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Criação do Espaço de Centro Oeste: do sertão dos Garcias ao Chapadão do Céu 
Carlos Ugo Giannotti 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Palavras-chave: Sertão, Sudoeste goiano, fronteiras. 

Resumo: Neste trabalho me proponho a discutir a ocupação do sudoeste goiano a partir 

do século XIX, quando ocorre a expansão da pecuária oriunda de Minas Gerais. Esta 

expansão faz parte da política do Estado brasileiro em ocupar os espaços vazios. A 

partir da história de uma família dita “pioneira”, proponho discutir a ocupação da região 

conhecida como “sertão dos Garcias”. Neste contexto, discuto como uma história de 

família pode ser fundamental para se estudar a história regional e como esta história se 

insere no contexto nacional. Por outro lado, acompanho o desenvolvimento da história 

desta família no extremo sudoeste e a contextualizo no século XX, em seu 

desdobramento e aliança com a expansão dos interesses capitalistas a partir dos anos 

60/70. 

A partir de seu Alberto Rodrigues, descendente dos Garcias, acompanho 

como essa força tradicional se aliou ao processo de modernização que se dá neste 

espaço geográfico e através de um discurso de progresso articula a formação de um 

novo espaço administrativo, ou seja, o município do Chapadão do Céu. 

A metodologia utilizada se baseou na história oral onde as entrevistas com 

os membros da família se constituiu fonte histórica. A recuperação da história de família 

conta com os memorialistas da família e da literatura regional que nem sempre é 

utilizada como fonte histórica. 
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Portugal no século XIV: O aumento do poder da nobreza no governo Fernandino 
Cláudio José da Silva 

UFG/ Jataí 

Palavras-chave: Nobreza, D. Fernando, Cortes. 

Resumo: Esta comunicação tem o objetivo de analisar as relações régio-nobiliárquicas 

durante o reinado de D. Fernando em Portugal (1367-1383). Através da leitura das 

Cortes realizadas durante o governo Fernandino, pretende-se identificar as queixas 

apresentadas contra os abusos da nobreza e os principais benefícios concedidos a esta 

pelo monarca. Encontram-se entre as reclamações populares, o problema do aumento do 

poder da nobreza. Entende-se que as reclamações do povo em geral não foram atendidas 

pelo monarca, devido especialmente ao contexto externo do reino Português (guerras 

contra Castela).                    

              As Cortes Portuguesas realizadas durante o governo Fernandino no século 

XIV, eram o espaço para o povo apresentar ao soberano, problemas que afetavam o 

reino. O monarca diante das reclamações apresentava sugestões para resolver os 

problemas. 
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Fragmentos de memória: o museu, a sociedade e o ensino 
Cybelle Melo de Oliveira 

UFG/ Jataí 

Palavras-chave: Museu, Ensino, História Local. 

Resumo: Este trabalho tem por finalidade apresentar os resultados das atividades e 

reflexões desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão e cultura: Fragmentos de 

memória – o museu, a sociedade e o ensino. Buscou-se por meio de diferentes 

atividades, estabelecer um diálogo entre o espaço museólogico, representado pelo 

Museu Histórico de Jataí e entendido enquanto espaço de (re) produção de uma 

memória jataiense, com o ensino de história local. Nesse sentido, discutiu-se as 

representações das memórias de Jataí apresentadas no museu considerando percepções, 

proximidades, distanciamento, afetividades, sentimentos de pertencimentos ou exclusão 

construídas pelos alunos visitantes desse espaço. As atividades foram precedidas e 

procedidas de momentos de discussão com os alunos sobre a importância de conhecer o 

espaço museólogico e os processos de seleção, recorte, escolha que fazem parte da 

organização das exposições, bem como, análises sobre o processo de 

construção/desconstrução da História, com o intuito de demonstrar aos alunos 

participantes do projeto que eles são sujeitos construtores da História.  
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Moderno, Modernidades e seus efeitos nas artes e no espaço urbano do século XIX 
e XX 

Danielly Batista Silveira 
UFG/Jataí 

Coautor:Reny Felix de Assis Filho 
   UFG/Jataí  

 
Palavras-chave: Espaço Urbano, Artes, História Contemporânea. 
 
Resumo: A partir do final do século XVIII e começo do XIX um conjunto de 

transformações sociais e econômicas acelera e provoca a modernização principalmente 

na Europa. Em tal contexto histórico a dimensão cultural não passa incólume sofrendo 

não apenas seu impacto, mas também fornecendo o material simbólico necessário para a 

sedimentação do mundo moderno ocidental. O homem parece estar num caminho sem 

volta. A “aventura da modernidade” agarra a todos com seus ganhos, perdas e, 

fundamentalmente, ambigüidades. Neste novo contesto o espaço urbano e as artes 

aparecem como os primeiros a denunciarem ou demonstrarem as transformações que 

ocorrem no mundo físico. Como “porta-voz das almas” as artes revelam, expõem, 

mostram não só as mudanças aparentes, mas aquelas que estão escondidas no intimo 

dos indivíduos.  Como se convidada a uma dança macabra, os medos desta nova vida 

que se desenha avançam com seus esqueletos e espectros sobre o transeunte já agora em 

pleno dia. 
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A Educação de Jovens e Adultos em Goiás: análise de uma pesquisa documental 
 

Danielly Cardoso da Silva  
Faculdade de Educação – UFG  

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Pesquisa documental, História da 

educação em Goiás. 

 

Resumo: Este resumo apresenta os resultados parciais do projeto de pesquisa de 

iniciação científica “Documentação da Educação de Jovens e Adultos na Secretaria de 

Estado da Educação de Goiás no período de 1940 aos dias atuais”, vinculado ao projeto 

geral Centro Memória Viva – Documentação e referência em EJA, Educação Popular e 

Movimentos Sociais, desenvolvido na Faculdade de Educação da UFG em parceria com 

a Pontifícia Universidade Católica de Goiás e o Fórum Goiano de EJA. O objetivo do 

projeto é localizar, tratar, catalogar, analisar e disponibilizar em ambiente virtual a 

documentação relativa à Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de 

Goiás nas diferentes campanhas, projetos e programas que foram desenvolvidos pela 

rede de ensino estadual, visando disponibilizar essa documentação em ambiente virtual 

possibilitando o acesso de outros pesquisadores á essas fontes. Dentre os resultados 

alcançados, destaca-se a assinatura de um termo de cooperação com o Conselho 

Estadual de Educação, a catalogação das resoluções do CEE de 1966 a 1976 e a criação 

de um banco de dados para armazenamento dos documentos catalogados que está em 

fase de aperfeiçoamento. 
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Câmpus Jataí: História e memória 

Dayane da Silva Alves 
UFG/ Jataí 

Co-autor: Eduardo Assis Carvalho 
UFG/ Jataí  

 
Palavras-chave: História, Memória, Câmpus Jataí. 
 
