conferem maior profundidade a qualquer questão 

tratada em seu enredo. Os filmes elencados para este trabalho são O ano em que meus 

pais saíram de férias (Brasil, 2006), Infância Clandestina (Argentina, 2011) e 

Machuca (Chile, 2004). Estes são analisados a fim de explorarmos a dramaticidade 

que estes personagens conferem à película, bem como de que maneira estas obras 

contribuem para uma representação significativa da história, por meio do estudo do 

próprio filme e também de entrevistas e artigos sobre seus diretores e produção. 

 

RODRIGO DE ASSIS BRASIL VALENTINI; CLÁUDIA MARIZA MATTOS 

BRANDÃO - CARTO/FOTO/GRAPHANDO O ESPAÇO URBANO 

Como olhamos a cidade? Como a cidade nos olha? Que segredos escapam aos nossos 

olhos anestesiados pela correria diária? Como narramos a cidade que repousa em 

nosso imaginário? Quando pensamos sobre os mapas das cidades somos remetidos às 

plantas dos espaços urbanos, desenhos do mundo que orientam e dirigem os olhares e 

as percepções sobre a realidade. Os mapas, também chamados Cartas, são 

construções imaginárias produzidas como ideário de representação. Eles são registros 

de memórias e narrativas da geografia que dão visibilidade a significados 

historicamente constituídos. Este artigo foca a discussão acerca dos resultados de 

atividades desenvolvidas pelos integrantes do PhotoGraphein ¿ Núcleo de Pesquisa 

em Fotografia e Educação, UFPel/CNPq, sediado no Centro de Artes da Universidade 

de Pelotas, na cidade de Rio Grande. Com a intenção de provocar as mentes e instigar 

os olhares, e dar ¿visibilidade¿ às sensibilidades que afloram das cartas urbanas, 

estimulamos leituras sensíveis da cidade, pelo viés da fotografia, buscando a 

construção coletiva de um microcosmo simbólico, apresentado como uma cartografia 

do sensível. A significação dessa surge com a compreensão das intrínsecas relações 

entre o fenômeno (a cidade), o sujeito e sua história. Discutindo as diferentes 

percepções sobre o espaço urbano e relacionando a objetividade das representações 

cartográficas com as subjetividades que habitam a cidade, a proposta proporciona 

leituras do mundo nas entrelinhas da produção artística, das quais emergem 

reconstruções simbólicas, fotográficas, do espaço urbano como uma mescla de 

memória e história. 
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16) ST - HISTÓRIA DO MUNDO RURAL: PROPRIEDADE DA TERRA, 

REFLEXÕES EMPÍRICAS E HISTORIOGRÁFICAS 

Coordenação: Noemí Girbal Blacha (UNQ) e Ironita P. Machado (UPF) 

ÁLISSON CARDOZO FARIAS - GETULIO VARGAS E O RS: POLÍTICA, 

ECONOMIA E MEDIDAS PARA A TERRA (1930-1937) 

Como parte da dissertação de mestrado na área de concentração em História Regional 

da Universidade de Passo Fundo, o presente estudo tem por objetivo discutir a 

questão agrária e as práticas político-jurídicas no norte do Rio Grande do Sul, entre 

1930 e 1937, no contexto do Primeiro Governo Vargas ¿ do Governo Provisório à 

implantação do Estado Novo. Uma breve análise a respeito da situação política e 

econômica e social enfrentada pelo estado em um período de grandes transformações 

e de intensa efervescência a nível mundial, nacional e regional. 

 

ANDREA PAGNO PEGORARO - TRANSMISSÕES PATRIMONIAIS NO 

SÉCULO XIX: CONFLITOS NOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA 
Este trabalho pretende apresentar um estudo sobre as relações familiares e 

transmissões de grandes propriedades nos Campos de Cima da Serra e Planalto 

Catarinense durante o período Imperial brasileiro. O presente estudo está sendo 

desenvolvido através da Universidade de Passo Fundo (UPF) com o apoio da Capes, 

como requisito para obtenção do título de mestre em história. Nosso trabalho busca 

responder "Quais os conflitos gerados pelas posses de terras e como se desenrolaram 

as relações familiares e de poder através das transmissões de heranças e aquisição de 

compras de propriedades no sul Brasil durante o século XIX"?. Temos como objetivo 

analisar como se desenvolviam as relações familiares e quais as estratégias utilizadas 

nas transferências de patrimônios, através da análise dos testamentos e inventários 

post-mortem deixados pelos fazendeiros José Joaquim Ferreira, proprietário da 

fazenda do Socorro até 1872, Antônio Manoel Velho, fazenda dos Ausentes/1848, 

Ana Gonçalves Viera/1861, viúva de Antônio Manoel Velho e, Laureano José 

Ramos/fazenda Guarda-Mor, 1862.Partimos da hipótese de que houveram desavenças 

familiares ligadas a disputas de heranças entre esses fazendeiros, além disso 

presumimos que essas famílias estariam ligadas por laços de solidariedade, e também 

por uniões matrimoniais entre seus membros. Os resultado de nossa pesquisa nos 

levaram a constatar que as partilhas envolvendo a herança de José Joaquim Ferreira 

foi muito perturbada. Tendo sido iniciado em 1872, ano de sua morte, seu inventário 

se estende por oito anos, chegando a ser anulado em favor de um novo escrito em 

1880. 

 



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

125 

 

FABIO ROBERTO KRZYSCZAK - FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 

PROPRIEDADE RURAL E REFORMA AGRÁRIA NO NORTE DO RS 
As imprecisões do texto da Constituição Federal de 1988 impedem a reforma agrária, 

determinando que se interprete como coisas distintas a função social da propriedade e 

a produtividade. Por força da Constituição Federal somente serviriam para a reforma 

agrária as áreas improdutivas do ponto de vista econômico, ao mesmo tempo em que 

afirma ser passível de desapropriação a terra rural que não cumprir com a sua função 

ambiental. Por isso, esta comunicação propõe tratar dos desafios históricos e jurídicos 

existentes entre desapropriações de terras rurais e função socioambiental das 

propriedades rurais, no norte do Rio Grande do Sul através da análise de processos 

judiciais de desapropriação de terras que tramitam na Justiça Federal. É impossível 

defender o direito à reforma agrária, sem pleitear-se, conjuntamente, o respeito ao 

meio ambiente. E não se pode pleitear a defesa e proteção do meio ambiente, sem 

considerar os aspectos agrários, sociais e históricos relativos ao uso da terra. A terra 

que não for saudável, protegida, bem cuidada, não propiciará a sustentabilidade aos 

homens, e, portanto, não garantirá a sustentação da vida em todas as suas formas. 

Esses direitos, fundamentais, são interdependentes, e não podem ser considerados 

isoladamente. 

 

FELIPE BERTE FREITAS - TENHO MUITA BALA PARA O CABEÇA DESSE 

SERVIÇO: CULTURA, RELAÇÕES DE VIOLÊNCIA E DISPUTAS 

SOCIOECONÔMICAS NA SOCIEDADE RURAL NORTE-RIO-

GRANDENSE (1900-1930)  

O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX foi um período de muitos 

conflitos em torno posse/propriedade da terra. A produção historiográfica que 

contempla o estudo da região Norte do Rio Grande do Sul, recentemente vem 

demonstrando as implicações econômicas e sociais destes conflitos, dando um 

enfoque mais aprofundado no papel da legislação civil e da atuação do Judiciário 

frente a tais questões. No entanto ao analisarmos os processos criminais de homicídio 

e lesão corporal, percebemos que essas disputas transcendiam a esfera 

socioeconômica, convertendo-se muitas vezes em episódios de violência. Desse 

modo, o presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as relações entre o contexto 

socioeconômico daquele momento e a violência enquanto prática cultural presente no 

habitus e nos costumes dos sujeitos e grupos que formavam a sociedade rural norte-

rio-grandense na Primeira República. 

 

IRONITA ADENIR POLICARPO MACHADO - A PROPRIEDADE DA TERRA 

EM LITÍGIO: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Contribuindo à discussão da história agrária brasileira e rio-grandense, numa 

perspectiva da história social da propriedade e do direito, a proposta desta 
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comunicação centra-se nos processos litigiosos acerca da propriedade da terra, no 

norte rio-grandense, entre o período de 1930 a 1960, inserido no processo de 

capitalização das sociedades modernas. Nessa linha de interpretação, busca-se 

compreender a ação das variáveis político-jurídicas e econômicas no processo de 

ocupação do espaço considerando as noções e práticas trazidas pelo capitalismo 

através do estudo dos referenciais teóricos e empírico sobre a propriedade da terra, 

com ênfase à contextualização e análise dos conflitos judiciais e das sobreposições 

legais. 

 

MARISANGELA LINS DE ALMEIDA - A TERRA NO CENTRO DO DEBATE: 

CONFLITOS AGRÁRIOS E A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE 
Esse texto está articulado à pesquisa de mestrado sobre os eventos relacionados à 

fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pitanga- PR, em 1984. 

Localizada na região Centro do Paraná, este município teve sua história marcada por 

um cotidiano conflituoso entre os indígenas e a população branca que chegara para 

colonizar a região no final do século XIX e início do século XX. A violência 

simbólica e material presente nesse cotidiano se manifesta nos episódios de abril de 

1923, que ficou conhecido como Guerra de Pitanga. Em 1955, 32 anos depois, ocorre 

um novo confronto, denominado Grilo do Tigre ou Revolta do Tigre, onde mudanças 

na relação da propriedade da terra ¿ a presença do Estado acaba por criar mecanismos 

para a prática de grileiros ¿ geraram descontentamento e violência daqueles que 

reproduziam seus modos de vida na área rural do imóvel em litígio. Assim, ao 

procurar dar visibilidade às ações de resistência protagonizadas por trabalhadores(as) 

rurais na década de 1980 e 1990, na região, faz-se necessário historicizar a conjuntura 

que, no que diz respeito à violência, assume ares de normalidade na região, levando-

nos a falar em região de conflitos ou cultura de violência, tendo a terra como 

elemento gerador. É a partir da análise de fontes documentais e da literatura 

historiográfica sobre esses episódios que a análise é fundamentada. São os estudos de 

Eurich (2012), Iurkiv (1999) e Guimarães (2014) que embasam teoricamente a 

investigação. Estes, a partir de seus recortes, demonstram como o processo de 

normatização do viver da população ocorre na região e causam conflitos. Nesse 

processo, entender a presença do Estado é substancial, é ele, com suas linguagens, 

rituais e novos signos, que conduz a tarefa de, dentro dos preceitos modernizadores 

da elite, mercantilizar a terra. 

 

PEDRO VICENTE STEFANELLO MEDEIROS - O AGRARISMO ILUSTRADO 

ESPANHOL A PARTIR DO O EXPEDIENTE DE ¿ARREGLO DE LOS 

CAMPO 
Este texto objetiva compreender como o agrarismo ilustrado espanhol se insere no 

Rio da Prata mediante o desenvolvimento do Expediente de ¿arreglo de los campos¿. 
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Este foi um programa das autoridades reais para organizar e modernizar o panorama 

rural durante o período do Reformismo Bourbônico na região platina. As fontes 

pertinentes a este trabalho são uma série de informes e contra informes que compõem 

o citado Expediente. Tais documentos dão conta de refletir os problemas que 

assolavam a campanha da Banda Oriental, bem como apresentaram propostas e 

instruções procurando solucionar determinadas mazelas. Essa reflexão compõe parte 

de nossa dissertação, que busca entender as bases da política agrária artiguista. 

 

TIAGO DALLA CORTE  - INTERNACIONALIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

BRASILEIRA NA TRANSIÇÃO DOS SÉCULOS XX E XXI 
Este estudo busca aplicar os aportes teórico-conceituais da história regional para 

discutir o processo de internacionalização da agricultura brasileira. 

Aborda-se, inicialmente, a discussão sobre a natureza de região, a sua relação com a 

totalidade e a definição das fontes históricas necessárias para a pesquisa. Partindo dos 

vieses dos significados possíveis para a construção de uma definição para a região 

estudada, a pesquisa centra-se na problemática da História Regional no que concerne, 

especialmente, à globalização. Assim, aborda-se, do ponto de vista histórico, os 

pressupostos relativos à questão da internacionalização da agricultura brasileira no 

transcurso do século XX para o XXI em uma dimensão macro. A partir de então, 

investiga-se os fatores determinantes para o processo de internacionalização da 

agricultura brasileira face ao período de transição de conjunturas ocorrida na década 

de 1990. É através da relevância do movimento de internacionalização da agricultura, 

a partir do qual o setor passou a se caracterizar como um dos mais dinâmicos da 

economia brasileira, que se justifica o estudo. Em sua análise, levantam-se 

questionamentos sobre o ambiente econômico brasileiro e o impacto das suas 

reformas sobre o setor, bem como sobre a influência da aceleração do processo de 

globalização sobre o processo de internacionalização. Nessa busca, realiza-se o 

estudo através do diálogo com uma série de dados estatísticos, embasados por 

referencial adequado, visando delinear o cenário econômico vigente durante o 

período do processo de internacionalização. Ainda, a importância desta pesquisa 

consiste na análise e na confrontação de fontes históricas conforme as convenções da 

História Regional. Procura-se, assim, identificar o fator determinante, ou seja, o 

elemento fundamental, para a consolidação do referido processo. 

 

THIAGO BRONI DE MESQUITA – “CHEGA DE LENDAS, VAMOS 

FATURAR”: GOVERNOS MILITARES E O CERCAMENTO DA 

AMAZÔNIA 

Em um contexto de ocupação recente do território amazônico, ou seja, aquele 

percebido nos últimos 50 anos e que tem início com a ¿Operação Amazônia¿ de 

1966, durante os governos militares, a opção pela reforma agrária foi deixada de lado 
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e com base no Estatuto da Terra de 1964, processos de colonização e avanço da 

fronteira agropecuária tiveram lugar na região. A opção desses governos em 

promover de um lado a ocupação do território por meio de projetos de colonização e 

de outro por meio do avanço da grande propriedade e do grande capital, transformou 

rapidamente porções do território amazônico, a exemplo do sudeste paraense, em 

áreas sob as quais pesam um conteúdo repressivo e violento na luta pelo controle dos 

recursos, pela posse da terra e sob a mão de obra. O presente trabalho visa debater 

essas questões, a partir da análise de uma documentação disponibilizada recentemente 

pelo Arquivo Nacional por meio da Base de Dados do Sistema Nacional de 

Informações (SNI), as quais dão conta de um complexo processo de ocupação de 

terras, tomadas de decisão política, avanço do grande capital e cercamento de 

propriedades na região amazônica, promovidas durantes os governos militares no 

Brasil. 

 

 

17) ST HISTÓRIA, EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO DE 

TERRITÓRIOS 

Coordenação: André da Silva Pereira (UPF) e Denize Grzybovski (UPF) 

ALINE MUNARETTO LIOTTO - O PAPEL DA CAPACITAÇÃO NO 

DESEMPENHO/DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DAS 

MICRO/PEQUENAS EMPRESAS DO NORTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 
Este artigo versa sobre a importância da capacitação como propulsora de desempenho 

nas empresas e, por conseguinte, alavanca para o desenvolvimento organizacional. O 

objetivo do artigo é identificar se a capacitação profissional específica na área de 

compras e estoques; planejamento programação e controle da produção; marketing e 

vendas influenciam no desempenho/desenvolvimento empresarial das micro e 

pequenas empresas atendidas pelo Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI). 

Através das pesquisas, descritiva e quantitativa, o objetivo é de analisar os dados 

coletados de 134 indústrias de micro/pequeno porte de diversos segmentos, sendo 56 

ME e 78 EPP, situadas no norte do Rio Grande do Sul de acordo com a área de 

abrangência dos Coredes. As conclusões indicam que as empresas que investiram na 

capacitação profissional obtiveram melhor média de desempenho nas áreas 

especificadas, bem como um melhor índice de desempenho/desenvolvimento 

organizacional. 
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ANDRE DA SILVA PEREIRA; SANDRO ROGÉRIO DOS SANTOS - A 

CONSTRUÇÃO DO COOPERATIVISMO EM CAXIAS DO SUL: 

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA ALIANÇA (1931-2011) 
Esta pesquisa teve como proposta reconstituir e analisar os aspectos econômicos do 

cooperativismo vitivinícola em Caxias do Sul. Para isso, propôs reunir informações 

sobre a História do desenvolvimento econômico relacionado ao cultivo da videira e 

da produção de vinhos. Teve-se a finalidade de realizar um estudo de caso na 

Cooperativa Vitivinícola Aliança Ltda., para acompanhar as conjunturas, o 

crescimento e o desenvolvimento do setor em questão, sobretudo na forma de 

organização do Movimento, agindo como grupo de resistência para as pressões 

econômicas e comerciais. Para o alcance dos objetivos, fez-se necessário analisar as 

formas iniciais do processo de colonização italiana no Rio Grande do Sul. 

Identificaram-se os acontecimentos econômicos e inovadores relacionados ao setor 

vitivinícola entre os anos de 1914 a 1929 e analisou-se o papel dos agentes para a 

construção do segmento e do novo modelo de cooperativismo vitivinícola. Por fim, 

realizou-se um estudo de caso na Cooperativa Vitivinícola Aliança Ltda., de Caxias 

do Sul. A Cooperativa conta com aproximadamente 1.350 hectares de vinhedos em 

produção, que resultam em 35 mil toneladas de uva, processadas em dez unidades 

industriais localizadas na Serra Gaúcha e em Santana do Livramento. A construção da 

nova sede no Município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, prevista para iniciar na 

safra de 2013, será um novo marco na História do cooperativismo vitivinícola e irá 

abrir novos horizontes para a agricultura familiar e sua cadeia produtiva. 

