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RESUMO:  
O simpósio temático objetiva reunir trabalhos que abordem os espaços, as culturas e as 

identidades e suas conexões em diferentes recortes geohistóricos, em perspectiva 

empírica, teórico-metodológica e/ou historiográfica, seja em sentido restrito ou amplo. 

Partimos da premissa de que o espaço constitui-se enquanto categoria de análise na 

produção historiográfica em nível internacional, nacional e regional e que vem 

ganhando destaque no campo da história nas últimas décadas, principalmente, por 

questionamentos que problematizam os espaços como construções históricas e não 

cenários inertes ou naturalmente dados. Esta categoria é múltipla e diversa, podendo 

apresentar-se em discussões referentes aos territórios, aos lugares, às paisagens, às 

regiões, às cidades e, dentre outros, aos espaços do sensível. Dessa maneira, os espaços 

são pensados a partir de encontros e embates entre diferentes grupos sociais; da 

formação de cartografias como ribeiras, arraiais, povoados, freguesias, vilas e cidades; 

da construção de espaços públicos e privados como a casa, a praça, a rua, a livraria, o 

beco, o subúrbio; e da percepção de que diferentes espaços apropriados pelo homem 

(sejam em escala macro ou microscópica) dispunham de cenários permitidos e 

proibidos, perpassados por relações de poder. Os processos de construção das 

identidades, dessa maneira, estão intimamente ligados à produção dos espaços 

(geográficos, de gênero, étnicos, sociais, simbólicos, a exemplo) e à construção das 

ideias de memória, sentimento e pertencimento. Assim, a proposição deste simpósio 

temático justifica-se pela pertinência da discussão teórica e historiográfica da categoria 

espaço em sua relação com as identidades e as culturas, bem como por encontrar-se em 

consonância com as pesquisas desenvolvidas pelos proponentes, os quais se utilizam 

das categorias de espaço e território para problematizar seus objetos de estudo, tocando, 

também, em questões ligadas às identidades espaciais. Coaduna-se, igualmente, com a 

proposta do VI Simpósio Internacional de História, que traz como tema, neste ano de 

2013, Culturas e Identidades, valorizando a dimensão polissêmica e plural que o termo 

identidades assumiu nos estudos mais recentes.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 2: GÊNERO E HISTÓRIA: PESQUISAS E 

POSSIBILIDADES  
 

Profa. Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares  

Universidade Federal de Goiás/ Faculdade de História e Programa de Pós-graduação em 

História da Universidade Federal de Goiás  
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Profa. Dra. Eliane Martins de Freitas – Universidade Federal de Goiás/Campus 

Catalão/Departamento de História e Ciências Sociais e pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa DIALOGUS – Estudos Interdisciplinares em Gênero Cultura e Trabalho  

 

RESUMO:  
Este simpósio temático faz parte das iniciativas de trabalho do GT regional de Estudos 

de Gênero – seção Goiás, ligado à ANPUH nacional. Os trabalhos deverão centrar-se 

nos estudos relacionados as referências sexualmente produzidas por meio de símbolos, 

jogos de significação e relações de poder, de parentesco, econômicas e políticas, a partir 

da noção que “o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar significado 

às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86).  

Aberto à participação de pesquisadores e pesquisadoras dedicados aos estudos de 

gênero, procuraremos promover um intercâmbio intelectual a partir de diferentes e 

múltiplos saberes, narrativas e linguagens acerca das questões que envolvem gênero – 

bem como trabalhos ligados à crítica ao uso desta categoria – considerando as ações e 

temporalidades das culturas como parte de uma forma de entendimento das relações que 

se estabelecem socialmente, cujo entendimento enriquece o campo da História. Assume-

se, portanto, como dito anteriormente, a dupla dimensão da categoria, ou seja, tanto 

como “elemento constitutivo das relações sociais”, quanto como forma de “dar 

significado às relações de poder”. Interessa-nos refletir sobre os elementos que 

constituem a categoria: 1) “os símbolos culturalmente disponíveis”; 2) “conceitos 

normativos que expressam interpretações dos significados dos símbolos, que tentam 

limitar e conter suas possibilidades metafóricas”; 3) “incluir uma concepção de política 

bem como uma referência às instituições e à organização social”; 4) identidade 

subjetiva, ou seja, “as formas pelas quais as identidades generificadas são 

substantivamente construídas” (SCOTT, 1995, p. 86).  

Consideramos as ações e temporalidades das temáticas de gênero como parte de uma 

forma de entendimento das relações que se estabelecem socialmente, cujo entendimento 

enriquece o campo da História. Assim, serão aceitos trabalhos que problematizem as 

relações de gênero, as identidades, pensando nesta categoria como parte fundamental do 

político na História, a partir da análise de temas como corpo, sexo, cultura, educação, 

trabalho, festas, rituais, relações de poder, violência, envelhecimento, beleza, dentre 

outras possibilidades de análise.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 3: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DAS IDEIAS, 

DOS SABERES E DAS CIÊNCIAS  

 

Prof. Dr. Eduardo Sugizaki  

Pós-doutorando em Filosofia pela UNIFESP e Adjunto I na PUC-GO, PPG História 

Cultural  

Prof. Dr. Marlon Salomon  

Professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás - Programa de 

Pós-Graduação em História  

 

RESUMO:  
O Simpósio Temático História e historiografias das ideias, dos saberes e das ciências 

tem por objetivo a abertura de um espaço de encontro e discussão entre pesquisadores 

da história e da historiografia da filosofia, das ideias, das ciências e dos saberes que se 
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movimentam intelectualmente na tradição da epistemologia francesa contemporânea ou 

que com ela se relacionam teoricamente. De Bachelard e Koyré a Foucault, passando 

por Canguilhem, esta tradição preteriu um programa filosófico que pensasse o problema 

do conhecimento a partir de estruturas e condições transcendentais em favor da razão 

em exercício na própria ciência, com seus problemas concretos, que passa a constituir o 

ponto de partida da reflexão sobre o conhecimento. No lugar da estrutura 

transcendental, a evolução interna da ciência, a sua história. Começa-se o 

empreendimento para aquilo que Nietzsche havia convocado os trabalhadores 

filosóficos já em Humano, demasiado humano: “Doravante, o filosofar histórico é 

necessário”. De Bachelard e Koyré a Canguilhem, ocorre uma primeira transformação 

no interior desta tradição. Para além das ciências de estatuto bem assegurado, mergulha-

se numa pesquisa historiográfica do conhecimento cujo estatuto de cientificidade está 

em vias de construção, como a biologia, ou outro ainda mais frágil, como a medicina. 