Resumo: A política de expansão e interiorização da UFG no início da década de 1980 

possibilitou a criação do Câmpus Avançado de Jataí. As discussões para a instalação do 

Câmpus precederam os anos 80, e foi possível devido o envolvimento deum movimento 

social organizado,e também, engajamento político de representantes da população 

regional que almejavam a implantação de uma instituição de ensino superior pública na 

região. O Campus de Jataí (CAJ) iniciou suas atividades acadêmicas no ano de 1981 

com a implantação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em 

Matemática, Química e Física. Desde então, apesar das inúmeras dificuldades, o 

Câmpustem crescido e desenvolvido um importante trabalho de formação de 

profissionais para a região. Nesse sentido, esta pesquisa intenta (re)construir o processo 

histórico de sua criação, implantação e estruturação a partir de registros documentais, 

imagéticos e da oralidade, considerando a importância de se conhecer a memória e a 

história de diversos atores que almejaram, atuaram e contribuíram de forma decisiva 

para que essa instituição fosse uma realidade para a região.  
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Movimento de educação de base (MEB): Memória de uma história negada na voz 
de educandos e monitores 

Dayane Mendes da Silva 
Faculdade de Educação – UFG 

 

Palavras-chave: Movimento de Educação de Base, Memória, Material didático. 

Resumo: Esse trabalho apresenta resultados obtidos por meio da pesquisa PIBIC/CNPq 

2011-2012, no subprojeto Movimento de Educação de Base em Goiás (MEB-GO), 

vinculado à pesquisa “Centro Memória Viva (CMV) – Documentação e Referencia em 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais do 

Centro Oeste”, que visa resgatar, organizar e divulgar online a memória individual e 

coletiva, visto que muito da história da educação de nosso país se encontra dispersa e 

em coleções particulares. No PIBIC analisamos a trajetória do MEB-GO, de 1961-1966, 

na voz de monitores e educandos. Para tal, localizamos onde se encontram alguns 

alunos e monitores que dele participaram, com vistas a perceber as influências advindas 

do processo educativo em suas vidas; ouvindo-os no sentido de captar as facilidades 

e/ou dificuldades enfrentadas no processo de ensino via rádio; e analisar como se deu a 

produção e utilização do Conjunto Didático Benedito e Jovelina, direcionado à 

educação de adultos no meio rural. Trata-se de um estudo documental, com uso de 

entrevistas, cuja análise pauta-se, entre outras, nas leituras dos seguintes autores: Fávero 

(2006), Freire (1963), Halbwachs (2004), Peixoto Filho (2003) e Rodrigues (2008). 
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Educar para quê? Couto de Magalhães e a educação em Goiás no século XIX  

Domingos Neto da Silva 
UFG/ Jataí 

 

Palavras-chave: Educação, expansão, civilização. 

Resumo: A educação no século XIX merece pautar os tão escassos estudos sobre a 

história de Goiás no período imperial. Percebendo isso, o texto de Carvalho (2009) 

sobre a cultura das sociedades do Araguaia permite pensar a importância do ensino 

dentro do processo de ocupação e “civilização dos sertões”. Essa comunicação objetiva 

analisar o discurso de educação realizado pelo presidente da província goiana (e de 

outras em demais ocasiões) – também viajante e descritor dos sertões – Couto de 

Magalhães – 1863-1864. A pergunta na qual se intitula essa comunicação torna-se então 

pertinente: educar para quê? No relatório da província, Couto ressaltava que deveria 

existir “um curso regular para qualquer profissão (...)” (Memórias Goianas 9, 1998, p. 

223). Nesse sentido, a educação aparece além do discurso de civilidade, dito também 

como possibilidade de auxílio às práticas econômicas e, sobretudo, como meio de se 

fixar as fronteiras territoriais – de fato promover a ocupação efetiva do interior. A 

educação, até então apenas clerical, deveria contemplar outras perspectivas, como a 

“profissional”, ou mesmo servir como forma de “civilizar” os povos indígenas 

(CARVALHO, 2009, p. 52-55) ou até mesmo o povo goiano taxado de “incivilizado” 

(...) (PALACÍN, 1994, p. 132) sob o “olhar” de viajantes vindos e outros locais 

(GARCIA, 1999). 
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Câmpus  Jataí: História e Memória 

Eduardo Assis Carvalho 
UFG-Jataí 

 

Palavras-chave: História, Memória, Câmpus  Jataí. 

 
Resumo: A política de expansão e interiorização da UFG no início da década de 1980 

possibilitou a criação do Câmpus Avançado de Jataí. As discussões para a instalação do 

Câmpus precederam os anos 80, e foi possível devido o envolvimento de um 

movimento social organizado,e também, engajamento político de representantes da 

população regional que almejavam a implantação de uma instituição de ensino superior 

pública na região. O Campus de Jataí (CAJ) iniciou suas atividades acadêmicas no ano 

de 1981 com a implantação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências com 

habilitação em Matemática, Química e Física. Desde então, apesar das inúmeras 

dificuldades, o Câmpus tem crescido e desenvolvido um importante trabalho de 

formação de profissionais para a região. Nesse sentido, esta pesquisa intenta 

(re)construir o processo histórico de sua criação, implantação e estruturação a partir de 

registros documentais, imagéticos e da oralidade, considerando a importância de se 

conhecer a memória e a história de diversos atores que almejaram, atuaram e 

contribuíram de forma decisiva para que essa instituição fosse uma realidade para a 

região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXX    ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH----GOGOGOGO 
“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”    

18 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 2012    
Anais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientifica    ////    ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177----4706470647064706    
 

ANPUHANPUHANPUHANPUH----GOGOGOGO    
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ––––    SEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁS    

 

 

 
 

A “posse” de terras em Jatahy no século XIX: problematização do processo de 
ocupação da região sul/sudoeste de Goiás 

Eduardo de Moraes Andrade 
UFG-Jataí 

 

Palavras-chave: Questão de terras, apossamento, sul/sudoeste de Goiás. 

 

Resumo: A expansão das fronteiras do território brasileiro no século XIX, a partir do 

processo de ocupação no qual ocorria o “apossamento” de terras em regiões como o 

sul/sudoeste de Goiás, permanece como algo quase intocado pelos historiadores. 

Percebendo esta lacuna, Fragoso (1990) já versava sobre trabalhos que possibilitassem 

perceber peculiaridades na questão de terras em regiões de Goiás (...), tal qual foi 

realizado por Luz (1982) que analisa a estrutura fundiária no século XIX. No entanto, a 

partir desses trabalhos que de fato deram o primeiro passo, é hora de se pensar em uma 

perspectiva micro, cujas referências teóricas da micro-história de Levi (2000) servem 

para reflexão (...). Assim, o processo de ocupação de Jataí situado no sudoeste goiano, 

que ocorreu no período iniciado na década de 1830 até 1850, aproximadamente, 

necessita ser investigado. Existem relatos e obras de viajantes e memorialistas que 

narraram essa história; o próprio contato com os registros paroquiais periodizados entre 

1856-1861 evidenciam questões – como a “mercantilização” da terra (FRAGOSO, 

1990, p. 164-165) – que “devem” e “podem” ser destrinchadas pelo historiador. 
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Representações e Imagens do índio no Livro Didático e na Sala de Aula: Escola 
Estadual Zico Coelho / Itapuranga-GO 

Fernanda Alves da silva Oliveira 
UEG- Unidade Universitária de Itapuranga  

 

Palavras-chave: Imagens, Representações, Indígenas. 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é conhecer e analisar os métodos de proposição de 

estudos que articulam textos e imagens em livros didáticos do ensino fundamental, 

levando em conta a colaboração de alunos e professores de escolas públicas do 

município de Itapuranga-GO. Pretende-se com essa pesquisa analisar como o livro 

didático aborda a temática indígena e o que os alunos abstraem dessa articulação de 

textos e ilustrações, indagando, assim, sobre os objetivos pedagógicos das gravuras que 

aparecem com certa frequência no livro didático. 
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Licenciatura em História: estudo de caso sobre a UEG - Unidade da cidade de 
Morrinhos.  