 

CARLOS HENRIQUE RISS - A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO 

O objetivo do presente estudo é contextualizar a inserção da mulher no 

empreendedorismo brasileiro, relacionando as características desta atividade, bem 

como sua relação com a escolaridade dos indivíduos. Para isto, avalia-se o papel do 

empreendedorismo na economia brasileira entre o viés do crescimento e 

desenvolvimento econômico, elencam-se os aspectos relacionados à escolaridade dos 

empreendedores brasileiros e insere-se a figura da mulher neste cenário. Utilizou-se 

como critério o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Aplicou-se 

assim de uma abordagem quantitativa, através da aplicação da estatística descritiva. 

Quanto ao levantamento de dados, foram utilizadas informações secundárias bi-

anuais a partir de pesquisa de amostragem do Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) no período de 2003 à 2010, considerando as variáveis: escolaridade, faixa 

etária e o gênero dos empreendedores. Os resultados demonstraram que quanto maior 

o tempo de escolaridade (mais de 5 anos), o empreendedorismo por oportunidade é 

predominante em relação ao por necessidade. Desta forma, o empreendedorismo no 

Brasil é composto, em sua maioria pelo jovem (faixa etária até 34 anos). No que diz 
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respeito ao papel feminino, este vem apresentando números crescentes neste meio, 

estando pouco abaixo do gênero masculino, tendo em 2009, o primeiro ultrapassado 

este último. Ressalta-se que no empreendedorismo praticado pela mulher, ainda 

predomina a motivação necessidade. Dado o histórico de dificuldades da inserção da 

mulher no mercado de trabalho, é relativamente uma evolução significativa para esta, 

a oportunidade de empreender, proporcionando a mesma, a flexibilidade necessária 

para conciliar o trabalho com suas demais atividades, como a administração do lar, 

dos filhos, entre outros. Por fim realizam-se algumas considerações relevantes ao 

estudo. 

LUIZ FERNANDO FRITZ FILHO; RODRIGO FERNEDA - A ANÁLISE DAS 

TRAJETÓRIAS COMO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO NOS 

PROCESSOS DE PATH DEPENDENCE: UMA APLICAÇÃO COM USO DAS 

TEORIAS DA HISTÓRIA AGRÁRIA E TRAJETÓRIAS DE UNIDADES DE 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA  

A teoria evolucionária tem incorporado elementos dinâmicos para explicações do 

sistema econômico e transformações da sociedade através da análise de fenômenos e 

modificações na economia em processos de longo prazo. A ideia do processo de path 

dependence (dependência das trajetórias). As dificuldades, recorrentemente relatadas 

na literatura, na operacionalização da noção do path dependence tem induzido a busca 

de novos modelos de aplicação da abordagem. O ensaio apresenta um modelo 

operacional composto pela reconstituição da história agrária e análise das trajetórias 

de unidades de produção agrícola, especialmente, pautado na construção de uma 

estrutura de análise do fenômeno de path dependence, aplicado a unidades de 

produção agrícola. Para cumprir este objetivo, apresenta-se uma forma de 

operacionalização do path dependence, através da utilização dos instrumentais da 

análise da história agrária recente (evolução e diferenciação dos sistemas agrários) e 

das trajetórias e estratégias adotadas em unidades de produção agrícolas ao longo do 

tempo. Para dar conta deste desafio foram utilizadas as seguintes abordagens: estudos 

desenvolvidos por Mazoyer e Roudart (1998) e Dufumier (2007) na cátedra de 

agricultura comparada do Institut National Agronomique Paris-Grignom ¿ INA-PG ¿ 

França, Intitulado AgroParisTech Institutdes Sciences et Industries du Vivant et de 

Lenvironnement para investigação da história agrária recente de unidades de 

produção agrícola além de estudos desenvolvidos por Hostiou et al. (2006), Sabourin 

et al. (2005), Perrot et al (1995) e Landais (1993) ligados a análise das trajetórias das 

unidades deprodução agrícola. Foi construído um modelo aplicado a unidades de 

produção agrícola no meio rural com a finalidade de contribuir com a discussão de 

formas de operacionalização da referida abordagem. 
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MARCO ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA - O NACIONAL-

DESENVOLVIMENTISMO-REFORMADOR DE LEONEL BRIZOLA NO 

RIO GRANDE DO SUL 
Diante de uma crise anunciada, o Governo Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, 

1959-1963, buscou implementar o desenvolvimentismo nacionalista reformador, 

tendo como suporte o "tripé" formado pela expansão quantitativa da educação básica, 

a desobstrução dos gargalos da infra-estrutura e no incremento a produção, que se 

subdividia em políticas de fomento e financiamento e redistribuição fundiária. 

 

18) ST JOVENS PESQUISADORES 

Coordenação Geral: Gizele Zanotto (UPF) e Alessandro Batistella(UPF) 

Mediadores:  

Felipe Berté Freitas, Nathan Ferreira Pastre, Alexandro Abatti, Gean Zimmerman da 

Silva, Wanilton Dudek, Emmanuel Reichert, Luiz Francisco Matias Soares, Giovani 

Balbinot, Fernando Lorenzon 

 

ADELE WINSCH BONES; PAULA FERNANDA BATISTA DA SILVA; TANISE 

MORAIS; TATIANA HOCHHEIM PINHEIRO - (RE)CONHECENDO O 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO ECLÉTICO DE SANTO ÂNGELO 
 

O Patrimônio Cultural Material brasileiro, através de seus bens imóveis, apresenta 

acervo dos mais ricos. Edificações distintas quanto aos estilos/usos, considerando a 

cronologia histórico-temporal, conforme o período de sua execução - Colonial, 

Império e República, todos significativos. Acompanhando tal cronologia (exceto nos 

primórdios coloniais ¿ séc. XVI até meados do XVII) o Rio Grande do Sul, em todas 

suas regiões, também apresenta patrimônio construído de significância arquitetônica, 

histórica, artística e cultural, muito, em função das diferentes imigrações de 

colonizadores estabelecidas no Estado. A pesquisa, em seu recorte, aborda sobre o 

(re)conhecimento do patrimônio arquitetônico eclético do município de Santo 

Ângelo. Conhecer tal estilo significa a apropriação por parte da sociedade civil, a 

partir do reconhecimento como patrimônio cultural material, considerando valores, 

identidade e memória, conceitos atrelados aos bens imóveis locais. O interesse em 

realizar a pesquisa diz respeito a carência de documentação relativa ao tema. O 

acervo histórico e iconográfico encontrado nos diferentes espaços de pesquisa locais é 

incipiente, considerando a qualidade e o quantitativo de bens imóveis existentes, 

elencados no estilo arquitetônico a ser estudado/pesquisado. Espera-se com o 

desenvolvimento da pesquisa contribuir, efetivamente, na historiografia da arquitetura 

eclética santo-angelense, quanto à documentação, ferramenta fundamental na 
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preservação de bens culturais. Esta documentação servirá de fonte de pesquisa para 

futuras ações, considerando diferentes atores, desde o meio acadêmico até nas esferas 

públicas ¿ municipal estadual e federal. 

 

ADRIANA DA SILVA SANTOS - O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL E A 

TEMÁTICA INDÍGENA NO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a temática indígena no âmbito da história 

local e como essa tem sido compreendida e explorada nas salas de aula do município 

de Marabá/PA, orientando-se por uma perspectiva de superação do olhar eurocêntrico 

tão difundido nos espaços escolares. Fruto de um estudo de caso, a pesquisa foi 

buscar elementos da historiografia tradicional, reunindo as novas compreensões dos 

historiadores sobre a questão indígena, no intuito de fomentar um debate sobre as 

representações equivocadas e predominantes no imaginário da sociedade. Nesse 

sentido, o ensino de história local funciona como espaço propício à difusão e 

discussão da temática indígena, haja vista, a necessidade de superar o tradicional 

etnocentrismo que ainda persiste nas práticas escolares. Assim, a metodologia, 

fundamentada na new índian history, consistiu na análise dos livros didáticos 

utilizados nas escolas da rede pública de Marabá (e objetos do PNLD) e entrevistas 

com docentes e discentes da modalidade do ensino básico sobre a história local, com 

destaque para as turmas do 9º ano do ensino fundamental. 

 

ADRIANO SEQUEIRA AVELLO  - FICHTELGEBIRGE: A COLÔNIA ALEMÃ 

DO PINHAL NO OLHAR DOS VIAJANTES 

Durante a segunda metade do século XIX viajantes europeus e nacionais percorreram 

o Brasil, descrevendo as entranhas de um país extenso territorialmente e permeado de 

culturas locais e regionais diferenciadas. A Província do Rio Grande do Sul se 

encontra nestes relatos, descrita dentre tantos temas, por sua diversidade 

populacional, muito devido aos complexos coloniais que povoavam a região sulina. A 

imigração e colonização inicialmente havia sido promovida pelo Estado, em 1824, 

com a vinda dos primeiros ¿alemães¿ para o sul do Império. A partir de 1850, 

encontrou novos entraves, devido as mudanças políticas e econômicas que mudaram 

o panorama da imigração no país. Com a promulgação da Lei de Terras acabou 

promovendo a mercantilização da terra. Dessa forma isto surgiu a expansão das 

colônias privadas ¿ realizada por empresas ou por particulares - em detrimento as 

Colônias públicas, instituídas pelo Estado. Dentro deste contexto é que surgiu o 

estabelecimento da Colônia do Pinhal, fundada em 1857, por iniciativa privada - 

particular, com o intuito de fixar imigrantes alemães e/ou seus descendentes. Esta 

Colônia corresponde a parte do atual município de Itaara/RS, que fica próximo da 

cidade de Santa Maria/RS. Esse estudo se propõe analisar como Colônia do Pinhal foi 
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descrita pelos viajantes, em tal período, que conheceram in loco o núcleo 

populacional germânico do Pinhal. 

 

ALESSON RAMON ROTA - COMO A VIA LONGA DE PAUL RICOEUR 

FUNDA UMA TEORIA DA HISTÓRIA? 

O presente artigo tem como objetivo analisar algumas das contribuições de Paul 

Ricoeur para a Teoria da História, mostrando como ele tratou a questão da 

Objetividade e da Subjetividade. Situarei a posição de Ricoeur sobre o debate 

hermenêutico no século XX e mostrei as implicação da Via Longa, a qual funda uma 

Teoria da História. A Via Longa é um conceito criado por Ricoeur em 1969 para 

evidenciar pontos de intersecção em várias de suas obras ao longo da vida; é como 

uma autoanálise que antecipa obras como Tempo e Narrativa e A História, Memória e 

Esquecimento. Trata-se de uma conexão feita em seus livros anteriores à 1969. A Via 

Longa permitiu a Ricoeur uma hermenêutica que partiu do plano da linguagem e 

buscou a compreensão humana através da História, procurando conectar o campo da 

experiência, com o campo da escrita e o campo da leitura. 

 

ALEX ANTÔNIO VANIN - O MOVIMENTO INDÍGENA REGIONAL 

Movimento Indígena. A movimentação das comunidades indígenas em torno de suas 

reivindicações passa por um explícito processo de desenvolvimento a partir da década 

de 1960 e, com maior intensidade, em fins da década de 1970. Nesse recorte 

temporal, busca-se analisar a volatilidade crescente da formação de movimentações 

sociais não só por demandas políticas e econômicas, como também por direitos. 

O Movimento Indígena nasce no intuito de lutar tanto por direitos a serem ganhos 

quanto reavidos, bem como a recuperação de territórios usurpados. Desde meados do 

século XIX com a política pública dos aldeamentos indígenas e subsequente 

demarcação de reservas para comunidades indígenas, até a década de 1960 quando o 

governo estadual resolve retalhar e expropriar algumas dessas reservas, o índio, ante 

ao descaso do poder público irrompe em revolta ao esbulho de suas terras. Na região 

de estudo, no norte do Rio Grande do Sul, o principal movimento ocorre na reserva 

de Nonoai, em maio de 1978, ficando conhecido como ¿Revolta de Nonoai¿, quando 

a comunidade indígena expulsa os agricultores que haviam adquirido as terras da 

reserva retiradas pelo governo gaúcho. O Movimento Indígena, portanto, a partir do 

final da década de 1970, conseguira enfim fazer-se visível no cenário nacional. O 

protagonismo indígena, nesse contexto, mostrou a capacidade de organização e 

planejamento das comunidades em torno de suas demandas por reconhecimento de 

direitos. As reações indígenas frente a usurpação de sua territorialidade pelos brancos 

foram decisivas para que, anos depois, na Constituição de 1988, a questão indígena 

fosse abordada e regulamentada pelos estatutos da lei, que definiram, dentre outras 

conquistas, a garantia de posse.  



III Congresso Internacional de História Regional – UPF – 2015 

ISSN 2318-6208 

134 

 

 

ALEXANDRE JOSÉ HAHN; GABRIEL STUMPF; GUILHERME DOS SANTOS 

PRATTI A - MAQUINA PANÓPTICA DE JEREMY BENTHAM E SUAS 

CONCEPÇÕES HISTÓRICAS 

Jeremy Bentham (1748-1832), ao propor uma concepção de justiça que permitisse a 

compreensão de todas as pessoas, afirmou que devemos fazer o que maximiza o saldo 

de prazer sobre dor, felicidade sobre sofrimento. Utilitariamente, devemos decidir 

visando a maior felicidade para o maior número de pessoas. Nesse viés, Bentham 

propôs um dos experimentos de justiça mais afamados da história, o Panóptico. Neste 

artigo, ele é o objeto de estudo. Inicialmente, explicaremos o dispositivo de controle 

social problematizando-o com o pensamento de alguns pensadores reconhecidos. Em 

seguida, apontaremos a influência de suas ideias ao longo da história, comentando a 

aplicabilidade acometida em algumas épocas históricas. Por fim, procuraremos 

aproximar uma visão contemporânea. 

 

ALÉXIA LANG MONTEIRO - CULTURA MATERIAL MISSIONEIRA: 

PROJETO DE PESQUISA DO LACUMA 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar as pesquisas realizadas através do 

Laboratório de Arqueologia e Cultura Material da Universidade de Passo Fundo 

vinculadas aos artefatos e ao acervo imagético remanescente das doutrinas jesuíticas 

da Província Paraguai, em sua primeira e segunda fases. Abrange a catalogação da 

produção escultórica realizada durante os séculos XVII e XIX no Rio Grande do Sul 

e partes do Uruguai, Argentina e Paraguai; pesquisa bibliografia, em fontes primárias, 

sobre a Redução de Santa Tereza, localizada em território atualmente pertencente ao 

município de Passo Fundo juntamente com a higienização, catalogação e análise dos 

artefatos provenientes da escavação arqueológica realizada em São Miguel das 

Missões, em 2014. 

 

ALLAN MAMEDE DE SOUZA - A GUERRA DO PARAGUAI E OS LIVROS 

DIDÁTICOS 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as concepções historiográficas da 

Guerra do Paraguai presente nos livros didáticos utilizados pela rede pública estadual 

de ensino do município de São Borja, Rio Grande do Sul e relacioná-las com as 

teorias da história. Os resultados indicam que esses livros didáticos traduzem além de 

concepções teóricas vigentes em cada época, também o componente político-

ideológico e social. Os livros didáticos em meados do século XX traziam uma forte 

tonalidade positivista, ou seja, os fatos de alguns homens para outros homens. Na 

atualidade, a produção de livros didáticos apresenta outra abordagem historiográfica, 

oposta àquela presente em meados do século XX, entretanto, a Guerra do Paraguai é 
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pouco explorada, pois é tratada como um conflito regional. Esse trabalho recebeu 

apoio material/financeiro do Pibid-CAPES. 

 

ANA CRISTINA PERONA - HISTÓRIA SOCIAL DO CAFÉ 

O café é um produto que desde o século XVIII desperta interesse econômico de 

países que têm a possibilidade de cultivar o grão utilizado para fazer a bebida que, 

depois da água, é a mais consumida no mundo. A movimentação causada na 

economia por causa do café tem importância reconhecida pela História, mas o seu 

amplo consumo também pode ser explorado com enfoque no desenvolvimento do 

hábito de tomar café. O que faz com que seja tão apreciado? Um aspecto dessa bebida 

é que o costume de tomar café é, muitas vezes, associado a reuniões tanto entre 

familiares em casa quanto a encontros com amigos e colegas de trabalho. Desde as 

primeiras cafeterias surgidas no Oriente e alguns anos mais tarde no Ocidente, elas 

proporcionam um ambiente ideal e inédito para promover encontros entre pessoas de 

diferentes classes sociais e para discutir os mais diversos assuntos. Tendo em vista o 

caráter socializador da bebida, este artigo busca explorar aspectos da história do café 

que consolidaram o hábito de seu consumo e quais as condições históricas que 

permitiram a sua popularização. Também examina as diferenças e semelhanças de 

seu consumo no Oriente e em diferentes países da Europa, como França e Inglaterra. 

Com base nas particularidades de cada local, avalia o papel dos cafés públicos na 

política e no desenvolvimento das ciências e atividades financeiras. Através da 

pesquisa, analisa o que mudou na prática de tomar café desde o século XVI até 2015 

e quais ligações podem ser feitas entre as épocas estudadas. 