De Canguilhem a Foucault, salta-se para além do que se chamou epistemologia. Não só 

se avança em direção a conhecimentos de estatuto científico altamente questionável 

como a psiquiatria, mas também para aquilo que não pretendeu mesmo constituir-se 

como ciência. São os saberes arquitetônicos, as exegeses do sujeito, como a confissão 

cristã; o conhecimento dos criminosos; a história da prisão; as contabilidades 

hospitalares; as histórias da vigilância dos corpos, etc. Sem perder a fundação 

epistemológica, com a invenção da arqueologia dos saberes, da genealogia dos poderes 

e da história dos modos de subjetivação, a referida tradição filosófica dá lugar a uma 

nova herança, cujo campo de pesquisa tem se mostrado em constante ampliação 

criativa, na obra de Foucault e dos que pensam com ele, para além de seus escritos. 

Desde pesquisas sobre a relação entre história da psiquiatria e instituições psiquiátricas 

e a medicina social, no Brasil; até as histórias da escrita policial e das epidemias, na 

França; ou a história biopolítica dos bancos de sangue, na China; ou a história das 

sexualidades tribais e a interferência da AIDS, na África etc., o campo discursivo não 

tem parado de renovar-se, marcando disciplinas acadêmicas de maneira inesperada, 

como a saúde coletiva, e exigindo de certos saberes, como a psicanálise, importantes 

revisões internas. Sem que possamos filiar propriamente Deleuze e Guattari na tradição 

epistemológica francesa, seria difícil estabelecer uma compreensão correta destes 

autores sem se ter em vista a interlocução constante entre eles e aquela tradição, eles e 

Foucault, sobretudo em seus estudos sobre a psiquiatria e a psicanálise. Por fim, a 

recente perda de Robert Castel coloca na pauta do dia a necessidade de retomar e avaliar 
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o conjunto de uma obra que ora se encerra, toda ela relacionada com o campo acima 

citado e faz lembrar que a sociologia das ciências e dos saberes também foi marcada 

pela tradição intelectual aqui enfocada. Dessa forma, o presente Simpósio Temático está 

aberto a dois movimentos: 1) o movimento para dentro: o estudo histórico dos autores 

de uma tradição intelectual, seus herdeiros e interlocutores; 2) o movimento para fora: a 

apresentação dos novos experimentos, a construção de novas historiografias no interior 

deste campo intelectual ou com ele relacionado.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 4: CONFIGURAÇÕES DO SAGRADO: 

RELIGIOSIDADES NA HISTÓRIA  

 

Prof. Dr. Eduardo Gusmão De Quadros  

Professor da Universidade Estadual de Goiás  

Profa. Dra. Ivoni Reimer  

Professora da Puc Goiás  

 

RESUMO:  
A pesquisa na temática da história religiosa possui longa data. Contudo, os referenciais 

cientificistas que constituíram o método histórico desconsideraram o fator religioso 

como um componente importante das ações humanas. Foi com a crise do racionalismo, 

concomitante ao período das grandes guerras mundiais, que a ideia de sagrado passou a 

constituir um campo de pesquisa das ciências humanas. Nesse contexto, autores como 

Mircea Eliade foram importantes para demonstrar que as crenças, mitos e ritos são 

constituintes fundamentais de qualquer cultura humana, inclusive a contemporânea. 

Pode-se falar, então, de uma grande renovação desta área de estudos nos últimos 

cinquenta anos, seja em termos de temática, seja em termos de referenciais teórico-

metodológicos. O simpósio temático CONFIGURAÇÕES DO SAGRADO: 

RELIGIOSIDADES NA HISTÓRIA pretende proporcionar uma avaliação crítica dessa 

diversidade, seu alcance e possibilidades. Destaca-se a perspectiva histórica como eixo, 

mas compreende-se que o amadurecimento das investigações ocorre através de um 

amplo diálogo interdisciplinar com a filosofia, a teologia, a sociologia, a antropologia, 

os estudos literários, enfim, a área acadêmica denominada de Ciências da Religião. Os 

coordenadores destacam alguns focos a serem privilegiados:  

a) A relação do nível religioso com o ethos cultural dos grupos sociais, como indica 

Geertz, marcado pelas expressões simbólicas e configurador dos valores, representações 

e crenças partilhadas;  

b) A relação do campo religioso com as manifestações identitárias, como indica 

Bourdieu, especialmente dos grupos populares, com as modalidades pertinentes de 

apropriação dos mitos e ritos sociais;  

c) A relação do âmbito teológico com o político, norteado por Schimdt, em que se tenta 

superar seja lógica da manipulação seja a da simples legitimação, ressaltando-se as 

trocas intermitentes na constituição da governamentabilidade;  



VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA: CULTURAS E IDENTIDADES 
28 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO DE 2013 Universidade Federal de Goiás - 

Campus Samambaia Goiânia - Goiás - Brasil 

 

 

d) A relação da experiência religiosa com a constituição das referências demarcadoras 

das relações de gênero, como ressalta Reimer, moldando-se tanto a opressão patriarcal 

quanto a empoderamento dos grupos subalternizados.  

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 5: PENÍNSULA IBÉRICA: ENCONTRO DE 

CULTURAS NA IDADE MÉDIA E NA AMÉRICA DO SÉCULO XVI  

 

Profa. Dra. Renata Cristina de Sousa Nascimento  

Universidade Federal de Goiás, UFG / Universidade Estadual de Goiás -UEG/ 

Pontifícia Universidade Católica - PUC-GO  

Prof. Dr. Paulo Romualdo Hernandes  

Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG  

 

RESUMO:  

Este Simpósio tem como meta tratar, de maneira geral, de temas referentes à história 

ibérica medieval e à projeção dos seus valores culturais na América do século XVI, e, 

de maneira específica, daqueles que abordam a presença de judeus, cristãos e 

muçulmanos naqueles territórios. As relações entre as diferentes culturas se deram de 

diversos modos e atingiram diversas matizes ao longo da história ibérica medieval, e 

não devem ser reduzidas a uma única categoria que as pretenda delimitar e as orientar 

de forma homogênea. Seja no âmbito religioso, social, político, econômico ou cultural, 

apesar de muitas vezes manterem características comuns, cada forma de contato 

apresenta singularidades no que diz respeito a sua origem, ao seu desenvolvimento e à 

seus resultados ou suas consequências. Assim, este Simpósio Temático pretende 

abordar a dinâmica social da Península Ibérica, na qual se verificam variadas formas de 

contato entre as três culturas, realizadas em diversos momentos da Idade Média. 