Gabriela Barbosa Eleuterio 
UEG  

Palavras-chave: Ensino, Pesquisa, Representação. 

Resumo: A Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Morrinhos, oferece quatro 

cursos de licenciatura, entre eles o de História. Anualmente o referido curso abre 40 

vagas no turno noturno. Desta forma, buscando conhecer o público do curso de História, 

no ano de 2011 os alunos do primeiro ano responderam um questionário, enfatizando os 

significados da educação e do curso de licenciatura, bem como os significados 

atribuídos a instituição universitária.  

Sendo assim 24 alunos responderam ao questionário, entre estas 15 pessoas residem em 

Morrinhos, o outro grupo são moradores das cidades vizinhas como Piracanjuba, Caldas 

Novas, Marzagão entre outras. Dessa forma, 10 alunos utilizam transporte próprio para 

chegar a UEG, a outra metade o transporte utilizado é custeado ou cedido pela 

prefeitura do município de origem. 

Ao que refere as justificativas para a escolha do curso 20 alunos responderam 

por afinidade e 3 alunos por falta de opção. A justificativa para a licenciatura 12 pessoas 

afirmaram por afinidade, 6 pessoas por opção de trabalho, outras 2 pessoas por já 

trabalhar na educação. O grupo de alunos entrevistados compõem uma faixa etária bem 

mista, 16 alunos entre 17 a 24 anos e 8 alunos de 27 a 56 anos. 
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História e ensino: o lugar do índio no livro didático  
 

Gabriela Varges da Silva 
UEG  

Palavras-chave: Ensino, Livro didático, História Indígena. 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de expor algumas informações 

preliminares acerca do Projeto de Iniciação Científica: O Lugar do Índio no Livro 

Didático e na Sala de Aula: Estudos de Casos em Escolas Públicas do Vale São 

Patrício. Neste sentido, analisaremos o ensino indígena nos livros didáticos em escolas 

públicas da cidade Morro Agudo de Goiás-GO. Observando a metodologia e os meios 

utilizados para que esse ensino seja passado de forma desmistificada. Refletindo acerca 

do conhecimento dos alunos sobre os povos indígenas Tapuias, residentes próximos ao 

município. Busca-se através deste projeto construir uma reflexão de como o ensino 

indígena é trabalhado nas escolas públicas através do livro didático, e como esse ensino 

se reflete na comunidade local. Para isso, faremos uma minuciosa análise dos livros 

didáticos, utilizados no Colégio Estadual Ramiro Pedro de Morro Agudo de Goiás, 

analisando ainda referências bibliográficas que proporcionará melhor compreensão as 

nossas indagações. Com este trabalho, temos a pretensão de preencher e também abrir 

novas lacunas, acerca do tema, contribuindo com a historiografia indígena regional e 

nacional. 
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O Livro dos Mortos do Antigo Egito: Cultura e Religiosidade 
 

Geraldo Renato Cabral Cruzeiro Filho 
UFG/ Jataí 

Palavras-chave:  Livro dos Mortos, Antigo Egito, religiosidade. 

Resumo: O Livro dos Mortos refere-se aos textos gravados nas paredes da pirâmide 

real, vulgarmente chamado  Texto das Pirâmides. “São os primeiros textos funerários 

do antigo Egito. Basicamente são formados por hinos, recitações mágicas a fim de 

assegurar a ressurreição real, e a proteção contra influências malignas”. Nossa pesquisa 

baseia-se na tradução portuguesa empreendida por Maria Helena Trindade Lopes 

(Lisboa, 1991). A religiosidade egípcia é uma marca importantíssima desta sociedade 

no Oriente Próximo e na cultura mediterrânica. 
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Damas e operarias, Mulheres da modernidade 
 

Gleidson Antônio da Silva 
UFG Jataí  

 

Palavras-chave: Mulheres, Literatura, Modernidade. 

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo principal, discutir as varias representações 

das mulheres presentes na literatura de Victor Hugo, em um primeiro momento iremos 

analisar a figura das personagens Fantine e sua filha Cosete. Como aspecto presente em 

determinado momento da historia social da França, em determinadas situações que 

naquele contexto são consideradas cotidianas, mas que para Victor Hugo são absurdas, 

em outro momento, abordarei o aspecto histórico presente na narrativa de Hugo, dessa 

forma a tornar alguns fragmentos do texto de Os miseráveis como ferramenta de auxilio 

ao ensino da historia moderna no ensino fundamental e médio permitindo o dialogo da 

Historia com a Literatura possibilitando o aprimoramento das praticas pedagógicas no 

ensino de Historia, e por outro lado fazer uma introdução a cultura literária nas escolas 

publicas, nesse sentido essa pesquisa tem como fundamental objetivo a introdução da 

Historia Cultural como metodologia de ensino, possibilitando ao aluno uma 

contextualização a partir não só da literatura, bem, como em outras artes relacionando-

as  ao com o  material didático relativo ao  conteúdo proposto pelo professor em aula. 
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A contribuição de espanhóis para a construção da cultura proletária do 
movimento libertário 
 

Guilherme Ferraz Franco 
UFG 

 
Palavras-chave: Educação, Anarquismo, Imigrantes 
 
Resumo: A denominação “anarquista” foi utilizada pela primeira vez, de maneira não 

pejorativa, pelo filósofo francês Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), porém, a 

ideologia anarquista só foi realmente teorizada pelo russo Mikhail Aleksandrovich 

Bakunin (1814-1876), que não só a definiu, como também foi um importante militante 

revolucionário, que propagou o anarquismo da maneira que acreditava, através da ação. 

No Brasil, o contato com a ideologia anarquista só foi ocorrer ao final do 

século XIX, através da aproximação dos trabalhadores com imigrantes libertários, 

vindos principalmente da Itália, Espanha e Portugal. O contato com os imigrantes, 

permitiu a eclosão de movimentos libertários em meio ao operariado brasileiro. Esse 

período foi marcado pelo surgimento de comunidades baseadas no trabalho coletivo, 

pela tentativa de criação de escolas racionalistas, baseadas no modelo da Escola 

Moderna de Francisco Ferrer y Guardia, pelo surgimento de produções culturais 

anarquistas e, principalmente, o surgimento da imprensa ácrata, gerida pelos próprios 

trabalhadores. Nesse sentido, esta comunicação visa expor a participação dos imigrantes 

espanhóis no desenvolvimento da educação popular, da imprensa ácrata e da cultura 

operária do Brasil no primeiro quarto do século XX. 
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Os cabarés em “Terras Tupiniquins” 
 

Hendryl Alceno Wasem 
UFG/Jataí 

Coautor: Rodrigo Oliveira do Prado 
UFG/Jataí 

 
 

Palavras-chave: Cabarés, Brasil, História Contemporânea. 