 

ANA LORENA NARA  - CULTURA, IDENTIDAD Y AUTOGESTIÓN. 

CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS 

Este trabajo tiene como objetivo investigar la creación de nuevos espacios de 

interacción social, recreación y aprendizaje de la ciudad de Areguá. Situada a 

28 km de Asunción capital del Paraguay, donde el acceso a talleres culturales es 

escaso y costoso para la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Este espacio es un 

lugar donde los pobladores tienen acceso a la historia y cultura del país, debido a la 

poca gestión del Estado en la inversión de talleres culturales especialmente en las 

ciudades del interior. Para realizar el trabajo se recurrió a la entrevista, observación 

participante y no participante y a textos bibliográficos. Cabe resaltar que los talleres 

que ofrecen son gratuitos y de cierta forma la comunidad debe participar en el 

cuidado y construcción del espacio y en cumplir con la asistencia. Mediante los 

cursos ofrecidos sobre los pueblos originarios, la comunidad tiene la oportunidad de 

conocer sus costumbres y forma de vida, buscando fortalecer así la identidad del 

paraguayo respetando y conociendo la cultura de estos pueblos. Los gastos son 

solventados por padrinos y por la venta de artesanías. A través de las entrevistas a los 
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pobladores que asisten a los talleres, conocimos de qué forma influencio en sus vidas 

la experiencia en el espacio cultural y las repercusiones que tuvo en la ciudad. 

 

ANDRÉIA APARECIDA PICCOLI - "Y DERRAMAR SU SANGRE POR 

NUESTRO AMADO REY EL SEÑOR DON FERNANDO SÉPTIMO" 

Este trabalho analisa a comunicação política na monarquia portuguesa, por meio da 

intercomunicação dos vassalos das Coroas de Portugal e Espanha, no extremo sul da 

América, durante o início do século XIX. Esses, valiam-se de suas organizadas redes 

de comunicação política e de inteligência, porque existiam longos ciclos de 

confrontos pela soberania sobre o território. Por isso, foram utilizados expedientes 

administrativos para vigiar a fronteira, sendo que, as informações obtidas 

sustentavam as decisões de controle necessárias para manter o território e governar. 

Atemo-nos ao processo de emancipação política do vice-reino espanhol do Rio da 

Prata, no qual a rivalidade imperial e as necessidades fronteiriças avançaram para a 

cooperação entre espanhóis realistas e portugueses contra os revolucionários de 

Buenos Aires, aproximação que possibilitou a intervenção militar portuguesa de 1811 

na Banda Oriental. O estudo nos permite compreender a cooperação entre as partes 

enquanto defensoras da situação vigente, a manutenção da monarquia tradicional do 

Antigo Regime. 

 

ANNE CAROLINNE BRUM GOERGEN; FERNANDA BERTAZZO NUNES ; 

LUANA DE ALBECHE; LUIZA GARLET SONEGO - LEVANTAMENTO 

HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL 

Esta pesquisa foi realizada na disciplina de Ateliê de Projetos Integrados III, 

intervenção em pré-existência, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário Franciscano, e apresenta o levantamento histórico elaborado na cidade 

de São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul. Este levantamento foi realizado com 

objetivo de compreender a instalação da Estação Férrea e as suas consequências na 

evolução do tecido urbano circundante, assim como o impacto socioeconômico e 

estrutural na região. O presente artigo, também, apresenta dados históricos do 

município nas áreas da paleontologia, onde foram encontrados fósseis do período 

Triássico, da paleobotânica, com reservas de florestas petrificadas. Este percorrido 

enfoca a temática da disciplina que visa estudar o patrimônio ferroviário da malha 

central do estado e propor alternativas de preservação e revitalização, neste caso 

através da produção de um projeto arquitetônico âncora na edificação da estação, com 

o programa de necessidades de um museu e centro de estudos paleontológicos. Com 

metodologia descritiva, através de busca documental e entrevistas com moradores, 

foram coletados no arquivo da Prefeitura Municipal e Museu Fernando Ferrari, 

documentos originais, que foram digitalizados em um acervo pessoal, desta forma 

surgiu um banco de dados que pode ser acessado pelos estudantes da competência. 
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Atualmente a cidade tem importante destaque na área da paleobotânica, com museu 

rural recentemente inaugurado e atraindo pesquisadores do mundo todo, no entanto a 

estação férrea e entorno encontram-se abandonados e merecem diretrizes para sua 

revitalização. 

 

AUGUSTO CASTANHO DA MAIA PETTER - A TEORIA COMO 

METODOLOGIA DA HISTÓRIA INTELECTUAL 
A História Intelectual, ou História das Ideias, é um campo de estudo crescente dentro 

da História na academia brasileira, sendo então, relevante que sejam apresentados 

alguns de seus pressupostos teóricos e metodológicos. No interior desta dicotomia, 

reside uma das principais indagações acerca do trabalho do historiador intelectual na 

atualidade. Indagação que não é um problema para seu trabalho enquanto historiador, 

mas diz respeito a possibilidade de possuir uma afirmação metodológica consistente e 

¿canonizada¿ ¿ como a história social com a história oral, por exemplo-. Esta 

pesquisa propõe investigar e apresentar três formas de aplicação metodológicas 

possíveis para o trabalho do historiador intelectual. Serão aqui apontadas formas 

teóricas de observação histórica que se propõem a ser tratadas como método para o 

historiador intelectual. Estas são as apresentadas: por Mark Bevir, John Pocock e 

Dominick Lacapra. O primeiro- trata a história como um estudo de construção e 

resgate do significado de objetos históricos a partir da investigação de três 

significados de nossas expressões: o semântico, o linguístico e o hermenêutico. O 

segundo- apresenta uma interpretação que envolve níveis discursivos, de uma 

chamada História do Discurso ¿ Político no caso de análise de Pocock -, no qual o 

historiador se dedica a encontrar diálogos compostos pela dialética entre Parole e 

Langue nas relações discursivas. O último- traz à tona o olhar para as relações texto-

contexto. Lacapra expõe o trabalho de análise do historiador intelectual como 

dedicado a grandes obras, ou cânones, da história do pensamento (literatura, política, 

filosofia, etc.). Os trabalhos destes historiadores são exemplos que podem nos fazer 

pensar acerca da autossuficiência da interpretação hermenêutica, que está, de 

diferentes formas, a serviço da metodologia na pesquisa histórica.  

 

AUGUSTO DIEHL GUEDES – “DEUS MULTIPLICOU O SEU REBANHO”: A 

ASSEMBLEIA DE DEUS EM PASSO FUNDO (1936-1957) 

Atualmente, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a segunda maior instituição 

religiosa do Brasil. Essa realidade também se reflete no município de Passo Fundo. 

Neste sentido, o presente trabalho propõem-se a compreender a instalação da 

Assembleia de Deus em Passo Fundo que se dá em um campo religioso já plural no 

município, com a presença de católicos, metodistas, judeus, espíritas, esoteristas, afro. 

Para tal, far-se-á uso dos registros eclesiásticos da própria igreja, como caderno de 

matrícula dos membros, histórico da instituição no município e livros caixas, da 
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historiografia produzida sobre o grupo e da sua (não) repercussão no jornal O 

Nacional (periódico mais antigo ainda em circulação na cidade). Desta feita, entender 

o desenvolvimento do pentecostalismo nos EUA, sua vinda para o Brasil e para o 

estado do Rio Grande do Sul torna-se relevante. Sendo assim, será utilizado o 

referencial teórico de Paul Freston (1994) compreendendo a Assembleia de Deus 

como uma igreja da primeira onda do Pentecostalismo e de Gedeon Alencar (2010, 

2013) para compreender a instituição e seu pentecostalismo. O trabalho mostra-se 

pertinente para a compreensão das dinâmicas religiosas do município e vem ao 

encontro da valorização dos grupos pouco ou nada representados pela historiografia 

na cidade. 

 

ÁXSEL BATISTELLA DE OLIVEIRA - GESTÃO DE ARQUIVO JUDICIAL E 

PESQUISA HISTÓRICA: PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

O trabalho tem por objetivo descrever a trajetória de organização do acervo 

documental -  Justiça Federal: subseção Passo Fundo, do Núcleo de Documentação 

Histórica e Jurídica -  NDHJ/PPGH/UPF, através do projeto de pesquisa "Gestão de 

arquivo judicial e pesquisa histórica: perspectiva interdisciplinar". A pesquisa visa 

relatar as experiências de atuação na área da gestão, organização e acesso à 

informação, discorrendo também sobre a função dos acervos, tendo em vista a 

preservação da memória social, relacionando-o, desta forma, com as práticas de 

pesquisa histórica.  

 

BRUNA TELASSIM BAGGIO - A ZONA DO MERETRÍCIO DE PASSO 

FUNDO NO JORNAL O NACIONAL 

A presente pesquisa, analisa a participação do jornal O Nacional na campanha de 

retirada do Meretrício situado nas ruas XV de Novembro, Independência, Moron e 

General Osório, na cidade de Passo Fundo - RS, no período de 1949 à 1955. O 

meretrício e seu entorno representou um importante local econômico, alternativo e 

social, dentro de um contexto político repressivo. A campanha mobilizou grupos 

influentes, que agiram por meio do jornal, e a retirada do meretrício reproduziu uma 

significativa mudança na cidade. Partindo do entendimento de Patrick Charaudeau 

sobre o papel das mídias, as reportagens foram submetidas ao método da Análise de 

Conteúdo, divididas primeiramente em unidades de registro, e posteriormente em 

categorias. Ao fazer a análise quantitativa das categorias, pode-se concluir que o 

jornal, não somente tinha a função de transmitir informações, mas de difundir de 

ideologias, ideias, valores sociais e constituir-se em porta-voz de um grupo 

dominante. 
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CALISON EDUARDO SANTOS PACHECO - ANÁLISE TUMULAR: 

POSSIBILIDADES DE PESQUISA HISTÓRICA NO ESPAÇO CEMITERIAL 

Os cemitérios são imensos depósitos. Depósito de memórias, depósito de corpos com 

os quais não se quer lidar, de esperança no por vir, da indubitável finitude, de 

sentimentos depositados pelos vivos e, principalmente para nós, uma ótima fonte 

histórica. Pensar o cemitério em sua organicidade, como reflexo das sociedades, de 

seus meios de vida e costumes, além de seus anseios e expectativas perante a morte, 

analisando especificamente o Cemitério Municipal de Santa Cruz do Sul. A área do 

cemitério foi adquirida pelo intendente Jorge Eichenberg em 1898 do casal Jorge e 

Luiza Zingler, uma vez que não havia mais espaço para enterramento da comunidade 

luterana. Ele apresenta uma divisão de espaço da ala norte, para aqueles que 

professavam a religião luterana, e a região sul para os católicos – exigência dos 

antigos donos. Os dois espaços eram separados por um corredor, observando-se a 

antiga separação até os dias de hoje. Percebe-se que o local já havia sido liberado 

pelos antigos proprietários para enterramento, pois antes mesmo de haver a 

negociação com a prefeitura, já haviam túmulos anteriormente instalados no local. 

Compreende-se a cidade dos mortos como espaço de reconhecimento cultural, visível 

pelas frases de cunho religioso e consolador. O idioma também ganha espaço de 

reconhecimento devido as frases estarem escritas em alemão, falado por essas pessoas 

na região. A arte tumular nos traz símbolos estéticos da época, que resgata elementos 

da arte cristã ou mesmo da renascença, devido ao resgate desses elementos no século 

XIX, principalmente pelas classes mais abastadas, podendo-se ver claramente a 

distinção social nos túmulos. Nota-se o espaço cemiterial como fonte riquíssima para 

poder entender a sociedade da época, as práticas e costumes religiosos perante a 

morte e o sentido da morte para aquela sociedade. 

 

CAMILA QUADROS - SANS-CULOTTES: OS PRINCIPAIS ACESSÓRIOS 

DA REVOLUÇÃO FRANCESA POPULAR 

O artigo propôs trazer à tona os sans-culottes, pois foram personagens coadjuvantes 

da Revolução Francesa que, como os atores principais, os burgueses, acreditaram que 

ela traria uma vida melhor. Muito se acredita que ela foi uma revolução popular, o 

que é correto, se pensar que ela foi feita pelo povo. No entanto, torna-se equivocado 

se considerar que esse povo francês estava longe de ser homogêneo em sua 

constituição e interesses. Entre ele, estavam os sans-culottes -parisienses pobres- que 

apoiaram os revolucionários e que, durante a fase popular da Revolução, agiram junto 

a eles, o que infelizmente não lhes garantiu resultados duradouros. Com o intuito de 

situá-los em meio a esse grande marco histórico, foi exposto o contexto social 

francês; uma breve elucidação sobre uma das maiores revoluções da história mundial 

ocidental, senão a maior; seguida da explicação sobre eles e suas ações, focando nos 

anos de maior atuação, 1792-1794. Para isso, o trabalho apresenta sinteticamente dois 
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dos seus líderes políticos; evidencia que a atuação marcante dos populares se deu a 

partir da Comuna Insurrecional de 10 de agosto de 1792, quando inaugurou-se uma 

nova fase na Revolução (a Convenção), na qual abriu-se espaço para as suas ações. 

Dessa maneira, o artigo procurou explicar por que os sans-culottes foram 

considerados aqui como acessórios principais no período revolucionário popular, 

enquanto o protagonismo não lhes foi permitido e nem seria reconhecido. 

 

CAROLINE DA SILVA - POSTURAS MUNICIPAIS, INSTRUMENTO DE 

REFERÊNCIA NAS AÇÕES CÍVEIS DE EMISSÃO POSSE 

A pesquisa Posturas Municipais, instrumento referência em ações cíveis de emissão 

de posse é subprojeto do projeto Práticas político-jurídicas e econômicas no processo 

de ocupação do espaço e da constituição da sociedade sul brasileira ¿ 1930 a 1970. A 

pesquisa objetiva discutir o papel dos Códigos de Posturas Municipais dentro das 

ações civis, refletindo o poder que o mesmo havia naquela época e como era utilizado 

pelo judiciário nestas ações. Por meio do estudo de caso de um processo civil do ano 

de 1930 do Município de Soledade - RS e dos Códigos de Posturas Municipais do 

Município de Soledade datado do ano de 1925 em apenso, fora feita a leitura destas 

fontes entrecruzadas (processo e código), e a análise historiográfica referente à 

função deste código, assim pretende-se problematizar a formalização legal e a prática 

social sobre a propriedade no espaço rural e urbano.  

 

CRISTHINA BONI LAVRATTI - REGIÃO COM PEQUENAS MATAS DE 

PINHEIROS: PINHALZINHO 

Esta pesquisa busca abordar alguns aspectos que formou o perfil e identidade do 

município de Pinhalzinho, localizado no oeste catarinense. Em1931 os colonizadores 

gaúchos ocuparam suas terras em busca de madeira para a comercialização. Com o 

tempo começaram a vir migrantes, principalmente descendentes de alemães, italianos, 

polacos, juntamente com indígenas e caboclos. Diversas culturas, identidades e 

sabedorias escrevem a história deste município. Quanto a economia, baseada na 

madeira, sempre ocupou um papel fundamental, desde o início até a década de 70, 

originando o nome do município, Pinhalzinho. No município predominava como 

meio de subsistência a agricultura familiar, e por volta dos anos de 1960/70, com a 

modernização da agricultura ¿introdução de novas técnicas ¿ os produtores 

precisaram se unir para vencer as contradições deste período, pois foram levados a 

comprar maquinários com capacidades superiores as áreas trabalhadas. O principal 

fator que unia e ainda une os pinhalenses é a religião, em especial a Católica, pois a 

igreja era o local onde poderiam reunir grupos para discutir sobre auxílio e melhorias 

na comunidade. Esta participação coletiva dava suporte para juntar forças e lutar 

contra as injustiças governamentais. Dentre outros, o Bispo Dom José Gomes sempre 

esteve ao lado do povo: Não tenho medo de defender os direitos dos miseráveis, 
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frente a qualquer exploração que se faça. Seu trabalho foi essencial no processo de 

organização dos movimentos sociais. 

 

DANIELA DA SILVA MARTINS  - PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL ASSOCIADA AO ENSINO INCLUSIVO 
Este trabalho pretende dar continuidade e problematizar os debates atuais sobre a 

importância e necessidade do desenvolvimento de educação patrimonial em sala de 

aula, especificando atividades de inclusão de alunos especiais. Percebemos a falta de 

preparo para educação especial como uma problemática a ser enfrentada, e que 

decorre devido a inúmeras razões dentre as quais está o desconhecimento por parte 

dos alunos não portadores de necessidades especiais (o que é bastante comum e 

representa uma realidade visível no Brasil). Para realização da proposta iremos 

desenvolver atividades de reflexão para a diferença (alunos portadores de limitação 

visual), jogos adaptados ao braile, dentre outros recursos adaptados ao aprendizado 

do deficiente visual. Por meio das atividades lúdico-pedagógicas (jogos), pretende-se 

promover discussões relacionadas à temática dos grupos marginalizados na história 

do Brasil, focando uma abordagem sobre os diversos povos africanos e indígenas que 

fazem parte da nossa história. Partindo da perspectiva de uma educação que inclua 

não somente as diferentes potencialidades em sala de aula, mas também as pessoas 

que com diferentes marcas físicas, mentais, psíquicas, culturais e sociais, apresentem 

por isto, diferentes modos de apreensão e necessidades. A Educação Patrimonial, 

assim como a educação inclusiva, têm sido uma prática efetivamente abrangente nas 

escolas apenas nas últimas décadas, entendemos que a simultaneidade de ambas as 

propostas pode ser um importante passo para a construção de um ensino mais crítico, 

reflexivo, consciente e inclusivo. Nossa proposta encontra-se nos estágios iniciais de 

construção, e estamos cientes das possíveis necessidades de sua adaptação às 

particularidades da realidade escolar onde se pretende desenvolvê-la. 