Consideramos nesta dinâmica tanto os momentos de trocas e convivência pacífica como 

aqueles de conflito e violência. Neste sentido, almejamos discutir, entre outros temas, as 

questões relativas: ao poder e à justiça; aos conflitos, às discórdias e às concórdias; à 

violência, à guerra e à paz; às fontes históricas e ao momento da sua 

produção/elaboração; à memória e ao conceito de história; à religião; às fronteiras e às 

identidades; à alteridade. Os trabalhos propostos poderão se referir a uma das culturas – 

cristã, muçulmana ou judaica – ou às relações mantidas entre elas. Ampliando as 

possibilidades de discussão, visamos também refletir sobre a projeção na América, do 

século XVI, dos valores culturais ibéricos medievais, tanto em sua manifestação 

religiosa como política. Assim, este Simpósio visa reunir pesquisadores, professores e 

alunos cujos trabalhos contemplem as relações sociais, políticas e culturais na Península 

Ibérica medieval e suas projeções na América do século XVI. Essa proposta justifica-se 

pela necessidade de ampliar os espaços acadêmicos para a apresentação e discussão dos 

estudos sobre a Península Ibérica no Brasil. Nas últimas décadas, a história ibérica 

passou a ser objeto de estudo privilegiado para os medievalistas brasileiros, sobretudo 

para os que buscam conhecer mais sobre os colonizadores da América e para aqueles 

que almejam compreender o palco do encontro das três culturas: cristã, muçulmana e 

judaica. Para os primeiros, esse conhecimento é, entre outras coisas, fundamental para a 

compreensão das influências da cultura medieval ibérica na América. Para os segundos, 

a experiência de coexistência e convivência entre os integrantes das três culturas na 

Península Ibérica medieval pode oferecer os subsídios necessários para auxiliar a 
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convivência em harmonia entre culturas distintas no mundo atual. Por fim, gostaríamos 

de salientar que, ao propor este Simpósio Temático, iniciamos, em âmbito maior, um 

espaço de debates e reflexões sobre a história ibérica medieval, temática com a qual 

trabalhamos no Grupo de Pesquisa: Península Ibérica: da Antiguidade Tardia à 

Reconquista, grupo de pesquisa sediado na Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-

MG e que agrega também professores e alunos da Universidade Federal de Goiás. 

  

SIMPÓSIO TEMÁTICO 6: SENTIMENTOS, PAIXÕES E SENSIBILIDADES 

NO CAMPO HISTORIOGRÁFICO: PENSANDO O CRIME A VIOLÊNCIA E 

MORTE  

 

Prof. Dr. Deuzair José da Silva  

Docente de Ensino Superior  

Universidade Estadual de Goiás (Unidade Universitária de Jussara)  

Prof. Me. Aruanã Antonio dos Passos.  

Docente de Ensino Superior  

Universidade Estadual de Goiás (Unidade Universitária de Jussara)  

Doutorando em História, PPGHIS UFG.  

 

RESUMO:  

O crime, a violência e a morte são campos de estudo já bastante explorados pela 

historiografia de modo geral. A proposta desse simpósio temático é agregar estudiosos, 

estudantes e pesquisadores interessados nos desdobramentos e dimensões desses três 

temas e suas possibilidades teóricas, metodológicas e epistemológicas para o 

desenvolvimento de estudos capazes de fazer convergir tanto às dimensões culturais 

quanto sociais e simbólicas do passado das sociedades através dos sentimentos, paixões 

e sensibilidades. A atenção pelo estudo de acontecimentos muitas vezes execrados, 

combatidos e mesmo pouco estudada pela historiografia foi nos fortalecida através de 

um texto de Hannah Arendt, Sobre a Violência, texto de 1969. Durante muito tempo 

esses domínios foram considerados menos prioritários pelo seu caráter de “barbárie” e 

“irracionalidade”. Sendo assim, a atenção dos historiadores sobre eles se detinha apenas 

na sua negatividade. Através das análises de Arendt percebemos tanto das 

possibilidades latentes, quando das inúmeras dificuldades que uma pesquisa histórica 

sobre a violência poderia produzir. Essa constatação se estende ao crime e a morte. Se a 

morte figura nos estudos históricos desde a sua emergência no movimento dos Annales, 

em especial aos trabalhos de Philippe Ariès, o crime e a violência continuam como 

campos que são vislumbrados de modo enviesado pelo discurso dos historiadores. 

Aparecem na análise das revoluções, guerras, ditaduras como subproduto, raramente 

como protagonistas da ação humana. É inegável que não se estuda totalitarismo, 

ditadura, crime, violência, corrupção e outros domínios “indigestos” das sociedades e 

das ações dos homens porque nos sentimos atraídos ou fascinados por eles. Esses 

objetos merecem atenção porque precisam ser compreendidos para serem “combatidos”. 

Há uma política de memória e uma ética inerente a todo esforço interpretativo que ousa 

se concentrar nesses domínios, tal qual enunciou outrora Pierre Ansart, ao analisar o 

ódio na política e no espaço público (ANSART, 2004, p. 21). Mas, de que modo esses 

acontecimentos de violência, crime e a morte estão relacionados com determinados 

sentimentos inerentes aos homens que agem e fazem a história? Qual a importância das 

sensibilidades e das paixões para o nosso entendimento de acontecimentos taxados de  
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irracionais pelos saberes que se ocuparam da violência? Qual a relação destes 

acontecimentos com a produção e a reprodução do mundo social, simbólico e da 

cultura? Afinal como ressaltou Walter Benjamin, todo documento de cultura é um 

documento de barbárie.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 7: HISTÓRIA, PODER E AÇÃO SOCIAL  

 

Prof. Dr. David Maciel  

Professor Adjunto do Curso de História da Universidade Federal de Goiás  

Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia  

Professor Adjunto do Departamento de História e Ciências Sociais da UFG – Campus 

Catalão e Mestrado do Direito Agrário – Faculdade de Direito UFG  

 

RESUMO:  

O Simpósio temático História, poder e ação social pretende ser um ponto de encontro 

de pesquisas e trajetórias no campo de uma elaboração importante da historiográfica. 