 

Resumo: No Brasil, algo semelhante surgiu com personalidade própria: O teatro de 

Revista. Ao contrário de seus similares “de câmara” eram espetáculos de grande porte, 

montados nos grandes palcos do país e muito mais ligados ao Teatro que a shows, mas 

os cabarés que funcionavam como cassinos, também, tiveram dias de gloria no início do 

século passado. Rio de Janeiro, São Paulo, Ilhéus, as mais ricas e prósperas cidades 

mantinham casas que ficaram famosas como o Bataclan imortalizado na obra de Jorge 

Amado. È necessário lembrar que uma ideia corrente, popular, no Brasil vai fazer uma 

associação quase automática dos cabarés com “casas de mulheres de vida fácil”. É claro 

que nestas casas de shows onde todos se encontravam a paquera podia levar a um 

“programa” e as “moças da vida”, também, frequentavam estes lugares, mas a 

associação automática é erronia e enganosa. No início do século XX Mère Louise, 

Louise Chabas, francesa de nascimento, alugou do propreietário de jornal Correio da 

Manhã um casa no atual Posto 6 na praia de Copacabana e ali montou um café-dançante 

ao estilo dos caberés parisienses que em pouco tempo ficou famoso. Na década de 1931 

foi fechada pelo policia sobre acusação de ser um local de encontros suspeitos. Em 1934 

é erguido no local o Cassino Atlântico até ser fechado pela exigencia da mulher de 

Dutra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vila Nova: um lugar em Goiânia. 
Isabela Rezende Borba 
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FAV-UFG 
 

Palavras-chave: Vila Nova, Bairro, Goiânia. 

Resumo: Uma cidade é formada por várias partes, porque é constituída por 

múltiplos grupos, que carregam especificidades, imprimindo identidade àquele lugar. O 

bairro é um “quadro” da cidade, ou seja, é um recorte desse aglomerado de pessoas 

interdependentes, que possui características próprias e que se faz conhecido por suas 

particularidades. 

O bairro como recorte ou quadro, se torna a maneira proposta para estudar a 

cidade, pois almeja envolver a memória das peculiaridades para o todo. Ao entender as 

nuances das formações dos bairros, a partir de ângulos pouco explorados, intenta-se 

construir uma história da cidade toda. Esta parte delimitada da cidade – o bairro – torna-

se a representação de um conjunto de costumes culturalmente construídos pelos 

próprios moradores. Assim um bairro acaba sendo visto, conhecido e lembrado cada 

qual por suas particularidades, caracterizando espaços simbólicos, que são lugares 

dentro da cidade.   

A pesquisa sobre a trajetória dos bairros, observando as transformações da 

paisagem e o registro da memória, parece salutar pela população ainda residente no 

bairro ser um grupo expressivo daqueles que lá chegaram no decorrer das décadas de 

1930, 1940 e 1950, compondo uma população idosa que vivenciou a construção da 

cidade de Goiânia e com o cotidiano marcado pela consolidação de seu bairro e o 

estabelecimento de relações sociais de proximidade entre si. O bairro passou por várias 

transformações e os moradores as viveram, influenciando a memória que é construída 

em torno daquilo que se transformou, não apenas pelo passado, mas pelo seu enlace 

com o presente.  

A carga simbólica da Vila Nova pode ser verificada por meio da análise das 

transformações ali ocorridas e que foram acompanhadas por seus moradores, 

distinguindo lugares, no sentido em que lhe conferem sentido. Desse modo, interessa 

observar os lugares dentro do bairro que fazem parte da história peculiar dos moradores, 

aqueles que estabelecem conexões identitárias do lugar com que vivencia ele. 

 
 
 

Fontes do Mosteiro da Batalha no Período Manuelino (1495- 1521) 
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Jansle de Jesus Mendes 
UFG/Jataí  

 
 

Palavras-chave: Fontes Primárias, Mosteiro da Batalha, Arte Manuelina. 

 

Resumo: O governo de D. Manuel I (1495- 1519) foi marcado pela tentativa de 

centralização política e pela continuidade dos descobrimentos marítimos. Foi aclamado 

rei após o acidente que vitimou o legítimo herdeiro do trono português D. Afonso, filho 

de D. João II. Os vinte e seis anos de seu reinado foram marcados pela formação em 

Portugal de um Estado Burocrático e mercantilista. Em seu reinado mandou erigir o 

Mosteiro dos Jerônimos, conhecido como uma das principais marcas da arte manuelina. 

As construções de grandes obras arquitetônicas, referem-se a representação simbólica e 

publica de poder real. Durante sua regência prosseguiu obras importantes no Mosteiro 

da Batalha, que enquanto panteão régio,afirmava uma sacralidade dinástica. O burgo da 

Batalha recebeu o status de vila em março de 1500, também durante o reinado de D. 

Manuel, mostrando a crescente importância desta localidade. Vários documentos sobre 

a Batalha como aforamentos, compras, alvarás, cartas e nomeações foram neste período 

expedidos. Também nota-se a presença de documentos existentes nas chancelarias 

manuelinas. Também apontamos duas dezenas de documentos dispersos pelo núcleo do 

Corpo Cronológico, fundos estes depositados na Torre do Tombo. 
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Vivências religiosas no Oeste mineiro do século XVIII: o poder eclesiástico e as 
irmandades de negros 

Jéssica Honório de Oliveira Silva 
UFU 

 

Palavras-chave: Religiosidade, poder, dinâmica cultural. 

Resumo: A presente proposta de trabalho, vinculada ao projeto “Práticas de devoção 

católica e vida religiosa no extremo oeste de Minas Gerais (século XVIII)”, tem como 

objeto de pesquisa as irmandades religiosas de negros da América Portuguesa na região 

do Triângulo Mineiro. As irmandades foram organizações religiosas de caráter festivo, 

que possuíam uma estrutura constituída de cargos e funções bem distintas e restrições 

de ingresso relativas a exigências de posses econômicas dos irmãos. Deste modo, essas 

associações serviram de esteio da cultura africana que se renovava em seu espaço apesar 

de serem originariamente católicas. Torna-se importante o estudo das irmandades pelo 

motivo de tais associações reunirem em torno de si próprias os dois lados de uma 

mesma moeda, os africanos e afrodescendentes. Por meio dessas associações, esses dois 

grupos, complementares entre si, mas não idênticos, terminaram adequando-se à 

religião vigente ao passo que, por meio de suas festas, ou práticas rituais, desafiavam as 

autoridades eclesiásticas, provocando a necessidade de adaptações e flexibilidade dos 

cânones católicos. Ou seja, estes grupos religiosos favoreceram a disseminação do 

cristianismo, bem como da sobrevivência de elementos africanos no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelson Rodrigues entre o jornalismo e a literatura 
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Leandro Antonio dos Santos 

UFG  
 

Palavras-chave: Jornalismo, ficção, literatura. 