 

DANIELE HACKENHAAR - O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS EM SC: A ATUAÇÃO DE RICHARD HINSCH 

Quando o assunto diz respeito ao desenvolvimento das ciências, também das ciências 

agrárias normalmente se pensa na perspectiva da relação centro/periferia. O eixo Rio 

de Janeiro/São Paulo seriam os centros produtores de ciência no Brasil, com os 

demais estados ocupando um lugar periférico, com pouca ou nenhuma expressão 

nesta área. Este trabalho procura mostrar que em SC houve, sim, um desenvolvimento 

significativo, especialmente das ciências naturais e agrárias. Nosso foco será uma 

análise da estação agropecuária de Indaial e a atuação de Richard Hinsch como 

diretor, que durante vários anos liderou e conduziu uma série de experimentos, os 

quais em maior ou menor medida, tinham como objetivo possibilitar que os 
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agricultores do médio vale do Itajaí aplicassem novos métodos e práticas no seu 

cotidiano. 

 

DJIOVAN VINÍCIUS CARVALHO - REDES SOCIOCULTURAIS, 

MEMÓRIAS E SENTIDOS EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

A comunicação tem por objetivo contextualizar os resultados do projeto Rede de 

Memórias: patrimônio e história regional, que tem por objeto de estudo a 

identificação e interpretação dos diferentes sentidos atribuídos ao patrimônio por 

comunidades passo-fundenses, através de ações de Educação Patrimonial em escolas 

municipais de Passo Fundo, envolvidas no Projeto de Extensão Rede de Memórias. 

Tendo em vista que, a memória, a cultura e o patrimônio constituem a tríade basilar 

das identidades, entende-se que compreender como o trabalho de sensibilização para 

o patrimônio é significado e absorvido pela comunidade é fulcral, em primeiro lugar 

para a valorização, dos sujeitos-moradores envolvidos; e em segundo, para a 

avaliação dos princípios teórico-metodológicos empreendidos em ações de Educação 

Patrimonial. 

 

DOUGLAS FELIPE GERHARDT ; WAGNER FERNANDES DE AZEVEDO - O 

PRECONCEITO NA POLÍTICA DOMÉSTICA E EXTERNA 

ESTADUNIDENSE COM A AMÉRICA LATINA 

Os Estados Unidos da América despontou no século XIX como uma grande potência 

regional e mundial. Seu desenvolvimento deu-se pelo sistema econômico liberal e a 

expansão de suas fronteiras. A Doutrina Monroe e o pensamento de ser a nação 

civilizatória da América ¿ Destino Manifesto ¿ fez dos EUA um império diante de 

seus vizinhos. O preconceito e desprezo não era apenas com os latinos, mas também 

dentro das relações internas. Este artigo procura analisar as políticas imperialistas dos 

EUA pelo preconceito com os povos latinos e como esse preconceito influenciava na 

política interna, desencadeando a Guerra Civil Americana e suas consequências até o 

século XX. 

 

ELISABETE BECKER SALOMÃO - CASO CLODOALDO TEIXEIRA (1979): 

OUTRO HORIZONTE PARA DEBATER A “REVOLTA DOS 

MOTOQUEIROS” 

Caso Clodoaldo Teixeira (1979): outro horizonte para debater a ¿Revolta dos 

Motoqueiros¿ no contexto do processo de abertura política da ditadura civil militar. 

Este artigo pretende ampliar o horizonte de discussão sobre o Caso Clodoaldo 

Teixeira, denominado pela imprensa de Passo Fundo-RS como ¿Revoltados 

Motoqueiros¿, que diz respeito aos eventos que se sucederam após morte do jovem 

Clodoaldo Teixeira ¿ de 17 anos de idade, ocorrida no final tarde 05 de Fevereiro de 

1979, provocada pela patrulha Brigada Militar (BM), composta pelo Cabo José 
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Valmor da Silva, e os soldados Clóvis Amaral Raiter e Jacinto Xavier Chaves, 

segundo relato da imprensa local, Clodoaldo foi perseguido e morto com um tiro nas 

costas, disparado pelo cabo José Valmor, depois de fugir da abordagem, por estar 

tripulando uma moto sem documentação e não possuir carteira de motorista. Nos dias 

que se seguiram a morte do motoqueiro vários protestos ocorreram no centro da 

cidade, que culminou com um violento confronto entre a população e a Brigada 

Militar, onde mais dois jovens foram atingidos - Adão Faustino de 19 anos de idade, e 

Joceli Macedo com 17 anos, que também vieram a falecer. O confronto teve fim após 

a intervenção do Exército. Para cumprir com o objetivo proposto ampliamos os 

horizontes além do cenário local, para o debate que se dava na imprensa nacional 

sobre as pautas do processo de abertura política iniciada pelo Governo militar de 

Ernesto Geisel no final de 1978, bem como, analisamos papel pela imprensa como 

espaço privilegiado de discurso através do qual é possível construir novos sentidos - 

destacando a cobertura feita pelo jornal O nacional e, ainda, a atuação do jornalista 

Tarso de Castro. 

 

ELIZIANE SASSO DOS SANTOS - FORMAÇÃO DOCENTE PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 

O presente trabalho trata de um projeto ação/intervenção desenvolvido no Mestrado 

em Educação da UNIPAMPA e aplicado na Microrregião das Missões. Formação 

docente para implementação da Lei 10.639/03 é a essência deste projeto 

ação/intervenção, pois a educação para as relações étnico-raciais ainda é um tema 

novo nas escolas. Sabemos, que na escola, as relações entre diferentes etnias 

aparecem com maior frequência. Este tema deve ser abordado nos currículos 

escolares, pois precisamos construir uma sociedade sem racismos, discriminações e 

mais humanizada. A Lei 10.639/03 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, determinando que as escolas insiram conteúdos de História da África e 

cultura Afro-Brasileira nos currículos, deliberação que não vem sendo cumprida na 

íntegra. A fim de suprir uma lacuna na formação de professores na Microrregião de 

Santo Ângelo, no tocante à educação para as relações étnico-raciais, optamos pela 

execução do projeto ação/intervenção "Formação docente para implementação da Lei 

10.639/03: rompendo com o silêncio em torno da educação das relações étnico-

raciais¿, exigência da etapa final do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação da Universidade Federal do Pampa. Neste artigo constam 

os referenciais teóricos que balizaram nosso discurso na formação de professores e as 

ações referentes à execução do projeto ação/intervenção que foi desenvolvido em 

quatro municípios da Microrregião de Santo Ângelo: Eugênio de Castro, Entre-Ijuís, 

Santo Ângelo e Vitória das Missões. A primeira etapa do curso foi dividida em seis 

ações, realizadas nos referidos municípios. Cada ação constou de reflexão teórica, 

oficinas, análises de obras fílmicas e bibliográficas sobre a temática. Na segunda 
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etapa, aconteceu a realização do I Seminário Regional Consciência Negra nas 

Missões, que ocorreu de forma itinerante.  

 

ELVIS PATRIK KATZ - TRABALHO, ESPAÇO E MUDANÇA SOCIAL: 

IMPACTOS DA RS-13 NA SERRA DO BOTUCARAÍ-RS 
Uma das perguntas que se apresenta aos historiadores é em que medida as mudanças 

no espaço humano habitado podem ser determinantes nas práticas realizadas, em 

especial o trabalho. Na tentativa de contribuir para esse debate, analisam-se aqui os 

impactos da construção da RS-13 (hoje BR-386) sobre as populações da Serra do 

Botucaraí-RS. Essa obra foi iniciada durante o governo do engenheiro Leonel de 

Moura Brizola (1959-1963) e acabou concluída já no período da Ditadura Civil-

Militar, contando com financiamento norte-americano, inclusive. A pesquisa baseia-

se em relatos testemunhais, coletados através da história oral, em um grupo de 

moradores das margens da rodovia, nos atuais municípios de São José do Herval e 

Pouso Novo. Tal região foi delimitada por apresentar algumas características 

peculiares, dentre as quais destacam-se o fato de localizar numa serra íngreme, com 

pequenas propriedades rurais e que ficava, na época, relativamente isolada do Vale do 

Taquari por questões geográficas naturais. Além disso, representava uma zona de 

colonização tardia formada basicamente por descendentes de imigrantes italianos. 

Alguns antecedentes e o cotidiano das obras são contrastados com a situação após a 

inauguração da rodovia evidenciando as profundas transformações sociais e 

econômicas vividas. Assim, verificam-se modificações na produção, na circulação e 

no consumo dos artigos agropecuários domésticos ou exóticos, bem como nas 

relações sociais existentes na comunidade de moradores entre si, e naquelas 

estabelecidas com as outras localidades. 

 

FELIPE BARRADAS CORREIA CASTRO BASTOS - A FORMAÇÃO DO 

NACIONALISMO MOÇAMBICANO NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 

(1960-2015)  

Em 16 de junho de 1960, no povoado de Mueda na província de Cabo Delgado, no 

extremo norte de Moçambique, as forças de segurança portuguesas abriram fogo 

contra um protesto organizado contra a administração colonial, resultando em 

dezenas de mortos no episódio conhecido por ¿Massacre de Mueda¿. A Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), entidade fundada dois anos mais tarde e 

vitoriosa com a independência de Moçambique em 1975, confere importância 

primordial ao massacre estabelecendo-o como fagulha incendiária do movimento de 

libertação ¿nacional¿. A problemática deste trabalho busca analisar historicamente o 

surgimento do nacionalismo moçambicano na província de Cabo Delgado. Objetiva-

se discorrer sobre o processo histórico que envolve a região ¿ teatro crítico para os 

primeiros anos de sublevação contra o colonialismo português ¿ e suas populações na 
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construção de um sentido ¿nacional¿ à luta. O eixo central de análise incide sobre 

como a experiência de libertação na região foi interpretada posteriormente e de que 

maneira se insere o nacionalismo neste processo. Argumenta-se que a análise desta 

província oferece uma perspectiva privilegiada para o estudo do processo de 

construção de um imaginário nacional que agregasse todos os revoltosos sob a 

identidade ¿moçambicana¿. O recorte cronológico visa abranger tanto o 

recrudescimento da contestação ao colonialismo português em Cabo Delgado após o 

¿Massacre de Mueda¿ como às interpretações e rememorações oficiais dirigidas por 

Filipe Nyusi, quarto presidente moçambicano, nascido em Mueda em 1959. A partir 

de uma perspectiva histórica processual, o que pode ser depreendido da análise da 

formação do nacionalismo moçambicano em Cabo Delgado e sua posterior expansão 

ao resto do país? Como pensar historicamente a ideia de "Nação" situando seu 

surgimento em um contexto espaço-temporal específico? 

 

GABRIEL ELYSIO MAIA BRAGA - A JOAQUIM DE DALTON TREVISAN: A 

CURITIBA DOS ANOS 1940 NA VISÃO DOS MOÇOS 

No decorrer do ano de 2012 foi desenvolvida pelo PET História da UFPR a pesquisa 

intitulada Literatura e Sociabilidade na Curitiba de Dalton Trevisan. Para tal, foram 

utilizadas como principal objeto de estudo as edições da Revista Joaquim, a qual foi 

editada e idealizada por Trevisan entre os anos de 1946-48. Com muitas críticas ao 

provincianismo paranaense, que isolava o estado do país, a Joaquim buscava ligar os 

moços do Paraná ao resto do Brasil (e do mundo), especialmente através dos 

movimentos artísticos e intelectuais. Ao decorrer da análise das revistas, alguns temas 

sobressaíram-se, o que ocasionou a subdividisão do grupo em três frentes: 

¿Propagandas¿, ¿Guerra¿ e ¿Curitiba Marginal¿. O subgrupo designado às 

propagandas dividiu-se entre a análise das propagandas médicas, as propagandas de 

estabelecimentos comerciais e pesquisa sobre a Universidade. Já o subgrupo com o 

tema da Guerra procurou entender a visão que a juventude em torno da revista 

oferecia a respeito do conflito, assim como as discussões artísticas e filosóficas que se 

formulavam em torno da questão, o que era a principal ligação feita pelos editores 

entre os jovens de Curitiba com os jovens do Brasil e do Mundo. A frente ¿Curitiba 

marginal¿ englobou a análise dos contos de Trevisan presentes na revista, procurando 

compreender a cidade por meio dos universos ficcionais oferecidos pelo escritor, 

assim como suas correspondências ao contexto de produção dos mesmos. Cada um 

dos grupos aprofundou-se teoricamente em seu objeto central, recorrendo à diferentes 

bibliografias para tecer suas observações. Ao final, os resultados obtidos pelos três 

eixos foram comparados e analisados, visando compreender, a partir do universo que 

emergia dentro e em torno da Revista Joaquim, de que maneira articulavam-se as 

percepções acerca da Curitiba da década de 1940. 
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GABRIEL RIBEIRO DA SILVA; NICOLLE ELOISA LEMOS - A 

SEGREGAÇÃO RACIAL EM PELOTAS-RS E A ASSOCIABILIDADE 

NEGRA 

O presente resumo é uma associação do projeto de extensão e cultura ¿Assessoria ao 

Clube Social Negro Fica Ahí Pra Ir Dizendo no seu processo de transformação em 

Centro de Cultura Afro-brasileira¿ com um trabalho de Iniciação Científica do 

Núcleo de Documentação Histórica (NDH), ambos da Universidade Federal de 

Pelotas. O objetivo central da pesquisa é, através da História Oral, analisar as 

entrevistas realizadas com sócios, não sócios e ex-sócios do Centro Cultural Fica Ahí 

Pra Ir Dizendo, percebendo como se construiu um regime de segregação racial na 

cidade de Pelotas, no momento da Pós-Abolição, o qual se contrapõe ao mito da 

democracia racial brasileira. Neste período, se consolidou, na cidade, uma ideologia 

conservadora e elitista, fazendo com que a discriminação racial alimentasse 

segregações em diversos espaços públicos, ao vetar o acesso de pessoas pobres e, em 

sua maioria negra, a várias oportunidades. A partir deste contexto, negras e negros 

pelotenses formaram uma completa rede associativa, que incluía clubes recreativos, 

teatrais, carnavalescos, futebolísticos (clubes e federação de futebol), entidades de 

assistência às crianças e de representação da diáspora negra, as quais auxiliavam na 

integração de seus membros na sociedade, em termos de construção de 

relacionamentos, amizades, compadrio, oportunidades de emprego e casamento. A 

perspectiva do projeto, então, é observar a integração social dos sujeitos negros, 

percebendo a construção de diversos clubes sociais destes, que surgiram na cidade de 

Pelotas, no momento em questão. 

 

GABRIELLE GOULART BECK - PROPAGANDA DA CARNE: INFLUÊNCIAS 

DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NO CONSUMO DE CARNE 

Neste trabalho de pesquisa visa-se analisar a representação das diferentes espécies 

animais não humanas em anúncios publicitários das indústrias de carne, de modo 

geral. Assim como, das indústrias de produtos para os animais considerados 

domésticos, ou mascotes, identificando como essa representação influencia no 

consumo de carne de certas espécies e não de outras. As principais referências 

teórico-metodológicas para a descrição e interpretação de imagens são oferecidas pela 

História Cultural. Seguindo a estratégia metodológica da montagem por contraste, é 

possível pôr frente a frente as representações antagônicas dos anúncios publicitários 

que propiciam aos espectadores, visões contraditórias em relação aos animais e das 

formas de convívio com humanos e ¿utilização¿ dos mesmos. Nessa perspectiva, 

pretende-se desenvolver algumas reflexões a respeito de como realizar a leitura e 

interpretação dessas imagens usadas como anúncios publicitários, tanto em jornais 

quanto em propagandas de televisão, em uma trama construída a partir dos interesses 
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comerciais das empresas do ramo da carne e derivados e de toda uma construção 

histórica por trás do consumo da carne. 

GIOVANA ZAMBONI ROSSI - O TEATRO A BORDO 

No período entre o século XV e o século XVII as mudanças do teatro na metrópole 

portuguesa estão diretamente relacionados com o inicio da companhia de Jesus, e o 

papel precursor de Portugal nas grandes navegações. Os aspectos políticos e sociais 

compõem o cerne dessa discussão, visto que através destas alterações que o teatro se 

firma em solo luso. O teatro nas naus, em contrapartida, se desvincula da metrópole e 

configura-se com um novo olhar em perspectiva cênica, devido as estruturas a que se 

vincula, e o contexto que encena. 

 

GUILHERME BERTONCELLI BERTAZZO - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA 

ESCOLA: AS MAQUETES COMO ALTERNATIVA DE ENSINO 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de ensino de história, 

com a inclusão de maquetes como alternativa didática. Tais maquetes são 

desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos do Patrimônio e Memória (NEP), da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e referem-se a diversos assuntos 

ligados à arqueologia, pré-história, comunidades antecessoras e posteriores à 

colonização portuguesa, e que servem de ferramenta didática para o professor. Neste 

trabalho, apresentamos duas maquetes: a dos sambaquis e das casas subterrâneas. 