Propõe-se congregar historiadores dentro do tema e experimentar ao limite as 

formulações e as experiências diversificadas no enfrentamento com as fontes, a 

bibliografia e a narrativa. Pretendemos reunir as diversas experiências de pesquisa que 

envolve os múltiplos aspectos do poder e ação social, com vistas a constituição não só 

de um espaço de debate, mas de formulação sobre o referido tema. A renovação no 

campo da História foi acompanhada também pela diversificação no interesse pelas 

ações sociais, para além dos movimentos com caráter de produção de hegemonia, 

intensificaram nos últimos anos as análises de suas ações cotidianas de resistência, 

marcadas por grupos sociais com características específicas, como movimentos de 

posseiros, índios, étnicos e outros com objetivos pontuais, como os voltados a garantia 

do acesso a terra, a moradia, a saúde, direitos humanos, etc. A busca por objetivos 

específicos e mesmo a constituição de uma unidade social a partir da ação, trouxe para o 

debate do político o elemento da tensão. As várias dinâmicas dos movimentos sociais 

passam a ser vistas como um determinado golpe político, que gera por confronto um 

contragolpe que limita o campo de ação dos grupos em disputa, que torna desta forma o 

espaço privilegiado da análise histórica. A ação social passa a ter não só uma 

confrontação objetivada, mas a ser também espaço de construção de identidades 

forjadas na arena social e nas relações de confronto. A constituição do campo da ação, 

com capacidade de forjar grupos que tem em reivindicações políticas específicas o 

cimento de sua unidade, torna o político espaço para compreender o fundamento do 

vínculo social. As pesquisas que se juntam nesta perspectiva não são recortadas pelas 

definições de político e de ação social, mas sim pela compreensão de que o político e a 

ação social formam um todo em que um se torna fundamental para a compreensão do 

outro. Não há nesta formulação qualquer hierarquia definida a priori seja de 

movimentos ou mesmo de objetivos, não importa se a ação social se constitui a partir de 

objetivos hegemônicos ou de reivindicações pontuais, se a disputa é entre grupos ou de 

classe, importa a discussão da constituição da experiência social e sua interface no 

político. Este espaço de debate deve ser também da troca de experiências no campo das 

fontes, da bibliografia e das várias possibilidades de formulação teórica sobre o tema. 

Para os objetivos de reflexão, reuniremos trabalhos centrados no debate sobre o poder  
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no Brasil e no mundo, os movimentos sociais urbanos e rurais, as várias práticas 

cotidianas da ação social. São referenciais desta abordagem sobre o político, a ação 

social e o poder: Gramsci, Thompson, Hobsbawm, Willians, dentre inúmeros outros.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 8: MEMÓRIA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA  
 

Profa. Dra. Cléria Botelho da Costa  

Universidade De Brasília / Programa De Pós-Graduação Em História / Departamento 

De História - Instituto De Ciências Humanas e Sociais;  

Profa. Dra. Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida  

Pontifícia Universidade Católica De Goiás / Programa De Pós-Graduação Strito Sensu 

em Educação/Departamento e Educação.  

 

RESUMO:  

O simpósio tem como propósito agregar pesquisadores que desejam refletir sobre a 

Educação enquanto um espaço de Memória e de realização da Cidadania. Vivemos em 

um mundo considerados por uns como modernos e por outros como pós-moderno em 

que a educação superespecializada toma conta do trabalho humano impedindo o homem 

de ver o global, de entender os acontecimentos em sua totalidade, de reconhecer o 

passado, as tradições do outrora como embrionárias do presente. Desse modo, como 

aponta Edgar Morin ela desune o que deveria estar unido, promove também a expansão 

descontrolada do saber, dentre muitas outras questões. A super fragmentação do real 

dificulta a compreensão dos fatos, dos acontecimentos em sua totalidade. Além disso, a 

educação também se ampara no processo de globalização que se engendra em 

tendências universalizantes, em particular do conhecimento lógico-matemático e da 

tecnologia.  

Por outro lado, esse ensino fragmentado, altamente especializado, visão fragmentada do 

mundo pode levar os indivíduos também, ao enfraquecimento do senso de 

responsabilidade – cada pessoa tende a ser responsável apenas por sua tarefa 

especializada , bem como o enfraquecimento das identidades locais, regionais , a 

solidariedade – ninguém mais preserva seu elo orgânico com a cidade e seus 

concidadãos. Todavia, uma das mais lamentáveis características desse tempo presente é 

o desprezo por tudo aquilo que não é quantificável, dentre os quais as paixões e as 

necessidades humanas. . Nesta sociedade o aluno é, para muitos cientistas, professores 

até destituído de sua condição de sujeito da construção do conhecimento; sujeito de sua 

própria educação, da historia do seu país.  

Diante desse quadro sedutor, mas muito complexo, pensamos que trabalhar a memória 

que trás em seu bojo a reconstrução das identidades, a reconstrução do passado , o 

reconhecimento de que o pretérito se faz presente nas lembranças é tornar a educação 

um instrumento de formação para a cidadania e assim , uma forma de torna-la um 

direito de todos, um direito humano. Conhecer o passado para ajudar a melhor entender 

o presente , para evitar muitos erros do passado e planejar o futuro, conhecer passado e 

presente para conhecer a nos mesmos , a historia de nossa escola, a historia de nosso 

bairro, a historia do nosso país para nos tornarmos sujeitos de nossa historia é o papel da 

memória . Para Paulo Freire o papel fundamental da educação é a formação para a 

cidadania, formação critica que só será empreendida via pesquisa, pela luta em defesa 

dos direitos. Desse modo, entendemos que juntar Historia, Memória e Educação como 

excelente oportunidade de formar nossos alunos críticos , cidadãos e com identidades 

fortalecidas.  
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Desse modo, por vivermos em uma sociedade que supervaloriza a especialização, que 

direciona seu olhar , fundamentalmente , em direção ao futuro; que apreende o passado 

como ruína, como destroços de um outro tempo e que por isso, é rotulada, na 

cotidianidade dos homens, como “sociedade sem memória” que a reflexão sobre a 

memória se impõe como uma necessidade fundamental no processo educativo. Pois, o 

que a educação pode oferecer de melhor ao aluno é o saber pensar politicamente. A 

educação deve propiciar ao aluno a oportunidade de ascender a condição de sujeito 

autônomo e com essa compreensão ele pode ser capaz de se confrontar coletivamente 

organizado. Eis a relação mais direta entre educação e cidadania.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 9: HISTÓRIA E IMAGENS: MEMÓRIA, 

REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADES  

 

Prof. Dr. Eduardo França Paiva  

UFMG/Universidade Federal de Minas Gerais  

Profa. Dra. Heloisa Selma Fernandes Capel  

UFG/ Universidade Federal de Goiás  

 