Resumo: O objetivo deste texto está em apresentar a importância da ficção e da 

realidade carioca da segunda metade do século XX dentro da composição estético-

literária de Nelson Rodrigues. Focando a sua intensa atividade jornalística desde a 

adolescência, apresentando o momento de adensamento de sua concepção ao compor 

suas idéias acerca da sociedade urbana transposta em seu sucesso na coluna “A vida 

como ele é...”, no jornal a Última Hora, que consiste em uma série de contos publicados 

diariamente, no qual lhe rendeu a popularidade em toda a cidade do Rio Janeiro, na 

década de 1950, tornando um dos jornalistas mais lidos e comentados pelo realismo 

retratado em suas histórias e do reconhecimento do público leitor diante das situações 

retratadas. Os planos da realidade e da ficção se misturam e interpenetram na 

composição do universo rodriguiano. O grosso de sua obra foi produzida para a 

publicação em folhetins, neste veículo de comunicação pode adentrar de forma intensa 

por dentro do meio social, empreendendo um diálogo com os leitores da cidade, ao 

evidenciar as relações amorosas da época e o cotidiano do subúrbio carioca, pela lente 

da sexualidade, família e das relações de gênero e na descrição dos ambientes sociais da 

cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXX    ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH----GOGOGOGO 
“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”    

18 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 2012    
Anais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientifica    ////    ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177----4706470647064706    
 

ANPUHANPUHANPUHANPUH----GOGOGOGO    
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ––––    SEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁS    

 

 

Revista Brasília: Resenhando o Brasil 
Letícia Alves dos Santos 

UFG 
 

Palavras-chave:  História, Memória, Brasil República. 

Resumo: Perscrutar a revista Brasília produzida pelo Instituto de Estudos Brasileiros, 

da Universidade de Coimbra, no período de 1942 a 1968, percebendo-a como uma 

prática cultural emergida no contexto de regimes autoritários (Estado Novo/Brasil e 

Portugal) e de cunho acadêmico, identificando estratégias constituintes de uma esfera 

intelectual interna, especialista na cultura brasileira, articulada com o campo de poder, 

percebendo os modos de produção de leituras da cultura histórica brasileira, temática de 

análise da referida revista. 

As relações entre Brasil e Portugal, na primeira metade do século XX, foram 

arquitetadas por uma quantidade significativa de intelectuais interessados na afirmação 

de um campo cultural como tributário do português, estando em curso o desejo de 

reforço e perpetuação do que se convencionou chamar de “tradição histórica brasileira”. 

As preocupações fundamentais da revista referem-se, nos primeiros volumes, até 1950, 

à questão da língua, da literatura e da história.  Desta forma pretende-se identificar nas 

resenhas, escritas políticas que visam ocupar espeço no campo da produção intelectual 

(língua, história, literatura) e dar sentido a essa ocupação. 
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Licenciatura como escolha profissional. Um estudo sobre o curso de Matemática 
na UEG - Unidade de Morrinhos 

Lidiane Roberta Gonçalves 
UEG 

 

Palavras-chave: Ensino, Pesquisa, Representação. 

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento das 

expectativas dos alunos do 1º ano dos cursos de História, Geografia, Letras e Pedagogia 

ao que refere as ofertas pedagógicas e profissionais da Universidade do Cerrado. Para 

isso realizaremos entrevistas e aplicação de questionários que enfatizem os olhares dos 

alunos que estão cursando o primeiro ano dos cursos de licenciatura oferecidos pela 

UnU de Morrinhos, possibilitando assim a compreensão dos vários olhares sobre a 

Universidade Estadual de Goiás e o processo de educação, como processo de auto 

modificação social e profissional destes alunos, bem como o caráter educacional e de 

ascensão que uma universidade pode oferecer em uma região de base agrária como é o 

caso das cidades assistidas pela referida unidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXX    ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH----GOGOGOGO 
“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”    

18 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 2012    
Anais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientifica    ////    ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177----4706470647064706    
 

ANPUHANPUHANPUHANPUH----GOGOGOGO    
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ––––    SEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁS    

 

 

 
A contação de historias e a escola: relações, contextos e diálogos 
 

Lorena Fonte de Oliveira 
Graduação em Artes Cênicas 

 
Palavras-chave: Contação de histórias, Aprendizagem, Leitura. 
 

Resumo: O projeto, “A contação de historias e a escola: relações, contextos e 

diálogos” desenvolvido pela aluna de graduação em (Artes Cênicas da EMAC/UFG) 

Lorena Fonte de Oliveira, orientada pela Profª Drª. Valéria Maria Chaves Figueiredo 

(do curso de dança da FEF/UFG) visa desenvolver a arte da contação de história para 

crianças do ensino fundamental, com objetivo de discutir, estudar e analisar a contação 

de história como possível recurso didático instigante, motivante e criativo, bem como 

incentivará construção da oralidade e da escrita das crianças. A relação entre o ato de 

contar e ouvir história e o hábito de ler história diretamente dos livros, que é 

fundamental nos processos de aprendizagem. 

               O projeto visa à ampliação de um repertório de histórias goianas e vinculadas 

às raízes sociais e culturais brasileira e as possibilidades de relações com a arte da dança 

e do teatro. Contar ou ler histórias para as crianças possibilita suscitar o imaginário 

infantil, responder perguntas, encontrar e criar novas idéias, estimular os pensamentos e 

as emoções. Tendo como objetivo inicial a pesquisa e observação das crianças em suas 

diversas formas de contato com as histórias.  

                   A educação constitui, sem sombra de dúvida, a mais importante vertente 

propulsora do desenvolvimento social, cultural e econômico de um país. Além de 

incentivar a leitura e a fruição da literatura como arte, objetiva-se transmitir valores que 

determinam atitudes éticas, que possibilitam a melhor convivência no ambiente escolar. 
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Representação dos Indígenas no Livro Didático e na Sala de Aula 
 

 Lukas Magno Borges 
UEG – Unidade Universitária de Itapuranga 

 

Palavras-chave: Indígena, Livro Didático, Ensino. 

Resumo: Tal proposta de apresentação de painel no X Encontro Estadual de História – 

ANPUH GO objetiva expor e discutir os resultados parciais de um projeto de pesquisa 

que estou desenvolvendo na Universidade Estadual de Goiás (UEG), intitulado 

Representação dos Indígenas no Livro Didático e na Sala de Aula. As análises sobre a 

temática estão sendo feitas a partir do levantamento de dados realizados no Colégio 

Estadual Hélio Veloso, em Ceres-GO.  Esta pesquisa faz parte de um projeto maior da 

professora orientadora Poliene Soares dos Santos Bicalho, O Lugar do índio no Livro 

Didático e na Sala de Aula: Estudos de casos em Escolas Públicas do Vale do São 

Patrício, do qual faço parte como bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). 
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Olhares sobre a contracultura 
 

Marcos Briccius 
UFG/Jataí 

Coautor: Cleusdete Neves Justino Zavareze 
UFG/Jataí 

 

Palavras-chave: Contracultura, juventude, História Contemporânea. 