Ambas eram comunidades indígenas, com características e distinções peculiares, 

porém, com importâncias sociais e culturais, eminentemente importantes. Com isso, o 

educador tem a possibilidade de proporcionar aos alunos em sala de aula, uma nova 

maneira de ensinar o conteúdo ou tema em questão, já que qualquer comunidade, fato 

histórico ou assunto escolar pode ser abordado e representado na maquete, 

restringindo a limitação ao livro didático e às aulas multimídias. Um dos pontos 

positivos da maquete em sala de aula é a reprodução, em escala reduzida, dos 

costumes da comunidade apresentada, como as técnicas de caça e pesca, a fauna e a 

flora da região, as moradias, as formas sociais e políticas e seus rituais, ligados à vida 

pós-morte, representadas nos sepultamentos. Além da inclusão em sala de aula, as 

maquetes são utilizadas em capacitação de professores em turmas de ensino 

fundamental e médio. 

 

GUILHERME DE MATTOS GRÜNDLING - PARCEIROS DE FARDA: AS 

TROCAS EPISTOLARES ENTRE OS GENERAIS CÂMARA E OSÓRIO 
O presente trabalho destina-se a analisar as correspondências entre José Antônio 

Correa da Câmara e Manuel Luis Osório, na segunda metade do século XIX, nos anos 

que findam a Guerra do Paraguai e que acompanham a trajetória de ascensão política 

do general Câmara. Desse modo, para além do estudo das trajetórias individuais 

destes dois personagens de destaque nos cenários militar e político, busca-se o estudo 
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desta relação para a melhor compreensão de um contexto mais amplo e complexo, de 

certa forma, marcado pela formação de redes de relações e pela política de 

favorecimentos entre membros da elite brasileira. Nas relações entre os membros das 

elites no século XIX, diferentemente daquelas entre indivíduos socialmente desiguais, 

marcadas pelos vínculos de dependência, pode-se salientar, geralmente, ligação de 

amizade e de sociabilidade, reafirmadas pelas relações constituídas nos meios sociais 

que esses indivíduos circulavam. Portanto, por parte dos historiadores, tem-se uma 

nova interpretação do cenário político deste século, pois as discussões políticas 

deixam de ser compreendidas exclusivamente como acordos tradicionais definidos 

em espaços institucionais. Desse modo, o caso estudado valoriza-se por destacar uma 

relação fortalecida nos campos de batalha, mas que transcende as problemáticas 

militares, favorecendo a trajetória de emergência política de Câmara. Nesse sentido, 

destaca-se o retorno dos indivíduos como sujeitos da história dentro da noção de 

avanço da História social e política, com o desenvolvimento de métodos mais 

específicos de observação, assim como: a microhistória, a prosopografia e a biografia. 

A partir disso, salienta-se a importância de certos aportes documentais que, em certa 

medida, favorecem a análise dos sujeitos e de suas relações, tais como: as 

correspondências, as autobiografias, os diários etc. 

 

GUSTAVO MANDURÉ; JULIA LOOSE - ISRAEL: DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTADO ÀS DINÂMICAS INTERNAS 

O ideal da construção de um Estado independente judaico, tendo raízes no sionismo 

político e no desejo deste povo, após décadas de diásporas, de retornar à sua pátria de 

origem abrange desde questões identitárias às questões de geopolítica que contribuem 

para o surgimento e permanência de conflitos na região do Oriente Médio, focando 

nos períodos da Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho consiste em analisar quais as consequências o fortalecimento de Israel, em 

suas capacidades estatais, trouxe para a região do Oriente Médio e para o surgimento 

do pan-arabismo. Utilizando-se do método histórico descritivo, primeiramente será 

apresentado um resgate histórico sobre o processo de formação do estado e 

posteriormente será feita uma análise das dinâmicas do país durante e pós Guerra Fria 

nos campos da sociedade, economia, política e segurança. 

 

GUSTAVO STEINMACHER - VOU BOTÁ MEU BOI NA RUA: 

REGIONALIDADE E PROTESTO NA MÚSICA DE FLORIANÓPOLIS. 

O trabalho é, antes de tudo, uma experiência de pesquisa em História e Música. O 

ponto de partida é o primeiro álbum do Grupo Engenho, "Vou botá meu boi na rua", 

de 1980, utilizado tanto como objeto quanto como fonte da investigação. De forma 

geral, ao partir do LP, busco explorar as possibilidades de análise histórica e 

produção historiográfica a partir de uma obra musical. Na primeira parte do trabalho, 
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busco traçar um panorama sobre as relações entre produção musical e política no 

Brasil na conjuntura da época e investigar o papel das identidades regionais nestas 

produções, principalmente ao serem utilizadas como ferramenta de resistência 

contracultural. A seguir, reduzo a escala desta análise ao caso de Santa Catarina, mais 

especificamente de Florianópolis, buscando entendê-lo à luz da situação nacional, no 

plano macro, e das particularidades do Grupo Engenho e de seu primeiro álbum, no 

micro Para tanto, sirvo-me de alguns trabalhos publicados sobre o álbum e suas 

canções e de minha própria interpretação tanto como fruidor da obra quanto como 

analista histórico, ao ouvi-la consciente do contexto em que foi criada. 

 

HÉLIO ANTÔNIO ARDENGHI BOERI - AS DIMENSÕES DO PODER E DO 

SABER SOCIAL ATRAVÉS DA PRÁTICA DAS PARTEIRAS DO NORTE 

A prática obstétrica possui diversos aspectos, onde os emocionais e os tecnológicos 

podem ser considerados os mais evidentes. Neste sentido, busca-se conhecer a 

experiência das parteiras tradicionais que, principalmente na primeira metade do 

século XX, desempenharam essa função no Rio Grande do Sul. A pesquisa, 

fundamentada, sobretudo em pesquisas orais como referencial metodológico, coletou 

informações junto às detentoras deste conhecimento que, exerceram esta atividade, 

tornando-se ¿profissionais da saúde¿, conselheiras, amigas, psicólogas, auxiliares 

religiosas. Estas mulheres exerceram essa função por longo período, consistindo, em 

muitos casos, no único auxilio às parturientes em um período em que o atendimento 

médico era restrito. A obstetrícia, portanto, possui uma dimensão cultural, possuindo, 

deste modo, uma temporalidade e diferentes significados culturais, inclusive nas 

responsabilidades dos envolvidos. No caso das parteiras, percebe-se, através das 

entrevistas, a existência de um senso de responsabilidade em sua prática, bem como a 

percepção de distensões entre a prática das parteiras e a prática médica regular, 

quando esta chega ao interior. Esta historicidade, quando cotejada com a produção 

historiográfica tradicional do mesmo período, revela-se marginalizada. Mesmo que 

esta prática não tenha se limitado junto às comunidades de menor poder aquisitivo, 

grande parte do trabalho das parteiras era realizado junto a estas comunidades, nas 

quais, costumavam acompanhar e orientar as mães. Ao longo do século XX, a 

medicina procurou limitar a obstetrícia aos seus espaços e aos seus representantes. 

Contudo, a diminuição dos partos normais permite ponderar que as parteiras e os 

médicos orientam-se por paradigmas próprios: enquanto àquelas orientavam-se pelos 

limites da mulher, em um processo humanizado.  

 

ISMAEL BAPTISTA VINCENSI - A ESCRITA DA HISTÓRIA DA GUERRA 

DO PARAGUAI: O EXEMPLO DE EMÍLIO CARLOS JOURDAN 
Desde o final da Guerra do Paraguai até hoje a historiografia sobre o conflito 

produziu diversas versões sobre o evento, o que é inerente a historicidade da 
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produção do conhecimento histórico. Durante o conflito e logo após, ainda no 

contexto das disputas acirradas de cunho nacionalistas, próprias da segunda metade 

do século XIX, houve uma ênfase de certa tendência historiográfica em explicar as 

causas da guerra exclusivamente pelo ímpeto expansionista do ¿ditador paraguaio¿ 

Solano López. Com tal finalidade nos voltamos a obra do historiador militar Emílio 

Carlos Jourdan com o objetivo de analisar como esse historiador construiu sua versão 

sobre a Guerra do Paraguai. A guerra contra o Paraguai foi acontecimento central da 

história da América do Sul na segunda metade do século XIX. Emílio Carlos Jourdan, 

ex-participante do evento, assumiu, nos moldes da historiografia tradicional, a 

representação do evento sob a ótica do heroísmo e da exaltação patriótica. Com uma 

narrativa nacional-patriótica, de apologia ao Estado e num relato de caráter factual, 

que entende a história como uma sequência linear e cronológica de acontecimentos, 

este historiador apresentou a guerra como um choque entre a civilização, no caso, a 

brasileira, e a barbárie, representada pelo Paraguai e seu ditador. 

 

JANAINA ATHAYDES CONTREIRAS  - A VIOLÊNCIA SEXUAL NOS 

ÓRGÃOS DE REPRESSÃO DE PORTO ALEGRE (1964-1985) 

Durante o período da ditadura civil-militar brasileira, a prática de tortura física e 

psicológica foi aplicada de forma sistemática e racional pelo Terrorismo de 

Estado para conseguir informações e a destruição do militante na condição de preso 

político. Dentro dos mecanismos de destruição/enquadramento a violência sexual foi 

também utilizada pelos agentes repressores. Grande parte das mulheres, enquanto 

presas políticas, sofreram algum tipo de violência sexual. Os homens também 

sofreram esse tipo de violência, geralmente com o objetivo da ¿emasculação¿. Porém, 

salvo alguns relatos que constam no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, 

o silêncio sobre este tipo de violência é predominante entre eles. Entretanto essa 

mesma violência atingiu as mulheres; muitas delas romperam com o silêncio 

denunciando o que sofreram enquanto presas políticas. Diante disso, este artigo tem 

como objetivo abordar a violência sexual no marco das práticas repressoras da 

ditadura brasileira, mais especificamente no caso do Rio Grande do Sul. As fontes 

para o mesmo pertencem ao fundo ¿Comissão Especial de Indenização de ex-presos 

políticos/RS¿ do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). A partir 

desses processos administrativos de indenização pode-se realizar uma análise, dentro 

de um recorte mais específico, dos mecanismos de terror que o aparato 

policial/militar utilizou para enquadrar, ferir ou destruir mulheres vinculadas à 

resistência política gaúcha. Também, possibilitam avaliar quais foram as marcas, os 

traumas que ficaram nestas mulheres. Por fim, destacamos que este fundo 

documental, que está localizado no APERS, é pouco conhecido, devido a sua recente 

liberação (2013). A compreensão e análise do conjunto dos processos permitem abrir 

novos caminhos de estudos e pesquisas sobre a especificidade da repressão no Rio 
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Grande do Sul. 

 

JANAINA PIAZZA - EPIDEMIA KITSCH: A BATALHA PELO OLHAR NO 

ESPAÇO URBANO 
A pesquisa investiga o fenômeno kitsch na constituição dos espaços urbanos, de 

modo especial, nas cidades de médio porte. O trabalho utiliza a metáfora `Epidemia¿ 

para caracterizar esse fenômeno e como ele pode transformar ambientes, que 

deveriam ser saudáveis e agradáveis, em locais doentes e degradados. Os centros 

urbanos podem ser comparados ao corpo humano. O kitsch é comparado, neste 

contexto, a uma bactéria ¿descontrolada¿ que se espalha rapidamente e degrada 

outros órgãos. A ¿bactéria Kitsch¿ atinge a mente e o coração das pessoas, ou seja, as 

ações e os sentimentos das mesmas, se espalhando pela sociedade e atingindo o órgão 

em questão, os centros urbanos, deixando-os ¿febris¿. A febre também é uma 

característica do corpo, é uma defesa, uma tentativa de equilíbrio térmico. Da mesma 

forma acontece com a sociedade que, estando carente de tantas coisas que não 

conseguem ter acesso por inúmeros motivos, tendem a suprir essas necessidades indo 

em busca do kitsch que é econômico, prático e fácil de encontrar. Resolve um 

problema, porém cria um outro ainda maior. Os problemas visuais e acústicos aos 

quais estamos acostumados a vivenciar no espaço urbano são decorrentes, 

principalmente, do uso indevido de cores, formas e tamanhos pela necessidade de ter 

mais visibilidade, de estar em destaque e vender mais. O kitsch é tão atraente e 

conquistador que aparenta ser a melhor solução na hora de pensar em uma fachada. 

Fato é que, ao unir essa ¿batalha¿ de exageros e descombinações, forma-se uma 

espécie de ¿congestão de informações impossíveis de digerir, e este é o problema de 

se viver em um centro cada vez mais urbano e cada vez mais kitsch. A pesquisa 

examinou os centros comerciais das cidades de Passo Fundo, Erechim, Carazinho e 

Sarandi. 

 

JEFERSON SABINO CANDATEN - ÁGUAS DE OXUM: A 

“PROFUNDIDADE” E “LIMPIDEZ” DE UM JORNAL AFRO-RELIGIOSO 

O campo cultural e religioso do município de Passo Fundo/RS é bastante 

diversificado, isso devido a sua formação étnica plural. Entretanto, grupos étnicos e 

crenças específicas, como os seguidores de religiões afro-brasileiras, lutam 

historicamente contra a perseguição que sofreram e ainda sofrem em razão de suas 

práticas religiosas. Nossa proposta de trabalho é analisar o jornal Águas de Oxum, 

periódico mensal passofundense que esteve em circulação entre os anos de 2010 e 

2012. Objetivamos, através do estudo das páginas do mensário, identificar os grupos 

religiosos presentes no jornal; compreender os objetivos dos artigos; quem são seus 

anunciantes e o caráter das propagandas; quem são os editores e autores das colunas. 

Nesse sentido, estaremos realizando uma história dessa imprensa em específico, 
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trabalho ainda inédito e que poderá contribuir para a compreensão do plural e 

dinâmico campo religioso local. A não representação pela historiografia local de 

grupos historicamente marginalizados, como são os retratados em Águas de Oxum, 

torna esse trabalho relevante para que haja uma compreensão maior a respeito das 

crenças afro-brasileiras em Passo Fundo. 

 

JOANA FONSECA ALMEIDA  - NEUTRALIDADE CHILENA NA 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

A eclosão dos conflitos da Primeira Guerra Mundial não envolveu apenas países 

beligerantes, mas se estendeu a todos continentes do mundo, de modo a compelir um 

posicionamento dos mesmos frente à Grande Guerra e ao sistema de alianças. No 

período inaugural da guerra, a República do Chile, igualmente a todos os países do 

continente americano, declarou neutralidade por meio de uma doutrina pan-

americana, além da investida na construção da identidade nacional e preocupação 

diplomática com pressões externas e internas. Com base em documentos oficiais 

produzidos pela diplomacia chilena, relacionando política externa, relações 

internacionais e o quadro peculiar de cada república no cone sul latino, a 

problemática norteadora da pesquisa resume-se em investigar e compreender a 

neutralidade adotada pelo Chile, devido aos diversos discursos e argumentos sobre a 

neutralidade ¿ em função das boas relações comerciais com a Inglaterra e Estados 

Unidos, bem como as simpatias germanófilas presentes em território chileno -, os 

quais refletiram no estabelecimento de decisões contemporâneas diplomáticas 

daquele período. 

 

JOÃO FELIPE FERRARO MELLO - ARQUITETURA KITSCH: A 

TRANSGRESSÃO NA COMPOSIÇÃO INFORMAL 

O presente trabalho traz hipóteses de como o kitsch apresenta uma forma de 

transgressão arquitetônica dos padrões eruditos de composição e como ele ajuda, 

interfere e dá sentido a sobrevivência humana no espaço habitado. Presente em todos 

os aspectos da vida humana, o kitsch tem como características principais: baixo custo, 

saturação, desarmonia, delírio e deslocamento de elementos. O termo kitsch tem duas 

origens: a palavra esboço em inglês, sketch, e o verbo em alemão verskitchen. Teve 

sua origem quando as classes menos favorecidas tiveram acesso à arte, antes restrita 

ao consumo aristocrático, representando uma segunda linha artística. Tal fenômeno 

supostamente proporciona para os consumidores o mesmo efeito que a experiência 

direta com a arte. Na arquitetura, teve importante impulso quando o funcionalismo 

exacerbado tomou conta da lógica construtiva (início do século XX), de modo 

especial nos conjuntos habitacionais feitos para os trabalhadores industriais. Não 

tendo voz ativa nas indústrias, os operários, usando elementos de baixo custo, como 

floreiras e cores gritantes, deram vida ao seu espaço residencial. Além do âmbito 
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residencial, o fenômeno abraça a arquitetura comercial com a transgressão de 

fachadas históricas por marquises de lojas populares. A arquitetura kitsch traz muitos 

elementos da arquitetura formal, porém moldados e compostos ao desejo do 

habitante-construtor. Muitas vezes visto como um mau gosto, a composição kitsch é 

um fenômeno que possui a função de melhorar a sobrevivência humana em seu 

espaço. 