RESUMO:  
O simpósio propõe-se a ser um espaço de discussão teórica e metodológica plural de 

estudos sobre imagens, bem como de questões relativas ao olhar e a visão como 

constructos artísticos, culturais, identitários, políticos e sociais no tempo. Com foco nas 

linguagens artísticas como: fotografia, pintura, escultura, arquitetura, cinema e imagens 

literárias, o simpósio pretende reunir pesquisadores que, de maneira interdisciplinar, 

dialogam com a concepção de visualidade e sua relação com a cultura, invenções da 

memória e construção de identidades. Concebe a imagem artística não apenas em seu 

uso documental e com status de fonte, mas como vetor para a discussão cultural imersa 

em diversas temporalidades. Nesta acepção, há valor cognitivo na imagem que deve ser 

interpretado na passagem do aspecto visual para a visualidade (MENESES, 2003), 

ultrapassando análises que contemplam a mimese como referência direta. Admite, 

ainda, que imagens condensam um pensamento e necessitam ser encaradas em sua 

unidade genética e posterior (COLI, 2010). As discussões sobre imagens envolvem a 

crítica contemporânea sobre a arte, questionando as imagens que são pensadas por meio 

de uma iconologia não iconológica (fundada na certeza da origem no passado), não 

positivista (a que trata as imagens como espelhos), ou mesmo estruturalistas, como as 

que reduzem as imagens a um sistema de signos (DIDI-HUBERMAN, 2006). A 

proposta do simpósio tem origem nas discussões e pesquisas do Grupo de Estudos de 

História e Imagem – GEHIM /UFG/CNPq, cujo enfoque é a discussão das 

potencialidades cognitivas, questões metodológicas e de uso didático da imagem 

(PAIVA, 2004). O grupo se propõe investigar a relação entre história, cultura, imagem e 

história da arte. Objetiva-se, portanto, promover discussões que envolvam questões 

memória e representação nos estudos de imagens, buscando uma compreensão da 

linguagem imagética e seu potencial de leitura. As imagens são construções simbólicas, 

elaboradas pelas sociedades humanas em diálogo com suas temporalidades. Enquanto 

registros no tempo e portadoras de memórias são representações de mundo que o 

historiador realiza em ato e temporalização no processo de construção do conhecimento 

histórico. Sendo assim, na perspectiva da visualidade, o simpósio tem, pois, o intuito de 

agregar pesquisadores de diversos níveis e diferentes áreas em torno das temáticas da 

história e seu diálogo com as imagens.  
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 10: ESCRITA, MEMÓRIA E IDENTIDADES NO 

MEDITERRÂNEO ANTIGO  
 

Profa. Dra. Luciane Munhoz de Omena  

Universidade Federal de Goiás  

Prof. Dr. Edson Arantes Junior  

Universidade Estadual de Goiás  

 

RESUMO:  

Esse simpósio temático abordará algumas questões relacionáveis à construção da 

escrita, memória e identidades no mediterrâneo grego e romano. Tal como 

compreendemos – escrita, memória e identidades – são conceitos inseparáveis que se 

expressam em diversas facetas do mediterrâneo: nas inscrições funerárias, nos 

banquetes ou nos jogos em homenagem ao falecido, na apotheose do imperador ou de 

sua família (e.g. ARCE 1990; HOPE 2003a, 2007b), nas representações identitárias de 

latinidade (TITO LIVIO. Ab Urbe Condita Libri). Da mesma forma, a escrita através do 

canto poético da Ilíada, em que a rememoração e o louvor do poeta preservam a glória 

do herói, transforma a morte consumada em um ato público (BIRREL, 2007: 114), 

mantendo, desta feita, os valores sociais incorporados pela beleza, juventude, virilidade 

e coragem do herói à época homérica (VERNANT, 2001: 83). Nesse sentido, 

consideramos as narrativas como produtos seletivos, que se destinam a construção de 

identidades pessoais ou coletivas estruturadas em imagens do passado sob a insígnia de 

uma memória manipulada (RICOEUR, 2007). Ora, essa memória vincula-se aos 

processos de recriação no presente de imagens sobre o passado (ver MATTINGLY, 

2011; HINGLEY, 2010; HARTOG, 2003), logo, os “espaços do lembrar” (ASSMANN, 

2011) dependem, prioritariamente, das condições sociais e culturais. Nesse processo, 

importa salientar o interesse pelo passado: não é meramente histórico, mas uma 

operação, a qual engloba “legitimação, justificação, reconciliação, mudanças, que se 

integram em marcos funcionais cobertos pelos conceitos de memória, tradição e 

identidade” (ASSMANN, 2011: 65). O resgate do passado, representado nos discursos 

filosóficos, literários ou históricos, implica, necessariamente, em orientar as ações do 

presente a partir da criação dos exempla. Com esse viés interpretativo, Lúcio Aneu 

Sêneca (1 a.C.-65 d.C.) à luz do logos filosófico recria as imagens do passado a partir 

de um “discurso exemplar, um sistema coerente de símbolos, que organiza e representa 

o passado de maneira particular” (ROLLER, 2009: 216). Na Consolatio ad Marciam, o 

filósofo retoma as memórias do passado pela criação de heróis (e.g. Marcelo, Rutília, 

Catão, Márcia entre outros mais) e de seu autosacrifício, representado por sua morte 

política, para articular e projetar um futuro sem os impropérios do poder imperial. Seu 

exílio representa não somente uma morte pessoal, mas, sobretudo, uma morte que se 

apodera da res publica pelas instabilidades nos governos de Tibério, Calígula e de 

Cláudio. Com essa ressalva, a morte de indivíduos virtuosos possui uma função social: 

tornam-se exemplos a serem rememorados, glorificados e projetados na memória 

pública (Ad Marciam de Consolatione I, 3-4), criando, dessa forma, uma imagem de 

unidade política (CONNOLY, 2009: 189).  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 11: HISTÓRIA, LITERATURA E ESPAÇO URBANO  

 

Prof. Dr. Marcos Antonio de Menezes  
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Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás - UFG  

Doutor em História da Cultura pela UFPR  

 

RESUMO:  

Este Simpósio Temático procura acompanhar o advento da modernidade nas cidades 

através do estudo de textos literários. Mais especificamente, focalizar o processo de 

urbanização através do estudo da produção literária.  

Indagar sobre as representações da cidade na cena escrita construída pela literatura é, 

basicamente, investigar textos que leem a cidade, considerando não só os aspectos 

físico-geográficos (a paisagem urbana), os dados culturais mais específicos, os 

costumes, os tipos humanos, mas também a cartografia simbólica, onde cruzam-se o 

imaginário, a história, a memória da cidade e a cidade da memória. É, enfim, considerar 

a cidade como um discurso, verdadeiramente uma linguagem, uma vez que fala a seus 

habitantes, revela a eles suas partes e seu todo.  