Resumo: Se ainda hoje a contracultura exerce tão poderosa atração sobre nossa 

memória coletiva, isso em si já é indício de que uma das principais narrativas ao seu 

respeito – a do seu "fracasso", ou sua "morte" – deixa muito a desejar. Outra 

característica sempre ressaltada nas análises sociológicas da contracultura é a origem 

social da população da qual emerge: jovens, brancos e de classe média. Se isso já pode 

ser identificado como uma posição de sujeito particular, não equivale a uma negação de 

roteiros e visões do político advindos de outras posições. Para o radicalismo dos anos 

sessenta, a convivência com os Outros – os excluídos e marginalizados na história do 

mundo capitalista ocidental – é fundamental, tanto simbolicamente (para a construção 

da sua narrativa) quanto em termos concretos da conjuntura política, isto é, a 

proximidade com as lutas anti-imperialistas que estavam em ascensão desde a década 

anterior. A contracultura não foi uma exceção nesse sentido. Ela colocado – pela 

primeira vez no século XX – o protesto contra o imperialismo no centro da agenda 

política nos EUA. Assim, se é amplamente reconhecida à importância política que as 

lutas no Terceiro Mundo tiveram inclusive como antecedentes do novo radicalismo no 

Primeiro Mundo.Cabe também destacar sua importância simbólica para uma crítica da 

sociedade capitalista industrializada do Primeiro Mundo.  
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O eco fúnebre dos esquecidos: As hierarquias sociais na arte tumular 
 

Marcos Roberto França da Silva 
UFG/Jataí 

 

Palavras-chave: Cemitério, hierarquias sociais, arte tumular. 

Resumo: Este diálogo surge da pesquisa “As hierarquias sociais na arte tumular no 

cemitério São Miguel em Jataí - GO”. Fundamenta-se na percepção de que as 

hierarquias sociais são perpetuadas nas necrópoles (REIS, 1991; BORGES, 2010). O 

cemitério torna-se local de glorificação dos ricos. Por outro lado, os pobres são 

emudecidos pela sua condição em vida: “o gemido” dos desafortunados ecoa em meio à 

singela cor marrom que puderam comprar. Assim, os “hóspedes” dessa terra de silêncio 

são hierarquizados em meio a rosas e estátuas, em túmulos de mármore suntuoso e 

gélido, ou em simples cruzes que indicam indigência e/ou pobreza. Compreende-se que 

as hierarquias e, seus grafismos (ou sua ausência), refletem o status do morto. O recorte 

deste trabalho situa-se no período de 1885 a 1915, no qual já havia túmulos suntuosos 

no Cemitério São Miguel de Jataí, à época fora da cidade em consonância com o 

Regulamento dos Cemitérios da Província de Goiás de 1857. Diante disso, o objetivo é 

analisar as diferenças hierárquicas no referido cemitério a partir da arte tumular. O 

diálogo com autores que tratam da temática (REIS, 1991; ARIÈS, 1989) será o 

fundamento para análise dos obituários, a arte tumular e entrevistas, pois encerram 

diferenças complementares possibilitando uma análise do social mais dinâmica em suas 

possibilidades interpretativas.  
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Cidade em Quadros: Setor Central, onde tudo começou 
 

Marilia Milhomem Pereira 
UFG 

 

Palavras-chave: Goiânia, Bairros, Avenida Goiás. 

Resumo: O projeto de pesquisa Cidade em quadros: estudos de Goiânia, da professora 

Adriana Mara Vaz de Oliveira, é voltado para o estudo da história da cidade através de 

seus bairros, considerando a sua memória e paisagem. Como participante dessa 

pesquisa, proponho investigar o setor Central e seus espaços simbólicos. O Setor 

Central foi escolhido por vários critérios, entre os quais, sua representatividade na 

formação urbana, constituindo, juntamente de Campinas, o lugar onde tudo começou.  

Para esta pesquisa importa observar o cotidiano do lugar assim como ouvir as 

histórias de quem ali viveu ou trabalhou. Espera-se que uma nova perspectiva histórica 

do Setor Central seja formulada, onde histórias silenciosas sejam ouvidas e os espaços 

simbólicos sejam percebidos e documentados. Locais como a Av. Goiás, Av. 

Anhanguera, o mercado, o Café Central, os ambulantes, entre outros, serão 

investigados, pois contribuem para a construção de uma outra história de 

Goiânia. Assim, para a exposição de um Painel de Iniciação Científica, propõe-se o 

recorte e enfoque na Avenida Goiás, retratando seu papel e sua dinâmica dentro do 

Setor Central a partir de um olhar mais próximo do usuário.  
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O morar vernáculo e popular em Goiânia 

Mathias Joseph Monios  
FAV/UFG 

 
Palavras-chave: Habitação, Arquitetura, Goiânia. 
 
Resumo: O presente trabalho é produto da pesquisa “Arquitetura dos sentidos: entre o 

vernáculo e o popular”, que se propõe a investigar a arquitetura vernácula e popular, 

assim como o morar goianiense, com o objetivo de reconhecer a interlocução entre 

cultura popular e a casa do homem comum. Compreendemos que a casa goiana  

participou da construção da história de Goiás, caracterizada por tempos e ritmos 

próprios, que instituíram um jeito de morar formado na imbricação do meio urbano com 

o meio rural e se expressa no âmbito da arquitetura vernácula local e suas formas de 

apropriação cultural. Nesse sentido procuraremos destacar nessa apresentação, através 

de uma narrativa imagética, a maneira como a noção de mundo que cada homem tem 

em si, formada pelos seus valores, experiências e princípios esta  expressa na sua 

apropriação do espaço de morar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXX    ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUHENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA ANPUH----GOGOGOGO 
“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”“Didática da história: pesquisar, explicar, ensinar”    

18 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 201218 a 21 de junho de 2012    
Anais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientificaAnais da exposição de painéis de iniciação cientifica    ////    ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177ISSN 2177----4706470647064706    
 

ANPUHANPUHANPUHANPUH----GOGOGOGO    
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA ––––    SEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁSSEÇÃO GOIÁS    

 

 

Baudelaire o poeta da modernidade 
Murillo Georgio Perreira 

UFG/Jataí 
 
 

Palavras-chave: História e Literatura, Espaço Urbano, Baudelaire. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo demostrar como aparece nas poesias de 

Baudelaire do ciclo do tableaux parisiense o seu pensamento acerca do que seja arte 

moderna. Pensamento esparramado pelos seus textos de critica de arte e presente, 

sobretudo, em O pintor da vida moderna escrito sobre o aquarelista e gravador 

ConstantinGuys (1805-1892). Artigo publicado originalmente no jornal Le Figaro em 

duas edições de 1863 (26 e 20 de novembro e 3 de dezembro).A teoria da arte moderna 

de Baudelaire culmina em uma teoria do artista moderno. O artista deve aprender a 

observar e esquecer o que as escolas lhe ensinaram. Em suma, o artista do moderno é 

um sofisticado homem do mundo sem ser um cínico despreocupado. O verdadeiro 

artista é inteiramente treinado pela observação e pela sensibilidade e não simplesmente 

pela técnica.O poeta já não encontra nas palavras o sentido habitual: a lírica tradicional 

caduca. São outras as palavras, as imagens usadas pelo poeta lírico moderno. Mas 

também é outra sua percepção, os seus sentidos, as suas paixões. Se ressurgem as 

condições de articulação do efêmero com o eterno, como no período barroco, há uma 

nova função da visão alegórica no século XIX. É pela alegoria que Baudelaire põe a 

modernidade à distância. O spleen transforma o presente em antiguidade, em realidade 

frágil da qual, no próximo instante, só subsistem as ruínas. 
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 Neopentecostalismo e Mercantilização da experiência religiosa: uma análise do 
discurso financeiro na IURD e IMPD (2010-2012) 
 

Nívia  Souza da Silva 
UEG- Morrinhos  

 

Palavras-chave: Religião, mercantilização, bens religiosos. 