 

JOSÉ RIBEIRO NETO - THE KISTSCHMAN ON THE 

KITSCHMOUNTAIN: O HOMEM NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

O presente trabalho feito investiga o kitsch no que diz respeito à relação histórica, 

social, simbólica e estética do homem com o objeto arquitetônico. Pesquisa sobre a 

maneira como as pessoas reagem e convivem com o resultado de suas escolhas, 

meramente decididas no produto esteticamente agradável que oferece uma sensação 

de segurança e autogratificação. Como parte do propósito de desvendar essa 

transmutação da arte, observamos o kitsch trazendo na sua essência o conceito de 

engano e rascunho, algo inacabado que, pela necessidade de reconhecimento, acaba 

sendo oferecido e apresentado como uma obra original e autêntica. Com isso, 

incorporou-se na sociedade, a necessidade não mais do trabalho bem realizado e bem 

feito, mas sim de impacto emocional e visual, agradável e aceitável ao observador. 

Quando o homem se vê nessa condição de valorizar o falso, vender o mal como bem 

e o bem como mal e ter o falso como ideal estético, inconscientemente, e algumas 

vezes consciente, porém com sentimento de negação, o homem já se tornou um 

produto que necessita da sua linha de produção para ser finalizado e utilizado. A falsa 

realidade, a verdadeira realidade e a verdade falseada são faces do kitsch e somos 

induzidos pelo próprio meio que criamos e vivemos, a nos adaptar através dessas 

faces e construir a própria face. “O homem constrói a cidade e depois a cidade o 

constrói.” Essa afirmação feita pelo arquiteto e urbanista Jan Gehl, pode ser usada 

como analogia para o que se tornou, a partir da metade do séc. XX, a relação do 

homem com o kitsch. O homem o cria e produz, e depois se torna produto do mesmo. 

 

JUNIOR BUFON CENTENARO  - POSTURAS CRÍTICAS E 

LEGITIMADORAS DA ESTRUTURA DA DOMINAÇÃO EUROPÉIA NO 

BRASIL 
A partir da Política da Libertação, de Enrique Dussel, se fará uma leitura crítica do 

período colonial no Brasil, buscando descontriur um certo eurocentrismo que faz com 

que a história contada seja a dos vencedores, dos dominadores. Nos interessa neste 

conjunto a releitura dos principais momentos da modernidade europeia e sua 

expansão colonial que provocou a dominação em vários âmbitos, entre eles o 

intelectual. O ponto de partida do artigo é olhar a história na perspectiva dos 

vencidos, dos dominados (índios e negros). O trabalho pretende situar as primeiras 
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vozes que legitimaram a conquista e as quese colocaram contra. A discussão entre 

Bartolomé De Las Casas e Sepúlveda revela-rá um conteúdo pouco aprofundado na 

história, porém um divisor de águas desde o início da chamada "modernidade". Com 

isto também o papel fundamental da filosofia e da história latino-americanas no giro-

descolonizador que é um processo profundamente necessário e ainda inacabado. 

 

KALINKA DE OLIVEIRA SCHMITZ - COLÔNIAS DE QUADROS E 

GUERRA: COLONIZAÇÃO NO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

A presente comunicação tem por objeto de estudo os projetos de colonização de 

iniciativa privada na região da grande Passo Fundo durante a Primeira República, na 

perspectiva teórico-metodológica da História Regional e Micro história. Trata-se de 

um estudo preliminar, mas que aponta para sujeitos que optaram por colonizar parte 

de suas propriedades, dividindo-as em lotes coloniais, e vendendo aos colonos. 

Enquadram-se nesse perfil a colônia Quadros, que hoje pertence ao município de 

Almirante Tamandaré do Sul, formada na década de 1920, por Luiz Valiatti; e a 

colônia Xadrez localizada no município de Coqueiros do Sul, instalada pelo Dr. 

Homero Flores Guerra, em 1938. Como fonte de estudos, há a documentação da 

Comissão de Terras e Colonização, arquivada no Arquivo Histórico Regional de 

Passo Fundo. 

 

LETICIA CHILANTI - AS PRÁTICAS DE PROFESSORES: PERCEPÇÕES E 

SENTIDOS NO ENSINO DE HISTÓRIA MODERNA 
Na presente pesquisa faremos um breve levantamento sobre como educadores se 

apropriam dos saberes e conceitos relacionados a Idade Moderna, e relacionam estes 

temas com questões do presente utilizando o livro didático, seus conceitos, e outras 

fontes como base para os questionamentos e ensino de temas do período. Tendo isso 

em vista, utilizaremos na presente pesquisa, práticas descritas por professores da rede 

ensino estadual e municipal das cidades de Pelotas e Rio Grande, relacionadas ao 

ensino de História Moderna. Procuramos observar quais conceitos são aplicados no 

ambiente acadêmico e utilizados pelo professor em sala de aula, destacando o uso do 

livro didático, a utilização de outras fontes históricas e a atuação do professor. Para 

isso, foram analisados questionários realizados com professores que atuam na rede de 

ensino nos níveis fundamental e médio, que retornaram ao ambiente acadêmico após 

determinado período de atuação na sala de aula. 

 

LETICIA SABINA WERMEIER KRILOW - REPRESENTAÇÃO DA FAVELA 

NA GRANDE IMPRENSA BRASILEIRA NO SEGUNDO GOVERNO 

VARGAS 
Este artigo objetiva apresentar a pesquisa que desenvolvo sobre a forma como a 

grande imprensa brasileira (O Estado de S. Paulo, Folha da Manhã, Jornal do Brasil, 
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Correio da Manhã e Última Hora) representou o processo de incremento das áreas de 

habitação precária classificadas como ¿favelas¿, durante o Segundo Governo Vargas. 

O trabalho se justifica devido ao acelerado crescimento industrial e urbano ocorrido 

no Brasil, entre os anos 1930-1970. Tal crescimento envolveu uma significativa 

industrialização com alto grau de intervencionismo, alterações infraestruturais e 

demográficas que afetaram, principalmente, as cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Em 40 anos, o Brasil passou de país agroexportador e rural para exportador de 

manufaturados e relativamente urbanizado, processo que, por sua própria 

complexidade, trouxe profundas controvérsias. O incremento das favelas foi um dos 

principais temas discutidos, sendo objeto de intenso debate entre políticos, 

intelectuais e, principalmente, os grandes jornais. Emergiram, assim, opiniões muito 

diferentes sobre o fenômeno, revelando um forte confronto entre aqueles que 

apoiavam o processo de industrialização/urbanização e os que o combatiam, numa 

verdadeira ¿luta de representações¿ (CHARTIER) ou ¿luta simbólica¿ (BOURDIEU, 

1990). Para esse trabalho, dividimos o material que está sendo recolhido em três 

categorias para avaliar como a imprensa: 1) caracterizou o fenômeno classificado 

como favela, 2) procurou dar uma explicação para a origem e/ou causa do mesmo e 

3) propôs soluções para o ¿problema¿. Com base nesta análise, pretendemos detectar: 

a) distinções entre os periódicos quanto às categorias criadas; b) existência de linhas 

doutrinárias distintas frente à urbanização/industrialização e c) a visão de sociedade 

que esses jornais possuem, especialmente à integração socioeconômica dos negros e 

pobres. 

 

LIARA FAGUNDES ECHART - O GRANDE HOTEL DE PELOTAS: SALÃO 

DE FESTAS DA CIDADE (1928-1938) 

Desde sua inauguração, o Grande Hotel passou a fazer parte do cotidiano da 

sociedade pelotense e a satisfazer os viajantes mais ilustres que a cidade recebia. Este 

trabalho objetiva realizar uma análise das matérias veiculadas nos jornais pelotenses 

acerca da sociabilidade no Grande Hotel durante a primeira década de 

funcionamento. A imprensa é rica em dados e elementos, e para alguns períodos é a 

única fonte de reconstituição histórica, permitindo um melhor conhecimento das 

sociedades ao nível de suas condições de vida, manifestações culturais e políticas, etc 

(ZICMAN, 1985). A justificativa da pesquisa está centrada na representatividade 

deste estabelecimento para a história do setor hoteleiro na cidade de Pelotas, bem 

como na contribuição científica para a história da hotelaria, pois há poucos estudos 

nesta área. A metodologia empregada constitui-se, primeiramente, na análise de 

fontes primárias, sendo pesquisados os seguintes jornais: Diário Popular; A Opinião 

Pública; O Libertador. Além de contemplar uma breve revisão bibliográfica acerca da 

história da hotelaria, da cidade de Pelotas e do próprio estabelecimento. A pesquisa 

encontra-se em fase inicial, mas já é possível atentar para a questão da alta 
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movimentação social que ocorria no salão, bar e acomodações do Grande Hotel e a 

constante presença da elite local no estabelecimento. A isto deve-se o prestigio do 

referido hotel, pois evidenciava o que tinha de mais elegante, sofisticado e refinado 

na sociedade pelotense da época. 

 

LUCAS GUSTAVO BREVE - O PREÇO DA INFORMAÇÃO E DA 

TECNOLOGIA ATÔMICA 
Acidentes nucleares são eventos que geram impacto em escala global, não só 

econômica e ambiental, mas também social. Os dois maiores acidentes ocorridos em 

usinas nucleares afetaram a esfera cotidiana da população brasileira mais do que se 

imagina, a diferença no contexto histórico e a maneira em que estas informações 

foram divulgadas é o fator decisivo nessa interferência. O Objetivo deste artigo é 

analisar o impacto destes acidentes nucleares na esfera social dos brasileiros, e 

comparar os dois acontecimentos usando do contexto da velocidade e qualidade de 

informação midiática como o diferencial da gravidade deste impacto. Para atingir este 

objetivo usei da análise de fonte primária dos jornais mais divulgados em 

Florianópolis das duas épocas, Chernobyl 1986 e Fukushima 2011, e também de 

fontes orais. Através desses métodos, foi possível apresentar uma teoria que 

comprova o fato da facilidade de acesso às informações do acidente de Fukushima fez 

com que se amenizassem os problemas gerados. Contrário de Chernobyl que pela 

omissão e acobertamento da União Soviética fez com que estes problemas gerados 

chegassem a interferir no cotidiano da sociedade brasileira. 

 

LUCIANE MALDANER - SER MULHER: A COLUNA DE CARLOS 

ESTEVÃO E AS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO (1950-1960) 
Esta comunicação visa analisar um dos espaços destinados ao gênero feminino na 

revista O Cruzeiro, as charges do cartunista Carlos Estevão na coluna intitulada Ser 

Mulher, nos anos de 1950 á 1960. Essas sátiras nos permitem compreender os 

estereótipos físicos e comportamentais propagados pela revista ilustrada, bem como 

dos discursos imagéticos já presentes no imaginário da sociedade brasileira dos anos 

de 1950. Para isso seguiremos a premissa que, para que os veículos de comunicação, 

tenham respaldo na sociedade na qual atuam, faz-se necessário que contenham em 

suas páginas elementos significantes para as pessoas que a leem, sendo assim, se 

entende que os estereótipos que objetificam as mulheres, já pertenciam ao imaginário 

mental da sociedade que a consumia. O público alvo privilegiado no processo de 

introdução no país do consumo de bens de mercado foi sem dúvida a mulher, 

consumidora de produtos para seu uso pessoal, bem como para toda família. A  

revista sempre manteve em suas linhas e entrelinhas uma conotação moral dos bons 

costumes, sendo esses, cada vez mais burgueses, e dentro desta lógica buscou inserir 

e normatizar hábitos consumistas nas famílias brasileiras. A difusão da imagem de 
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uma mulher moderna, mais adequada ao contexto que, acreditava-se, o país passava 

no momento estava em conformidade com o discurso ideológico da revista, que 

pregava que a modernização do Brasil, passava por uma adequação de seus valores e 

costumes aos moldes dos paóses por ela considerados como civilizados. 

 

LÚCIO ANTÔNIO FELIPE - POLÍTICA EM DRÁGEAS: CRÍTICAS E 

DEFESAS Á DITADURA MILITAR NO JORNAL RIO GRANDE. 

A pesquisa que aqui apresentamos iniciou a partir de algumas indagações sobre o 

processo de intervenção política de o Governo Militar, iniciado nos anos de 1964, na 

cidade do Rio Grande. Assim, em princípio analisaríamos a veiculação na imprensa 

local, especificamente no jornal ¿Rio Grande¿, de matérias sobre a posse dos 

prefeitos Biônicos, empossados indiretamente, sem eleição, na cidade de Rio Grande. 

Partimos do debate historiográfico, Entretanto, nessa trajetória uma coluna, 

especificamente, nos chamou atenção. Intitulada ¿Política em Drágeas¿, de autoria de 

J. Coimbra, no jornal Rio Grande, essa coluna era publicada, quase que diariamente 

geralmente na segunda ou terceira página do jornal. Porém pela abordagem feita pelo 

autor, com temáticas acidas, ganhou destaques na primeira página justamente por dar 

apoio ao Governo Militar, já nos primeiros meses deste instalado e fazia críticas 

severas a personagens como Brizola e Jango, que os sintetizava com o adjetivo de 

¿perigo vermelho¿. 

 

MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS - OS FILHOS DO VENTRE  

LIVRE: PALMAS/PR, 1871-1910 

O trabalho ora proposto analisou, através das trajetórias de vida dos ingênuos, o 

significado e o impacto da Lei do Ventre Livre sobre os senhores, os escravos e seus 

filhos, em Palmas/PR, no período de 1871-1910, com o intuito de responder as 

seguintes indagações: Quem eram os ingênuos nascidos em Palmas entre os anos de 

1871 e 1888? O que significou em suas vidas a condição jurídica que a lei lhes 

concedeu? Em que medida a sua condição afetou a vida de seus pais, especialmente a 

da mãe escrava? Como os senhores de escravos reagiram a tal perspectiva de 

liberdade? As fontes para a pesquisa consistiram em registros eclesiásticos, cartoriais 

e judiciais disponíveis na Cúria Diocesana, no Fórum Municipal ¿ vara cível- e no 

Tabelionato Leinig, bem como documentos sob a guarda do Arquivo Público do 

Paraná, a saber: relatórios oficiais, censo populacional de Palmas (1890) e atas de 

reuniões da Junta qualificadora de escravos do município ¿ para designar os cativos 

passíveis de ser libertos pelo Fundo de Emancipação. O contato com as fontes 

indicaram um universo de 188 filhos do ventre livre regularmente registrados, mas ao 

se considerar todas as crianças que reuniam condições para pertencer a tal categoria, 

identificou-se número superior a duas centenas. A pesquisa apresentou-nos elementos 

como as alforrias condicionais dos pais dos menores, a correspondência oficial que 
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afirma a recusa em entregar os ingênuos ao Estado e os vários processos de tutela, 

entre outros, que indiciaram ter sido significativo o impacto da Lei do Ventre Livre 

para as crianças, suas famílias e na sociedade palmense. 

 

MARIA DIAS DE MATOS - A LIGA PELOTENSE DE FUTEBOL E SUA 

IMPORTÂNCIA/CONTRIBUIÇÃO PARA A CIDADE DE PELO 
O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância e o esquecimento da 

Liga Pelotense de Futebol (LPF), além de abordar as etapas do projeto de preservação 

da memória desta entidade. Seu surgimento assim como de outras ligas futebolísticas, 

resultou da necessidade de uma organização de entidades para a promoção do esporte 

e organização de campeonatos. A metodologia empregada baseou-se na pesquisa do 

acervo documental e história oral. A historia da LPF pode ser aprofundada com a 

análise do material documental que encontra-se sob tutela do Instituto Histórico e 

Geográfico de Pelotas (IHGPEL), que juntamente com a Universidade Federal de 

Pelotas desenvolveu um projeto de preservação desta memória. A análise deste 

material poderá servir para pesquisas que relacionam-se à história cultural do 

município, ao cotidiano da cidade de Pelotas no século XX, a afirmação de 

identidades locais através da paixão pelos clubes de futebol, entre outras 

possibilidade. A justificativa deste trabalho consiste no fenômeno, por assim dizer 

que foi a LPF, sua contribuição e seu esquecimento que foi ocorrendo ao longo dos 

anos na cidade. 

 

MARIANA ALMEIDA DOS SANTOS - BATALHA DE CORONEL ATRAVÉS 

DA IMPRENSA BRASILEIRA 

Após o estopim da Primeira Guerra Mundial, os países do continente americanos 

tomaram sua posição frente ao conflito: manter-se neutro. O Chile levou em 

consideração as suas relações cordiais com os principais envolvidos no conflito, 

mantendo sua posição neutra até o final da Guerra. Contudo, a neutralidade foi um 

assunto bastante em pauta no período. O país foi alvo de especulações após a visível 

influência alemã no exército e na educação chilena, além de episódios como a 

Batalha de Coronel (1914), que ia contra as decisões realizadas na Conferência de 

Haya (1907), a qual proibia conflitos em zonas neutras. Este evento foi tido como 

uma violação na neutralidade a partir do momento em que a esquadra alemã 

comandada por Maxmilian Von Spee navegou em direção ao território em busca de 

seguranças e abastecimento de carvão no local, após perder a sua base mais 

importante, Tsingtao (Japão). Sabendo que os alemães haviam enviado a esquadra 

para o território chileno, os ingleses enviam seus cruzadores comandados por 

Christopher Cradock que se dirige ao sul do continente. A esquadra alemã derrota a 

esquadra britânica, levando seus cruzadores a pique com toda a sua tripulação. 
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Spee é recebido com festa em Valparaíso, uma de suas Colônias Alemãs no país. 

Tendo em vista essas especulações e acontecimentos acerca da neutralidade chilena e 

o combate de Coronel, a imprensa brasileira expressou sua opinião através dos 

veículos de comunicação de maior circulação da época, o jornal. A presente pesquisa 

visa analisar como a imprensa do Rio de Janeiro tratou a Batalha de Coronel, episódio 

bélico que marcou a maior vitória naval alemã durante a Primeira Guerra Mundial. 