Tudo é ação numa cidade grande!, exclamava Restif de la Bretonne já no século XVII,1 

justificando o interesse pela errância urbana. Se a própria cidade não para de crescer, 

também o interesse da literatura por ela expande-se, chegando até nossos dias. Uma 

cidade é, antes de tudo, um ambiente físico, uma “unidade funcional”, uma construção – 

no sentido arquitetônico do termo – composta de alguns elementos fixos, como as 

edificações, e outros móveis, a exemplo dos homens2. Embora “a cidade” possa ser 

tratada de forma genérica a princípio, cada uma delas tem particularidades, assim como 

em cada época concebe-se uma noção de cidade.  

A partir da Revolução Inglesa e, em especial, no século XIX, o desenvolvimento das 

cidades muda de ritmo não mais para acompanhar as badaladas dos sinos nos mosteiros, 

mas o “tic-tac” do relógio mecânico. Neste momento, o crescimento ou refluxo obedece 

às normas ditadas pelas necessidades econômicas de produção de mercadorias e não 

simplesmente pelas trocas. Aparece, então, a cidade moderna: afastada do mundo 

religioso dos mosteiros e das igrejas, mas condenada a erigir-se à beira dos muros das 

fábricas, com a fumaça das chaminés a encobrir os campanários das antigas igrejas e 

com os relógios das indústrias a regular o tempo nas ruas. A arquitetura do passado 

cede, rapidamente, terreno a formas e contornos do mundo da produção e do trabalho.  

Esta nova atmosfera propiciou o surgimento da literatura da nascente grande cidade. 

Todo o espaço urbano é esquadrinhado por centenas de olhos atentos e afoitos a 

descrever tudo o que era movido ou se fazia mover. Surge aí uma plêiade de escritores 

cuja musa, então, era o novo espaço urbano. Depois de o poeta de As Flores do Mal ter 

traduzido, em versos, as mudanças que a nova cidade do século XIX provocava na alma 

e no mundo físico, muitos outros se ocuparam de tal tarefa. Mas, ainda assim, a cidade 

parece ser material inesgotável, sempre passível de novas abordagens – mesmo porque, 

a nova cidade renova-se a cada dia. Nesta, os conflitos ganham contornos mais nítidos, 

como se os corpos dos seus habitantes, antes, estivessem presos às suas pedras. Pedras 

serão deslocadas e explodirão em miríade sobre as cabeças convulsas dos seus atônicos 

citadinos.  

A literatura surgida a partir de meados do século XIX é tipicamente citadina. Isto já é 

percebido com a literatura romântica, que, por se deter no modelo de vida burguês, 

tende a se concentrar mais nos espaços urbanos, mas sem perder de vista a concepção de 

que o campo é o lugar ideal, onde se concentra uma forma idílica de pureza original. 

Talvez pelos mesmos motivos que fizeram com que os românticos “guardassem” o 

desejo do campo, os realistas do fim do século XIX se afastaram cada vez mais dele, 

concentrando sua atenção primordialmente na vida da cidade.  
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No século XIX, o fenômeno urbano inquietou as almas, tanto as mais sensíveis quanto 

as mais rudes. A experiência da vida nas metrópoles fez com que a tradição literária se 

ajustasse ao estudo singular dessa nova sensibilidade produzida. A literatura das 

grandes cidades cosmopolitas, principalmente das capitais culturais da Europa, traz em 

si a complexidade e a tensão da vida moderna. Tais cidades eram, certamente, mais do 

que lugares de encontros casuais; eram ambientes geradores de novas artes, pontos 

centrais da comunidade de intelectuais, e mesmo de conflitos e tensões entre estes.  

A princípio, a reação de escritores e intelectuais foi abandonar a cidade: escapar dos 

vícios, da velocidade, do agigantamento. O tipo humano nela formado tem sido aquele 

que compõe a base de uma profunda recusa cultural, visível naquela moda literária 

nascente – a pastoral – que tanto pode apresentar uma crítica à cidade quanto a 

superação dela. Mas, apesar disso, escritores e intelectuais sempre gravitaram ao redor 

das cidades. A multidão em desvario, indiferente ao destino dos demais, chamou a 

atenção de quem tinha por ofício a escrita. Nas páginas de romances, novelas, contos e 

poesias, tal população aparece acelerando o passo para não tardar no compromisso com 

os ponteiros do relógio fabril. Homens e mulheres são empurrados pelo ritmo das 

fábricas e avançam como esteiras de máquinas na linha de montagem. Atentos e 

também vivendo no meio de tal tumulto, os escritores do século XIX buscaram matéria 

literária neste conteúdo desordenado.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 12: PATRIMÔNIO CULTURAL: REFLEXÕES 

INTERDISCIPLINARES SOBRE REFERÊNCIAS CULTURAIS E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
 

Profa. Dra. Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa  

Doutora em História - Coordenadora do curso de História do Centro Universitário 

Barão de Mauá e vice-presidente do IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criativas e 

Identidades Culturais  

 

RESUMO:  
A proposta deste simpósio temático é proporcionar o debate entre pesquisadores 

oriundos de diversas áreas, mas, que tenham em comum pesquisas cujo objeto seja o 

patrimônio cultural. Particularmente se propõe a problematizar como as políticas 

públicas de preservação se inserem num contexto de desenvolvimento econômico. Tem 

crescido a discussão em torno do universo teórico-metodológico que envolve a noção de 

patrimônio cultural. Movido por tendências relacionadas à antropologia interpretativa 

(GEERTZ, 1978) e influenciadas pela intersecção entre várias áreas, novas percepções 

sobre esse conceito problematizam o seu dinamismo. Pautando-se na ideia de cultura 

como uma dimensão viva, caracterizada por uma rede de significados que evidenciam a 

realidade como multicultural.  

Esses estudos têm colocado desafios aos pesquisadores. O primeiro deles é o abandono 

de posturas metodológicas definidas por visões apriorísticas, que pressupunham a 

existência de valores intrínsecos aos bens culturais. Partindo do princípio que todo 

significado é conferido, há uma demanda pela compreensão da dinâmica de atribuição 

de valores e significados a determinados objetos e processos.  