Resumo: O neopentecostalismo é uma vertente religiosa que vem se expandindo e se 

desenvolvendo em todo Brasil desde a segunda metade do século XX, com maior força 

nas primeiras décadas do XXI, sendo, por isso, um tema de grande relevância para a 

compreensão do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. 

            Neste trabalho, intentamos uma análise do discurso financeiro nas igrejas 

Universal do Reino de Deus e Mundial do Poder de Deus, bem como analisar também o 

mercado de bens religiosos dentro das mesmas, no período entre 2010 e 2012. 

Analisaremos ainda a razão pela qual o discurso de ambas ligar a fé à prosperidade. 

            Nosso objetivo, portanto, é perceber o processo de “mercantilização” de bens de 

salvação na base da manutenção de seus adeptos. A pesquisa visará ainda o 

entendimento do crescimento dessa mercantilização na IURD (Igreja Universal do 

Reino de Deus) e IMPD (Igreja Mundial do Poder de Deus), e a razão de seus líderes 

religiosos usarem o discurso econômico para estimular e avançar esse mercado 

monopolista, visando transformar seus seguidores em clientes, através do discurso, da 

mídia, livros, adereços, shows dentre tantos  outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A descoberta do Serapeum de Mênfis 
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Patrik Luan Costa Barbosa 
UEG 

 
Palavras-chave: Arqueologia, Serapeum, Egito.  
 
Resumo: O Serapeum de Mênfis, a necrópole subterrânea dos touros Ápis, ainda hoje, 

permanece uma das grandes descobertas da egiptologia, mesmo depois da restauração 

das múmias reais de Deir-el-Bahari, do túmulo de Tutancâmon, ou dos sepulcros reais 

de Tanis. Em 1850, Mariette encontra o caminho guarnecido de capelas que conduz aos 

grandes subterrâneos do Serapeum. A escavação dura mais de dois anos. Resgatando, 

esfinge por esfinge, o caminho que conduz ao templo, Mariette chega às cercanias do 

Serapeum propriamente dito em 11 de fevereiro de 1851, com seus recursos quase 

esgotados.  

É ele que, obtendo do vice-rei do Egito, Said Pacha, a autorização para a 

criação da Diretoria das Escavações, futuro serviço das Antiguidades do Egito, põe 

termo à pilhagem sistemática das antiguidades. Por outro lado, ao recolher o produto 

das escavações desse serviço no pequeno museu que instala em Boulaq, o porto do 

Cairo, torna-se também o verdadeiro fundador do atual Museu do Cairo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O governo de D. Afonso V (1448 – 1481) e as conquistas marítimas 
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Paulo Yoke Oliveira Arima 
PUC- GO 

Coautor: Ian Bruno Bueno Peixoto 
 

Palavras-chave: D. Afonso V, Nobreza, conquistas marítimas. 

Resumo: O presente trabalho apresenta-se como desdobramento do projeto de pesquisa 

intitulado como “Os Privilégios e os Abusos da Nobreza em Portugal no Século XV: O 

Governo de D. Afonso V (1448-1481)”. O objetivo central do mesmo versa 

compreender as relações entre a política expansiva de D. Afonso V e suas relações com 

a nobreza fidalga. Essas relações se mantinham por meio de uma política de privilégios 

por parte da nobreza. Nesse sentido as conquistas marítimas, no transito do baixo 

medievo português para a época moderna, em direção ao continente africano é em 

essência nobiliárquica. Fátima Regina Fernandes (2000, p. 07-124) analisa a 

participação da nobreza na expansão ultramarina portuguesa e destaca que “na verdade, 

o móbil que move estes nobres a África é semelhante àquele que moveram os cruzados, 

sob a capa de expansão da Cristandade”. A atitude do rei de mover esforços no sentido 

de expansão para fora de Portugal não deixa de ser uma tentativa de resolver problemas 

internos como a falta de terras e de ocupação para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As origens institucionais da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) como 
problema historiográfico: fontes e bibliografia (1939 – 1946). 
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Raquel Aparecida Siqueira Arrais 
UFG 

 

Palavras-chave: Capitalismo, Gestor, Siderurgia. 

Resumo: O projeto em questão direciona-se a um trabalho de análise centrado na 

produção historiográfica referente às origens institucionais da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) enfatizada a trajetória do principal organizador dessa empresa: o 

engenheiro militar Edmundo de Macedo Soares e Silva. O período pesquisado 

corresponde àquele da proposição, organização e inauguração da CSN, isto é: de 1939 a 

1946. Nesta pesquisa procuramos compreender a organização do processo produtivo 

capitalista brasileiro sob a perspectiva dos gestores-tecnocratas como classe dominante 

capitalista (João Bernardo). No contexto institucional de organização da CSN 

(especialmente o do período de 1939 a 1941), a agenda gestorial-tecnocrática será 

percebida com análise do papel desempenhado pelo Exército. Entendemos que o 

Exército (e as Forças Armadas em geral) na sua relação com o Estado Restrito 

(instituições clássicas do “poder público”), além de atuar na organização das Condições 

Gerais de Produção (também conforme definição de João Bernardo), também formulava 

um projeto nacional-desenvolvimentista de industrialização originalmente desvinculado 

do projeto capitalista da burguesia brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Moderno, Modernidades e seus efeitos nas artes e no espaço urbano do século XIX 
e XX. 
 

Reny Felix de Assis Filho 
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UFG/Jataí 
 

Palavras-chave: Espaço Urbano, Artes, História Contemporânea. 

Resumo: A partir do final do século XVIII e começo do XIX um conjunto de 

transformações sociais e econômicas acelera e provoca a modernização principalmente 

na Europa. Em tal contexto histórico a dimensão cultural não passa incólume sofrendo 

não apenas seu impacto, mas também fornecendo o material simbólico necessário para a 

sedimentação do mundo moderno ocidental. O homem parece estar num caminho sem 

volta. A “aventura da modernidade” agarra a todos com seus ganhos, perdas e, 

fundamentalmente, ambigüidades. Neste novo contesto o espaço urbano e as artes 

aparecem como os primeiros a denunciarem ou demonstrarem as transformações que 

ocorrem no mundo físico. Como “porta-voz das almas” as artes revelam, expõem, 

mostram não só as mudanças aparentes, mas aquelas que estão escondidas no intimo 

dos indivíduos.  Como se convidada a uma dança macabra, os medos desta nova vida 

que se desenha avançam com seus esqueletos e espectros sobre o transeunte já agora em 

pleno dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedução e Gênero, Crime e Impunidade: análise (e conservação) de processos 
criminais em Uberlândia/MG 
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Sibeli Oliveira de Almeida 
UFU 

 

Palavras-chave: História, Sedução, Gênero. 