 

MARIANE FAVRETTO - PARTICIPAÇÃO POPULAR, CLIENTELISMO E 

PODER LOCAL 
O estudo tem como objetivo analisar o poder local como campo para uma gestão 

política democrática e eficiente. Para isso aborda o fato de a Constituição Federal de 

1988 ter elevado o Município como parte integrante da federação, o que lhe conferiu 

maior autonomia e liberdade. Após, analisa o clientelismo como prática que 

permanece nos dias atuais, muitas vezes coexistindo a participação popular. A 

pesquisa consiste no exame da produção doutrinária e legislativa no direito brasileiro 

sobre o assunto. Quanto ao método de abordagem, adota-se o dialético. Quanto ao 

método de procedimento, utiliza-se, concomitantemente, os métodos histórico e 

descritivo. No que tange ás técnicas de pesquisa, emprega-se a pesquisa documental e 

bibliográfica, bem como pesquisa através do meio eletrônico, mediante o qual se 

obterá acesso a informações ainda não disponíveis em publicação. O avanço 

tecnológico provoca mudanças socioeconômicas em nível acelerado, o que dita 

desafios aos governos atuais que precisam estar atentos tanto aos impactos da 

economia mundial quanto aos problemas mais elementares dos cidadãos. Dessa 

forma, torna-se necessária a existência de uma administração pública cada vez mais 

flexível e descentralizada capaz de atender à diversidade de demandas (DOWBOR, 

2008). Diante da pesquisa, constatou-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988 

foi fundamental para o novo tratamento do poder local como campo para decisões 

públicas mais democráticas e eficientes, que realmente fossem ao encontro das 

necessidades da população. Entretanto, o clientelismo continua sendo um desafio para 

a democracia, que deve ser superado pelo aprimoramento democrático. 

 

MAURICIO HIROSHI FILIPPIN OBA - WENCESLAU DE MORAES E A 

CONSTRUÇÃO DA DISCIPLINA “ESTUDOS JAPONESES” 

O presente trabalho busca fazer uma reflexão acerca da constituição da disciplina 

“Estudos Japoneses” dentro do cenário acadêmico brasileiro. Através da análise de 

discursos intelectuais do final do século XIX e do início do século XX, procura-se 

desconstruir conceitos acerca do Ser Japonês e do Japonismo. Com esse método 

pretende-se historicizar tais conceitos como forma de ampliar as possibilidades de 

análise do historiador e problematizar o uso deles. O enfoque principal do trabalho 

será em torno do escritor luso Wenceslau de Moraes, visto a recepção que suas obras 
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tiveram dentro de um núcleo de intelectuais políticos, dentre os quais se destaca o 

brasileiro Manuel de Oliveira Lima. Moraes foi oficial da Marinha Portuguesa entre 

1875 e 1885, tendo então se estabelecido em Macau como embaixador, e mais tarde, 

em 1898, em Kobe no Japão. Produziu diversas obras em cujo conteúdo relata sua 

vida cotidiana junto com as impressões sobre cultura, história, sociedade e folclore do 

Japão. No âmbito desse trabalho Moraes coloca-se num local de destaque enquanto a 

primeira referência intelectual a influenciar em grande escala o pensamento acerca do 

“Ser Japonês” no Brasil. 

 

MICHELE DE OLIVEIRA CASALI - PODER LOCAL E SUAS RELAÇÕES: 

ESTUDO HISTORIOGRÁFICO SOBRE A REVOLUÇÃO FARROUPILHA 
Este estudo é resultado das investigações que vem sido desenvolvidas no projeto de 

pesquisa ¿América Platina: processos de formação e de consolidação dos estados 

nacionais no século XIX e no início do século XX¿, integrado às atividades de 

iniciação científica com bolsa CNPq/UFSM/PIBIC. Sendo assim, a partir das obras 

historiográficas sobre a Revolução Farroupilha, objetiva-se estudar o aparato político 

e burocrático instaurado durante a República Rio-Grandense (1836-45), considerando 

como elemento central as estratégias e influências dos cargos institucionais nas 

Câmaras Municipais, tendo ênfase nos Juízes de Paz. As problemáticas derivadas 

dessa questão servem de base para a uma discussão posterior sobre os conceitos de 

poder local e território a partir dos pressupostos da História Política, enquanto 

possibilidade de leitura sobre a política local e provincial no período estudado. 

 

NATÁLIA CARLA VANELLI - ICONOGRAFIA: CONSERVAÇÃO, 

HIGIENIZAÇÃO E SALVAGUARDA 

Durante um ano estagiei no Setor Iconográfico do MHR, lá agreguei conhecimentos e 

realizei atividades das quais antes desconhecia e hoje considero essenciais para 

conservação e salvaguarda da fotografia da memoria das mesmas. Partindo da 

permissa do atual papel de museus, segundo Pierre Nora, de conservação, identidade 

e lugar de memória, o setor cumpre exatamente esse proposito. Bem como de um 

cuidado mais especifico para as mesmas, adquirindo seu papel de ¿hospital da 

fotografia¿. Com a chegada das fotografias ocorrerá a assinatura de um Termo de 

Doação, tanto digital quanto físico, - uma vez que os museus não adquirem seu 

acervo através de valores monetários, somente doações -, que permitira o uso da 

imagem de forma livre. Para garantir maior conservação à imagem passa por scanner, 

para assim ser perpassada por laser somente uma vez, tendo assim a imagem na forma 

digital para utiliza-la em seus devidos propósitos e poder acomodar de maneira 

correta a fotografia física. Após a obtenção da imagem digital a fotografia passará por 

um diagnostico, onde preencher-se-á uma ficha indicando todos os problemas que 

apresenta devido a ação do tempo sobre a imagem. Para então poder-se realizar a 
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limpeza mecânica das sujidades presentes, e então acomoda-las em jaquetas e, 

posteriormente pastas de plásticos que serão alocadas em armários de metal, 

acomodação essa, considerada a mais adequada pelos especialistas brasileiros. As 

fotografias serão tombadas, com numerações especificas de identificações e arranjos 

que definirão a temática das mesmas. A sala onde serão guardadas também contem 

normas especificas de controle de luminosidade, humidade e temperatura, todas elas 

aconselhadas pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e compatíveis com a 

realidade das regiões brasileiras. 

 

RAFAEL ALMEIDA FERRETO - AS MULHERES DE O TEMPO E O VENTO 

Verissimo¿. Nesse sentido, para problematizá-la, propõe-se analisar a identidade da 

mulher gaúcha criada na obra a ser estudada, focalizando as funções sociais 

assumidas no tempo histórico da narrativa e suas implicações estéticas. A literatura 

sul-rio-grandense caracteriza-se pelo caráter histórico de suas obras. Como afirma 

Zilberman (2004, p. 69), ¿a história foi, desde o começo da literatura do Rio Grande 

do Sul, o berçário da ficção gaúcha¿. Assim, decidi realizar esta pesquisa devido ao 

meu grande interesse pela Literatura e História sul-rio-grandenses e, especificamente, 

pela obra O Tempo e o Vento, de Verissimo, sobremaneira pela temática que 

proponho. A obra O Tempo e o Vento, enfoque deste estudo, mostra-se um romance 

rico em história, cultura gaúcha, representações sociais e dialogismos entre as 

personagens, e já foi vista por estudiosos e teóricos sob diversos ângulos. Conforme 

Reimão (apud AZEVEDO, 2001), O Tempo e o Vento recria, literariamente, a 

formação e o povoamento do estado do Rio Grande do Sul. A novela abrange dois 

séculos: passa-se entre 1745 e 1945. Entendemos que, na recriação do povoamento do 

Estado, as mulheres tiveram papel importante e fundamental, como a consagrada Ana 

Terra, conhecida por sua fibra e coragem, e como Bibiana, esposa de Capitão 

Rodrigo, entre outras personagens femininas ao longo da trilogia. Por fim, acredito 

que este trabalho vem contribuir significativamente para a minha formação enquanto 

acadêmico de Letras e em meus futuros estudos científicos na área da Literatura. 

Também poderá contribuir para os estudos de literatura em nível de graduação 

especialmente, beneficiando os pesquisadores dessa área. 

 

RAFAEL FERNANDO LEWER - AGRICULTURA FAMILIAR: AQUISIÇÃO 

DE TERRAS E A SUCESSÃO FAMILIAR  

Esse artigo tem por objetivo levantar problemáticas relacionadas a questão agrária 

dentro da perspectiva da Agricultura Familiar e Camponesa, e seus problemas de 

sucessão familiar da propriedade rural focando na região do oeste catarinense. A 

manutenção e reprodução da agricultura de base familiar tem preocupado muitas 

organizações sociais devido ao alto êxodo da juventude do campo, o que tem 

comprometido essa forma de organização social da produção agrícola, bem como as 
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dificuldades de acesso à terra no Brasil. Dessa forma, procuramos apresentar e 

descrever brevemente, através de análise bibliográfica, os percursos históricos que 

definiram as formas de aquisição e ocupação das terras brasileiras com finalidade 

para produção de alimentos, passando pela Lei de Terras de 1850 como marco inicial, 

seguindo pelas lutas e movimentos camponeses messiânicos que insurgiram no início 

do século XX, dando ênfase à luta do Contestado, até chegar no processo de 

colonização do Oeste de Santa Catarina e a regulamentação da propriedade fundiária 

no país. Essa contextualização se fez necessária para num segundo momento 

podermos voltar-nos para as questões centrais da manutenção da agricultura familiar 

através da sucessão hereditária da propriedade e suas implicações num contexto de 

êxodo rural do final do século XX e início do século XXI. Para essas questões 

trazemos pensadores brasileiros e autores que retrataram de modo exemplar a questão 

agrária brasileira como Guilherme Delgado e Sérgio Sauer, além de Valmir Luiz 

Stropasolas e Rosani Marisa Spanevello no debate sobre sucessão familiar. Num 

terceiro momento, então, nos atemos a problematizar as possibilidades de reprodução 

social dessa forma de organização produtiva no campo e instigar uma profunda 

reflexão sobre o futuro das pequenas propriedades rurais no Brasil. 

 

RAFAELLA SARTORI DA SILVEIRA - O DESEMBARQUE DE CARGAS 

TÓXICAS NO PORTO DE ITAJÁI, SANTA CATARINA 

O foco da pesquisa foi na repercussão da mídia sobre desembarque de cargas tóxicas 

no Porto de Itajái em Santa Catarina, pois como todos sabemos a 

questão de saúde pública é apenas parcialmente solucionada, incentivando grandes 

lucros para grandes empresas que acabam descartando lixo em outros países 

geralmente de maneira ilegal. Dentro desses descartes encontra-se os lixos 

eletrônicos, que contém substâncias prejudiciais a saúde como chumbo, mercúrio, 

berílio e o cádmio. Na pesquisa foram analisadas reportagens de jornais em sua 

maioria locais ou da região sobre lixos vindos da Espanha, Estados Unidos e Canadá, 

algumas das embarcações iriam até o Rio Grande do Sul mas foram interceptadas em 

Itajaí. A partir das entrevistas foi possível perceber a postura da mídia sobre os crimes 

ambientais de outros países, e como são aplicadas as leis e multas para 

irregularidades e o destino do lixo depois de encontrado. 

 

RENATA ELIS SCHILING - COLONIZAÇÃO PRIVADA NA REGIÃO 

NORTE DO RIO GRANDE DO SUL 

A presente comunicação tem por objetivo compreender o processo de colonização no 

norte do Rio Grande do Sul, na Primeira República (1889-1930), na perspectiva da 

História Regional. Como recorte temático, discute-se a atuação das empresas de 

colonização privadas na região, buscando traçar um panorama geral das mesmas. Em 

termos teórico-metodológicos, estuda-se o assunto a partir da micro história, e como 
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fontes primárias será utilizado documentos da Comissão de Terras de Passo Fundo 

situados no Arquivo Regional de Passo Fundo. A pesquisa possui dados parciais, uma 

vez que está em andamento. 

 

ROSILENE OLIVEIRA SILVA - FUNDO JOSÉ ANÉLIO SARAIVA 

O Fundo José Anélio Saraiva teve origem na doação da documentação de suas 

pesquisas na área dos recursos minerais e a vida profissional de José Anélio Saraiva, 

em julho de 2011. A doação foi realizada ao Instituto Histórico e Geográfico de 

Pelotas - IHGPEL instituição a qual José Anélio foi membro da diretoria. A partir 

deste ato, foi instituída a organização do acervo, formando o Fundo José Anélio 

Saraiva. José Anélio Saraiva nasceu em 1912, na cidade de Lavras do Sul. Cidadão 

Pelotense, membro da Academia Sul-Brasileira de Letras e da Academia Pelotense de 

Letras, subprefeito do Laranjal, vereador, fundador de diversos centros de tradições 

gaúchas na cidade de Pelotas. Autor de três obras realizou diversas pesquisas em 

Pelotas, principalmente na área dos recursos minerais. Algumas de suas teses foram 

publicadas em revistas da Itália, Portugal e Polônia O artigo visa apresentar alguns 

fragmentos publicados pelo pesquisador José Anélio Saraiva, especialmente suas 

contribuições no estudo da Mineralogia. O Fundo José Anélio Saraiva teve origem 

por meio da doação, de documentos que tratam de sua vida pessoal e profissional. Os 

documentos constituintes do Fundo José Anélio Saraiva, de fato esse pesquisador à 

frente de seu tempo, protagonista de uma história a ser contata sobre o petróleo na 

Bacia de Pelotas. A organização desse acervo servirá de subsidio para reconstrução 

da história e a trajetória de luta. O acervo de José Anélio é valioso para inúmeros 

tipos de pesquisas como a relacionada à Bacia de Pelotas, sua vida profissional e 

política. Tendo como o objetivo de divulgar as características do acervo e tornar a 

documentação acessível ao pesquisador, destacando sua importância para a história 

da cidade de Pelotas no século XX. 

 

SABRINA RODRIGUES COSTA  - PRÁTICA DE EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL: AS CASAS SUBTERRÂNEAS E OS POVOS JÊ 

MERIDIONAIS 
A apresentação proposta procura dar continuidade ao debate em torno da educação 

patrimonial, mais especificamente vinculada à temática das casas subterrâneas e os 

povos Jê meridionais, a partir de sua aplicação prática em uma escola da rede pública 

de Santa Maria - RS. Através dessa temática para aplicação da educação patrimonial, 

pretende-se dar visibilidade as populações Jê Meridionais e suas produções culturais, 

já que estes povos fazem parte das variadas populações indígenas marginalizadas na 

história do Brasil. Os grupos indígenas Jê Meridionais são representados pelos índios 

Kaigang, Xokleng e seus antepassados, e, supõe-se, que foram com estes grupos que 

surgiu a construção das casas subterrâneas. Se usa o termo `casa subterrânea¿ para 
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caracterizar depressões circulares, onde, nessas habitações, os povos podiam se 

proteger principalmente do clima gélido. Desta maneira, visa-se levar tal assunto para 

a sala de aula, sendo que não é um tema do conhecimento de todos, onde, na prática, 

serão utilizados o uso maquetes e vídeos, procurando levantar debates a partir das 

construções culturais dos grupos indígenas Jê Meridionais, buscando, desta forma, 

promover uma reflexão acerca de suas produções enquanto patrimônio. Assim, por 

meio da prática de educação patrimonial através do uso de recursos pedagógicos, 

como as maquetes e vídeos, busca-se promover uma forma alternativa de estudo dos 

povos indígenas. A temática focada na cultura material das populações Jê meridionais 

procura também possibilitar reflexões acerca de questões sociais atuais vinculadas 

aos grupos descendentes das populações construtoras das casas subterrâneas, dando 

ênfase ao debate sobre os grupos marginalizados atualmente, usando como exemplo 

estes povos indígenas.  

 

SAMANTA RITTER - RETRATOS DE FAMÍLIAS: ESTUDO COMPARADO 

SOBRE IMIGRANTES NO SUL DA AMÉRICA 

O presente trabalho contempla o projeto de pesquisa ¿Imigrantes em ação: 

organização social e participação política. Estudo comparado sobre a imigração no 

Brasil, Argentina e Chile ¿ séculos XIX e XX¿, desenvolvido na Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); está vinculado ao Núcleo de Estudos Teuto-

brasileiros (NETB) sob a orientação do Professor Marcos Antônio Witt. Buscamos 

realizar estudos que explorem as trajetórias e redes dos imigrantes alemães e suas 

famílias, que desembarcaram na América deixando registros de suas contribuições 

políticas e sociais nos países em que fizeram morada. Destes, selecionamos dois 

livros: um deles da família Valck (Valdivia, Chile), publicado em 2005 e o outro dos 

Englert (São Leopoldo, Brasil), lançado em 2012. Dialogando com o método da 

história comparada, temos por objetivo comparar os livros que retratam famílias de 

imigrantes alemães e sua trajetória na América, principalmente através das fotografias 

que os próprios livros trazem. O estudo visa também explorar as relações dessas 

famílias com a sociedade receptora e o modo como documentaram a si próprios e a 

época em que viveram. 