Outro desafio envolve a análise das políticas públicas de preservação do patrimônio 

cultural, tendo em vista que estas inserem o sentido de patrimonialização na realidade 

das comunidades estudadas, por vezes, sem considerar as referências culturais que 

conformam suas identidades. Por isso, destaca-se a importância de pressupor a 
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existência de grupos, pensados como formadores da sociedade, mas, necessariamente 

considerados a partir das “dinâmicas locais e supralocais de enunciação de diferenças” 

(ZACCHI, s.d, p.1). Pensar que, mesmo internamente e compartilhando códigos 

comuns, nenhum grupo é homogêneo. Portanto, se faz necessário apreender as inúmeras 

disputas em torno dos sentidos atribuídos a um determinado bem pelos envolvidos no 

processo: o poder público que elabora as políticas de preservação, os pesquisadores e 

pela comunidade.  

Toda essa complexidade envolvida na relação patrimônio cultural/políticas públicas 

potencializa-se com a colocação em questão do desenvolvimento econômico. Neste 

caso, a pergunta seria em quais bases o poder público deve pautar-se para promover a 

sustentabilidade econômica de grupo que tem sua identidade cultural ameaçada por 

processos comumente associados à globalização.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 13: TRABALHO E TRABALHADORES: HISTÓRIA E 

CULTURA  
 

Profa. Dra. Maria Andréa Angelotti Carmo  

Universidade Federal de Uberlândia  

Prof. Dr. Luiz Carlos do Carmo  

Universidade Federal de Goiás - CAC  

 

RESUMO:  

As questões relativas ao trabalho e ao trabalhador ocupam boa parte da vida das pessoas 

e, consequentemente, impactam as reflexões das Ciências Humanas em geral. A 

produção de riquezas diversas, a soma de contribuições distintas dos diversos grupos de 

sujeitos trabalhadores e de suas dinâmicas culturais de trabalho, de seus diálogos com a 

natureza com as condições econômicas, com os grandes projetos de desenvolvimento, 

com as antigas e novas lógicas de produção marcam o cenário de atuação em que o 

Trabalho e os Trabalhadores são os sujeitos por excelência. Nesta direção objetivamos, 

com a organização do Simpósio compor uma oportunidade de refletirmos acerca dos 

processos de configuração dos universos que marcam os diversos trabalhos, os 

trabalhadores e as culturas que os encerram, num imiscuir-se das inúmeras profusões de 

sentidos que marcam a história das sociedades. Da mesma forma, interessa abrigar 

reflexões voltadas para as análises que versam sobre o trabalho – as questões históricas, 

as condições, os locais, as inserções, a produção de riqueza no espaço urbano, no meio 

rural; as transformações, os impedimentos, os diversos significados, dentre outros 

aspectos - assim como os trabalhadores – e as questões sociais; as exigências, os 

significados, as negociações, os diversos espaços de atuação forjados, os impactos e a 

repercussão de suas ações e, por fim, a cultura e as relações concebidas por meio da 

experiência, das diversas valorizações, dos sentidos construídos ao longo da atuação, 

das diferenças geracionais, das questões étnicas, dos aspectos de gênero, dos 

movimentos migratórios diversos, dentre outros. Espera se alcançar a interlocução por 

meio de inspirações de autores diversos, que passam pelas produções acerca do 

trabalho, tais como Edward Thompson, Raymond Williams, Paul Singer e outros. 

Assim como autores que se debruçam sobre as questões do trabalho rural e das 

migrações em seus diferentes movimentos como Maria Aparecida Moraes Silva, Nacy 

Green, José Graziano da Silva, Ricardo Abramovay, Abdelmalek Saiad e outros. 

Autores como Michel de Certeau, Holmi Bhabha, Stuart Hall, entre outros são autores e 

reflexões buscados no diálogo com os diferentes aspectos da cultura. Nesse sentido, nos 
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propomos acolher experiências de pesquisa que abordem os modos de vida de 

trabalhadores rurais e urbanos, com ênfases na constituição de ofícios e profissões, o 

cotidiano do trabalho no campo e na cidade, as práticas culturais dos trabalhadores 

atravessadas pelas dimensões de raça/etnia, gênero e geração.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 14: NARRATIVAS DO ESPAÇO: HISTÓRIA E 

CIDADE  

 

Profa. Dra. Adriana Mara Vaz de Oliveira  

Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal 

de Goiás.  

Profa. Dra. Elane Ribeiro Peixoto  

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília 

 

RESUMO:  
Narrativas do espaço: história e cidade propõe reunir os estudos referentes aos espaços 

da cidade, inseridos nas diversas temporalidades das narrativas históricas. A dimensão 

espacial é inerente ao processo histórico, mas distingue-se dele, o que torna sua 

investigação fundamental. A cidade, por sua vez, é um espaço polissêmico, multiplica-

se em outros e enseja investigações e abordagens sob diferentes pontos de vista. Por 

essa razão é objeto de interesse da História e de várias disciplinas, tais como a 

Antropologia, a Sociologia e a Geografia, a Arquitetura, por exemplo. Considerando, 

portando, espaço e cidade na espessura temporal e multidisciplinar, este simpósio 

define-se a partir de aportes teóricos que considerem as questões de memória coletiva, 

de práticas sociais inscritas no espaço, de representações e do imaginário urbano.  

Referenciais teóricos:  

Os autores de referência para a elaboração deste simpósio teórico compreendem 

Maurice Hawlbachs e Anne Cauquelin no que tange às questões de memória. 

Halbwachs (1990) define memória coletiva a partir do sentimento de pertencimento do 

indivíduo aos grupos sociais, sendo a partilha do espaço seu quadro essencial. Anne 

Cauquelin (1982) indica a insuficiência das descrições meramente físicas do espaço e 

aponta para a importância das memórias afetivas – gestos, comportamentos, hábitos, 

práticas – construtoras da matéria urbana. A autora utiliza o termo anamorfose para 

referir-se à dinâmica da memória tanto histórica como pessoal que induz a variação, ao 

longo do tempo, de uma imagem inicial por formas múltiplas e sobrepostas.  

Quanto às práticas sociais, o autor de referência é Michel de Certeau (1996) e seus 

trabalhos sobre o cotidiano, a ênfase é posta no dia a dia do homem comum que, na 

prática da cidade, reconfigura seu espaço atribuindo-lhe novas significações. Somam-se 

ao texto fundamental de Certeau, os trabalhos de Mayol (1996) e Velho (2002).  

As discussões sobre representação e imaginário reclamam de antemão dois autores: 

Roger Chartier (1990) e Gilbert Durand (1989).  

Todos os referenciais teóricos contribuem para os estudos acerca da cidade, que, por sua 

vez, congrega autores específicos como Bresciani (1993), Rossi (1995), Roncayolo 

(1990), Lepetit (2001), entre vários outros. Contudo, a cidade, em toda sua amplitude de 

problematização, gera questões metodológicas específicas, que merecem cuidadosas 

reflexões. A complexidade desse objeto conduz a outros aportes teóricos 

correspondentes aos recortes estabelecidos.  