Resumo: Estudos feministas e de gênero têm sido desenvolvidos por estudiosos de 

diferentes campos disciplinares, inclusive da Filosofia, das Ciências Sociais e da 

História. A partir da Nova História Cultural e dos estudos de Michel Foucault, 

procurou-se abordar a cultura como lugar de produção de signos e significados sociais, e 

a história pelo prisma das tecnologias de poder e pelas estratégias do discurso. Buscou-

se, ainda, abordar os acontecimentos, as instituições, as relações e comportamentos 

como representações sociais, pensadas como instrumentos e efeitos de situações 

históricas singulares discursivamente produzidas, recortando-se as diferenças, e 

procurando enxergar, nos textos, modos de objetivação/subjetivação ou tecnologias 

políticas colocadas em operação. O trabalho em questão pretende expor os pressupostos 

teórico-metodológicos do projeto de pesquisa de mesmo título em andamento e os 

primeiros resultados da análise do conjunto de processos judiciais que tratam do crime 

de “sedução” na região de Uberlândia e do Triângulo Mineiro, acervo que se encontra 

sob a guarda do Centro de Documentação e Pesquisa em História da Universidade 

Federal de Uberlândia, particularmente a emergência da sedução como crime em Minas 

Gerais no período de 1940 a 1983. A pesquisa tem apoio da Fapemig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Culto das Santas Relíquias no Mosteiro da Batalha (XV-XVII) 
 

Silma de Souza Barros 
UFG 
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Palavras-chave: Mosteiro, Relíquias, Imaginário. 

Resumo: O objetivo central de nossa pesquisa é analisar a presença das “Santas 

relíquias" no interior do Mosteiro da Batalha e em que sentido a presença destas  

contribuíram  para aumentar o prestígio religioso e simbólico do mosteiro, 

principalmente doações feitas  pelos inúmeros peregrinos que passavam   na região 

garantindo a sobrevivência do mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como 

Mosteiro da Batalha.  

     Para fundamentá-la, utilizaremos a coletânea de documentos reunidos por Saul 

Antônio Gomes em quatro volumes intitulados "Fontes Históricas e Artísticas do 

Mosteiro e Vila da Batalha", publicados a partir de 2002. 

    Para tanto pretendo também usar como referencial as crônicas produzidas na época e 

também analisar a fonte "História de São Domingos" de Fr. Luís de Souza, 

especialmente no que se refere ao culto de relíquias, que são consideradas “tesouros 

espirituais”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A história da lepra em Jataí - Goiás: (1920 A 1980) 
 

Silvon Alves Guimarães 
UFG/ Jataí 
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Palavras-chave: Lepra, Hanseníase, Jataí. 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é tentar recuperar o significado histórico que a 

presença dos hansenianos causou na cidade de Jataí, determinando uma mobilização 

social em torno da doença; Percebemos a violência das abordagens que eram feitas a 

esses doentes na tentativa de conduzi-los para a Colônia Santa Marta, em Goiânia. 

Apontamos também alguns dados estatísticos locais de evolução da ocorrência, bem 

como a profilaxia, que se restringe ao seu controle. Abordamos uma questão com várias 

hipóteses: por que Jataí era considerada um refúgio para os hansenianos de todo Brasil? 

            A partir de entrevistas com a população local diretamente envolvida com a 

doença e pesquisa junto aos órgãos de saúde pública procurarei desenvolver a pesquisa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundações do Pensamento Histórico: Tradução e Análise de Textos de Teoria e 
Metodologia da História. 

 
Túlio Henrique Queiroz e Silva 

UFG 
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Palavras-chave: Teoria e metodologia da história, fundações do pensamento histórico, 
historiografia anglo-saxã. 

Resumo: Este projeto de pesquisa visa a tradução de textos de teoria e metodologia da 

história produzidos na matriz cultural Anglô-Saxã entre os século XIX e início do XX. 

Seu objetivo diz respeito à análise de obras de autores seminais que constituíram os 

fundamentos do pensamento histórico, cuja influência, embora seja inquestionável, é 

pouco conhecida pelo público brasileiro, devido tanto a barreira linguística quanto pela 

a influência determinante do marxismo e dos Annales nas academias brasileiras ao 

longo das últimas décadas. Obras essas que apresentam os pensamentos fundantes do 

método e da própria ciência da história, enriquecendo, assim, a identificação do seu 

processo de constituição, etapa fundamental na formação do conhecimento histórico 

científico.  

 A partir da familiarização à historiografia do período delimitado, seguindo à 

catalogação das fontes analisadas, o trabalho heurístico desempenha o método de 

interpretação das obras analisadas. Dialogando, assim, entre a tradição historiográfica e 

os constituintes de sua formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A arte e serviço da fé: A Catedral de Jataí 

Waldenir do Prado 
UFG/Campus Jataí 

 
 

Palavras-chave: Arte Sacra, Fé, Cultura religiosa. 
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Resumo: Neste trabalho pretendo fazer uma análise sobre o painel de arte sacra da 

Catedral do Divino Espírito Santo de Jataí, idealizado pelo artista plástico Cláudio 

Pastro através da sua linguagem etimológica e iconográfica, a qual o artista utiliza para 

desenvolver o seu trabalho. Dessa forma, almejo discutir e analisaro significado 

dasimagens cristã ilustradas no painel da nave central dessa igreja. Segundo Pastro, sua 

obra esta dividida em quatro partes, sendo que, as três primeiras correspondem a 

Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo e a última os arcanjos e os querubins. 

Portanto, esta obra trazem em seu arcabouço, vários aspectos importantes da semiologia 

cristã e sendo que a arte sacra como um elemento fundamental de fé dentro da cultura 

religiosa do catolicismo. Este painel é fonte não só de admiração artística: do fluir, mas 

de adoração religiosa, neste sentido arte e fé se complementam e encontram um sentido 

único: alimentar a alma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Representação dos Indígenas no Livro Didático e na Sala de Aula 
 

Wander Carlos Soares dos Reis 
UEG – Unidade Universitária de Itapuranga 

 

Palavras-chave:  Livro Didático, Indígena, Ensino. 
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Resumo:  Tal proposta de apresentação de trabalho no X Encontro Estadual de História 

– ANPUH GO objetiva expor e discutir os resultado parciais de um projeto de pesquisa 

que estou desenvolvendo na Universidade Estadual de Goiás (UEG), intitulado 

Representação dos Indígenas no Livro Didático e na Sala de Aula. As análises sobre a 

temática estão sendo feitas a partir do levantamento de dados  realizados no Colégio 

Estadual de Itapuranga (CEITA).  Esta pesquisa faz parte de um projeto maior da 

professora orientadora Poliene Soares dos Santos Bicalho, O Lugar do índio no Livro 

Didático e na Sala de Aula: Estudos de casos em Escolas Públicas do Vale do São 

Patrício, do qual faço parte como bolsistas de Iniciação Científica (UEG/ PVIC). 

 