 

STEFAN ARTUR GERZOSCHKOWITZ PINHEIRO - O COTIDIANO NA 

ESTÂNCIA CLIMATÉRICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP (1920 - 1935) 

O presente artigo analisa o cotidiano dos habitantes da Estância Climatérica de São 

José dos Campos/SP, especializada no tratamento da tuberculose, no início do século 

XX, a partir do principal jornal da época, o Correio Joseense que circulou de 1920 a 

1967. Por meio da análise do periódico, é possível evidenciar como se vivia, sob a 

égide da temível doença, e como as correntes de pensamento existentes na época se 
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posicionavam em relação à tuberculose e ao tuberculoso, valendo-nos da análise da 

Representação Social. 

 

STELA SCHENATO - ABASTANÇA PARA A COLÔNIA: A CULTURA DO 

FUMO EM SANTA CATARINA NO SÉCULO XIX  

A produção fumageira tem grande importância econômica para o Brasil. Desde sua 

dispersão para fora da América, ela tem sido largamente consumida em escala 

mundial, sendo o Brasil um dos maiores produtores e exportadores desse produto 

atualmente. Santa Catarina é o estado com o segundo maior volume de exportação do 

país. Este artigo tem o objetivo de analisar a produção de fumo em Santa Catarina no 

século XIX, procurando entender como se deu o desenvolvimento da produção e da 

exportação na época, através dos Relatórios de Presidente de Província de Santa 

Catarina. Os avanços da cultura no estado possibilitam que hoje Santa Catarina seja 

referência em exportação, sendo o fumo o produto não alimentício que mais contribui 

para a economia de muitos países.  

 

SULÂNI KURTZ - ARTE, KITSCH E ARQUITETURA: BREVE HISTÓRIA 

DE UM ENCONTRO 

O presente trabalho analisa o modo como se estabeleceu a relação do homem com os 

rumos da arte, do kitsch e da arquitetura moderna. A identidade da arte verdadeira 

acompanha critérios autênticos, chocantes e simbólicos. O estranhamento originado 

pela arte compete desigualmente com a saturação, o deslocamento e esquisitice do 

fenômeno Kitsch, oriundo da ausência artística do século passado. Essa lacuna que 

artistas se recusam a preencher, encontrou o espaço necessário na reprodução barata e 

acessível da globalização para desenvolver-se, de maneira à causar sensações 

instantâneas que poderiam ser facilmente compartilhadas pela maioria da população. 

A sociedade atual cresceu dentro desse sentimentalismo Kitsch que aos poucos 

modelou um homem Kitsch, capturando-o pela sua alma e tratando o objeto como 

portador de cultura. Observando isso no âmbito arquitetônico descobriu-se um campo 

livre onde ele é pouco visível e informado. Assim, pelo método de análise do Kitsch 

nas artes, tem-se a pretensão de mostrar os seus efeitos emocionais que também se 

encontram presentes na identidade da arquitetura atual.  

 

TAÍS GIACOMINI TOMAZI - PADRÃO CIVILIZACIONAL NA FRONTEIRA 

MERIDIONAL DO BRASIL, ALEGRETE (1846-1886) 

E, na arrolação dos bens ¿46 pares de tamancos, duas Marquesas e dose cadeiras 

americanas¿. Segundo a lógica da percepção sobre a vida cotidiana os luso-brasileiros 

se relacionavam, comiam, moravam e viviam eram baseadas principalmente em 

arquétipos importados. Mas quando o trabalho do historiador se aprofunda a partir da 

investigação e do trabalho empírico começam a aparecer os primeiros 
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questionamentos: a realidade da vida cotidiana dos moradores da região de fronteira 

do Brasil meridional, na segunda metade do século XIX era realmente esta? Com 

base neste questionamento inicial é que se fundamenta este trabalho, buscando 

compreender a partir de inventários post mortem de Alegrete entre 1846 e 1886, em 

que constituíram os elementos cotidianos daquela sociedade. É isso que se buscará 

analisar neste trabalho, buscando compreender a partir do arrolamento e avaliação 

dos bens registrados nestes documentos, a quais tipos de modelos estas populações 

estavam ligadas. Outro elemento primordial deste trabalho é a questão do aporte 

metodológico para a pesquisa se dá na utilização da História Serial e que será melhor 

explorada no trabalho além e na aproximação do foco de análise da micro história 

Italiana. Ainda é importante ressaltar a relação do trabalho com a idéia de ¿Processo 

Civilizador¿ de Norbert Elias, a fim de compor uma proposta teórico metodológica 

que de conta de perceber elementos algumas vezes ocultos a análise historiográfica. 

Para tanto é necessário compreender o contexto da região a ser pesquisada, com toda 

a complexidade que a compõe: conflitos constantes, disputas fronteiriças, relações 

íntimas entre os diferentes estados em construção e contrabando. 

 

THAINÁ BATTESINI TEIXEIRA  - AS FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

ATRIBUÍDAS AO GÊNERO FEMININO NA REVISTA KODAK 

Ao trabalhar as fontes visuais impressas e suas diversas possibilidades de pesquisa, 

bem como a imagem entendida como representação social, com orientação da 

professora doutora Marlise Regina Meyrer, o principal objeto de estudo são as 

revistas ilustradas, em especial o periódico gaúcho Revista KodaK, no qual foram 

analisados os papéis sociais atribuídos ao gênero feminino nos anos de 1912 a 1919. 

A Revista KodaK circulou entre os anos de 1912 a 1920/23 com períodos de 

interrupções. Foi a primeira revista a trazer uma grande quantidade de fotografias, 

conteúdos independentes, ilustrações e, com o passar do tempo, anúncios de 

publicidade. Direcionada a arte, a literatura, a vida social da população gaúcha. A 

Kodak, perceptivelmente, como outras revistas, objetiva ditar o comportamento das 

mulheres daquela época e é percebida como lugar de representação e de formas 

padronizadas de conduta e comportamento. A violência simbólica de gênero refere-se 

aos constrangimentos morais que as representações sociais de gênero impõem. 

Decorrente de uma sociedade historicamente machista e patriarcal, onde são comuns 

reproduções que disseminam tais representações, cuja principal característica consiste 

no constrangimento e na degradação da imagem da mulher. Através de algumas 

charges que foram publicadas na Revista KodaK nos anos de 1912 a 1919, escolhidas 

através de um levantamento em mais de 100 edições, pode-se verificar que tratam da 

questão da mulher e seu papel na sociedade. A importância do debate sobre o tema 

auxilia na visibilidade da violência contra a mulher e torna visíveis as relações de 
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gênero desiguais, pois essas representações nada mais são do que reproduções sobre a 

realidade dentro de um contexto histórico especifico. 

 

THIAGO SANTINI BREDA - A IMPRENSA DE FLORIANÓPOLIS ANUNCIA 

O BRASIL NA GRANDE GUERRA 
Este trabalho tem como intuito analisar as informações que circulavam por 

Florianópolis acerca da Primeira Grande Guerra, com destaque após o rompimento 

brasileiro com o bloco germânico, sucedido por sua entrada oficial no conflito em 

1917. Desse modo, pretende-se compreender de que maneira um evento de tal 

magnitude foi recebido pela imprensa local, dando ênfase nos seus posicionamentos e 

intencionalidades. Como fonte primária foram selecionados os jornais ¿O Alliado¿ 

(1915-1917) e ¿O Estado¿ (1914-1918), a partir dos quais serão problematizados os 

seguintes aspectos: termos e linguagem utilizados para a descrição do evento, 

posicionamento político, e impactos locais tais como o antigerminanismo. A escolha 

de ambos está justificada pelos seus posicionamentos divergentes, enquanto o 

primeiro de circulação pequena e gratuita se assume simpatizante da causa Aliada, o 

jornal o Estado, publicação diária e de grande circulação. Nas palavras do historiador 

britânico Eric Hobsbawm a Primeira Guerra Mundial, conflito global levando as 

nações participantes à exaustão total e reordenando completamente a geopolítica 

mundial, inaugurou a ¿Era do Massacre¿. Nunca antes na história da humanidade um 

contingente militar tão grande havia sido mobilizado. Os impactos desse conflito no 

âmbito local possibilitam uma série de questionamentos sobre a política, economia e 

sociedade florianopolitana durante o evento. 

 

TIARA CRISTIANA PIMENTEL DOS SANTOS - HISTÓRIA E MEMÓRIA 

DAS ENCHENTES DO RIO URUGUAI: O MUNICÍPIO DE SÃO BORJA 

Este trabalho visa investigar a relação das comunidades ribeirinhas do município de 

São Borja, no oeste do estado do Rio Grande do Sul com as enchentes recorrentes do 

rio Uruguai no decorrer no século XX. O texto analisa a mudança nas enchentes que 

eram percebidas, no início do século XX, como cíclicas e passam a ocorrer de forma 

¿desordenada¿ em períodos mais recentes. Essa análise terá por base relatos de 

moradores e fotografias das enchentes, das áreas afetadas e pessoas envolvidas, 

especialmente os habitantes locais, além das transformações ambientais decorrentes 

das sucessivas enchentes. 

 

TICIANE PINTO GARCIA - POR ENTRE MEMÓRIAS E MILAGRES: A 

TRAJETÓRIA DE PADRE REINALDO WIEST 
Este trabalho se propõe a apresentar os primeiros resultados correspondentes à 

elaboração de uma futura pesquisa, que pretende difundir a representatividade local 

através da figura do Padre Reinaldo Wiest. Padre Reinaldo, nasceu no dia 15 de julho 
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de 1907, em Dois Irmãos. Seus pais Felipe Wiest e Carolina Kieling Wiest, eram 

colonos conceituados, laboriosos e profundamente cristãos. Em 1921, Reinaldo se 

matriculou no Seminário Menor de São Leopoldo, e no dia 3 de dezembro de 1933, 

Dom Joaquim F. de Mello lhe conferiu a Ordenação Sacerdotal na Matriz de São 

Miguel em Dois Irmãos. Em maio de 1936, Dom Joaquim lhe conferiu a Paróquia de 

Piratini. Em 1953, apesar dos protestos do povo de Piratini, Dom Antônio Zattera 

resolveu transferi-lo para a Paróquia de Sant´Ana da Colônia Maciel em Pelotas. 

Como em Piratini, na nova localidade percorria ao lombo do cavalo todo o interior da 

Paróquia visitando as comunidades, as escolas e as famílias. Os sinais da 

Representação e do poder simbólico diante da figura do Padre são muito perceptíveis 

dentro das comunidades, principalmente na Colônia Maciel, onde nas casas a maioria 

das famílias tem quadros com a imagem do Padre pelas paredes, como forma de 

devoção. É feita a distribuição de panfletos distribuídos com a oração em favor da 

beatificação e pedindo a colaboração para que sejam enviadas a diocese de Pelotas as 

graças recebidas por intermédio do referido Padre. A população realiza visitas 

frequentes ao túmulo e decora com flores e placas com mensagens em agradecimento 

por graças alcançadas, os famosos milagres. Vemos como um dos maiores resultados 

desta pesquisa, a constituição de uma historicidade local da preservação dos relatos e 

da memória dos habitantes das localidades em que o Padre atuou.  

 

VALÉRIA FELCZAK - HISTÓRIAS DO CURSO DE HISTÓRIA DA UFSC 

A presente pesquisa tem por objetivo elaborar um banco de memória, privilegiando o 

estudo de trajetórias de vida de pessoas que tiveram uma relação direta com o curso 

de História da UFSC no passado (ex-professores, ex-alunos, ex-servidores), ou que 

continuam tendo esta relação nos dias atuais. O ponto de partida é a constatação de 

que o curso de história da UFSC praticamente não dispõe de fontes, por mais 

paradoxal que isto possa parecer. Constata-se que a burocracia da UFSC, ao adotar a 

política de temporalidade para seus documentos, não conservou valiosas fontes que 

auxiliariam na compreensão da história da fundação do curso (em 1971) e sua 

trajetória até os dias atuais, evidenciando, tensões, conflitos, preocupações teóricas e 

metodológicas, o papel do curso na sociedade na qual se insere, etc. Trata-se de 

pesquisa em fase inicial, a qual deverá produzir um vídeo-documentário utilizando 

imagens disponíveis, bem como depoimentos de ex-professores e ex-alunos que 

vivenciaram diferentes momentos na trajetória do curso, bem como de professores e 

alunos que atualmente vivem o curso. Considerando o volume de informações que se 

pretende obter, o projeto também pretende ser um legado para futuros pesquisadores 

que tenham interesse em torno do tema. 
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WALESKA SHEILA GASPAR - HISTÓRIA REGIONAL E IMPRENSA: A 

REVOLUÇÃO FEDERALISTA EM UM JORNAL PAULISTA 

O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa orientado pela Prof.ª Dr.ª Ana 

Luiza Setti Reckziegel, o qual pretende ponderar a repercussão da Revolução 

Federalista ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1893-1895 nas páginas de periódicos 

nacionais e internacionais, desta forma, o projeto desenvolve-se a partir da análise de 

fontes documentais da imprensa, visto que, a pesquisa histórica tem se valido cada 

vez mais deste recurso frente a amplitude de possibilidades que o mesmo fornece, 

pois, os meios de comunicação, ao selecionarem o que vai virar notícia ou não, são 

criadores dos acontecimentos, tornando-se assim, documentos de memória na análise 

dos historiadores (CAMARGO, 1971). Sendo assim, este trabalho, em específico, 

compreende a análise do jornal O Estado de São Paulo no período que abarca a 

revolta armada no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895. O propósito dessa 

investigação consiste em situar a forma como o jornal paulista, localizado no 

principal núcleo econômico e político da República Velha (1889-1930), e que, com o 

tempo, acabou consolidando-se como um dos jornais de maior influência nacional, 

interpretava os acontecimentos que envolveram a subversão rio-grandense, dado que, 

a Revolução Federalista, mais do que um conflito pelo poder regional, ultrapassou as 

fronteiras e tornou-se um problema de política interna e externa do Brasil. A 

internacionalização da revolução foi amplamente discutida pela imprensa, marcada 

pela alta agitação jornalística, a qual nos fornece indícios de como um problema de 

disputa pelo poder regional mobilizou a opinião pública do centro do país. 

 

WELINGTON AUGUSTO BLUME - A ATUAÇÃO DO PE. MAX VON 

LASSBERG COMO AGENTE COLONIZADOR (BRASIL E ARGENTINA) 

As novas leituras sobre a imigração e seus desdobramentos têm contribuído, 

sobretudo, para trazer à luz diferentes perspectivas de análise acerca da temática. 

Dentre elas, destaca-se a possibilidade de se pensar a mobilidade espacial dos 

imigrantes e seus descendentes. Estes, locomovendo-se muitas vezes com o auxílio e 

incentivo de agentes colonizadores, procuravam, especialmente, melhorar suas 

condições econômico-sociais e novos espaços para reproduzir sua forma de vida. Para 

tanto, farei uma análise de parte da trajetória do Pe. Max von Lassberg, jesuíta, 

responsável por consolidar diversos projetos de colonização. Por exemplo, para as 

cidades de San Alberto e Puerto Rico, na província de Misiones, Argentina, e Cerro 

Largo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Dessa forma, destaca-se que o agente 

em questão transitou por inúmeras áreas do Rio Grande do Sul, estabelecendo diálogo 

com sociedades imigrantes, às vezes descontentes, e lhes mostrando novas 

possibilidades de vida. Os imigrantes, radicados neste estado, foram alcançados pela 

atuação de Lassberg. Ao divulgar seus projetos de colonização em direção ao 

Oeste/Noroeste do Rio Grande do Sul e a Misiones, o agente possibilitou-lhes 
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mobilidade espacial. Dentro dessa perspectiva, procuro destacar os motivos que 

levaram os imigrantes alemães e seus descendentes estabelecidos já na região 

missioneira rio-grandense a, novamente, participar de um processo de emigração, 

estabelecendo-se nas cidades de San Alberto e Puerto Rico. Imbricadas em meio a 

esse movimento migratório, estão as estratégias adotadas por Lassberg para atrair os 

teuto-brasileiros à Argentina. 

 

YURIA SANTAMARIA PISMEL  - MEMÓRIA E HISTORIOGRAFIA: A 

CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DE MARINGÁ (1970-2000) 

A proposta desta comunicação é apresentar uma análise da construção da memória 

coletiva e da memória historiográfica acerca da História de Maringá, inserida num 

contexto macrorregional de valorização econômica e política da região do norte do 

Paraná. Considerando que o processo de colonização e fundação de Maringá 

enquanto município é relativamente recente, pretende-se analisar os documentos que 

enfatizem os discursos formadores de uma memória histórica em diversos âmbitos, 

tais como documentos oficiais de instituições privadas e estatais envolvidas no 

processo, bem como as produções historiográficas e científicas acerca do tema. Os 

discursos desenvolvidos a partir da década de 50 acerca da história do Norte do 

Paraná, em geral, e de Maringá, em específico, destacam o projeto colonizador de 

seus agentes, tidos como ¿pioneiros¿, relacionados às noções de ¿civilização¿ e 

¿progresso¿. A partir da análise dos diferentes olhares para a história oferecidos pela 

documentação, pretende-se compreender como se deu a formação do norte do Paraná 

e de Maringá, não só como região e microrregião, mas como discurso. Nesse sentido, 

estabelecer-se-á uma relação entre as questões regionais que envolvem a construção 

do Norte do Paraná, ampliando a discussão para sua repercussão, influência e relação 

com o âmbito nacional, na medida em que a formação intelectual desse discurso 

legitimador do pioneirismo insere-se em um processo diretamente ligado à política 

nacional. 