Objetivos:  
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de várias abordagens e interpretações, tais como: narrativa, patrimônio, arquitetura, 

representação, lugar, entre outros.  

fontes, tais como registros técnicos, literatura, cinema, fotografia, arquitetura, 

performances dos habitantes, memórias, arte urbana, entre outros.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 15: HISTÓRIAS DE ESCRAVOS E LIBERTOS NO 

BRASIL COLONIAL E IMPERIAL  
 

Prof. Dr. Ricardo Figueiredo Pirola  

Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás (Goiânia)  

 

RESUMO:  

O objetivo deste simpósio temático é o de congregar pesquisas que analisem a 

experiência de africanos e seus descendentes na escravidão do Brasil colonial e 

Imperial. Tomando como perspectiva metodológica o entendimento de que as ações de 

escravos e libertos resultaram de negociações, escolhas e decisões frente às instituições 

e aos poderes normativos, pretende-se reunir trabalhos que analisem a construção de 

identidades entre africanos e seus descentes e suas estratégias de resistência e conquista 

de liberdade. Dessa maneira, serão bem vindos estudos que discutam temas tais como os 

padrões de casamento escravo, índices de nascimento e mortalidade, relações de 

compadrio, a demografia das “nações” escravas, a construção de irmandades, a 

formação de movimentos de rebeldia, o comércio negreiro, os processos de libertação e 

a atuação dos escravizados junto ao Estado em busca da alforria.  

A historiografia da escravidão no Brasil foi marcada, em grande medida, ao longo de 

todo o século XX, pelo que Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira (Chalhoub & 

Teixeira, 2009) chamam de dicotomia da “doçura” e da violência. Formatada a partir de 

construções intelectuais dos abolicionistas que remetem ao final do oitocentos, tal 

dicotomia ganhou forma nos estudos de Gilberto Freyre (propugnador da ideia de 

democracia racial no Brasil) e da Escola Paulista de Sociologia (ao enfatizar a violência 

do sistema escravista). Desde a década de 1980, porém, uma agenda alternativa tomou 

conta das pesquisas dedicadas ao tema, a fim de superar o paradigma da 

“doçura”/violência na caracterização das relações escravistas. Marcada por uma extensa 

pesquisa documental, essa nova historiografia da escravidão no Brasil tem buscado 

entender o sentido que os escravizados e seus descendentes emprestavam aos seus 

trabalhos e lutas cotidianas. Isto é, interessa saber as iniciativas dos cativos na criação 

de sistemas alternativos de crenças e valores no contexto de opressão e dominação 

senhorial. Sem abandonar a crítica dos estudiosos da Escola Paulista de Sociologia a 

respeito da “doçura” do regime escravista, a nova historiografia busca, portanto, 

entender a violência da escravidão como ponto de partida (e não um fim) da análise 

histórica.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 16: BIOGRAFIA, AUTOBIOGRAFIA E INDIVÍDUO: 

UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO  

 

Prof. Dr. Robson Mendonça Pereira  

Professor da Universidade Estadual de Goiás – Campus de Anápolis.  
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RESUMO:  
O simpósio pretende estimular o debate a respeito da escrita de si e de suas implicações 

no campo historiográfico no âmbito da retomada da biografia e seu desenvolvimento a 

partir das últimas duas décadas do século XX. Aspectos relevantes nesta discussão 

como a análise do discurso autorreferente, do estudo de seus variados gêneros e 

subgêneros (autobiografia, diários, epistolas, memórias, etc), das metodologias e 

conceitos aplicados ao estudo das fontes privadas, da revisão de categorias basilares da 

historiografia como a noção de indivíduo e de seu papel na sociedade, da fabricação do 

protagonismo histórico, da prática da biografia como mecanismo para reabilitação de 

sujeitos históricos, constituem aspectos centrais que devem nortear os trabalhos desse 

simpósio.  

A revalorização da subjetividade como elemento importante a ser incorporado nas 

análises historiográficas reacende antigas e importantes indagações: Como avaliar o 

papel do indivíduo na história? Qual a relevância da biografia (e da autobiografia) nos 

estudos históricos? Quais os instrumentos de análise mais adequados para lidar com a 

memória subjetiva? Antes de responder a tais questionamentos, deve-se atentar para as 

condições que possibilitaram essa revalorização no seio da historiografia qual seja uma 

profunda crise dos modelos clássicos de interpretação histórica que se amparavam em 

explicações estruturais econômico-sociais, nos quais o indivíduo praticamente 

desapareceu do cenário. Sabina Loriga (2011) considera que esse processo de redução 

do sujeito a esfera da insignificância derivou da pretensão de tornar a história uma 

disciplina com status científico ao longo do século XIX. Loriga inclusive focaliza 

alguns historiadores desse período que divergiram dessa orientação, como Droysen, que 

procuravam resolver o desafio de incorporar o gênero humano e suas vicissitudes na 

análise histórica. O processo de reavaliação das fontes privadas provocou debates 

acalorados no meio historiográfico devido aos riscos da supervalorização da 

subjetividade. Houve assim a necessidade de se constituir novos instrumentos de análise 

metodológica a partir da incorporação de problemáticas advindas da análise de discurso, 

da crítica literária e da antropologia estrutural. O crítico literário Phillipe Lejeune 

(2008) constituiu a noção de pacto autobiográfico que introduziu a ideia de 

autenticidade ou honestidade empregada pelo autor na confecção de seu texto, aspecto 

diferencial do gênero que o distinguia do romance biográfico. Tal concepção permitiu 

vasta gama de análise de outros tipos variantes de textos correlatos como os diários 

íntimos e a correspondência passiva. O historiador François Dosse (2009) denomina 

“idade hermenêutica” a essa modalidade muito praticada de abordagem biográfica, 

caracterizada pela busca a um caráter existencial, de “reafirmação do eu”. Algumas 

vezes o biografado ao trabalhar com essa memória de si produz uma reflexão 

construindo um discurso seu a partir desses discursos dos outros. Esse meta-arquivo se 

constitui em fragmentos autobiográficos diversos que expressam da parte do titular um 

desejo de construção de sua autoimagem, da maneira como pretende ser lembrado 

depois de sua morte (FRAIZ, 1998: 74-7).  

Esse debate se introduziu a bem pouco tempo, e se difundiu como parte do movimento 

da Nova Histórica Cultural. No Brasil alguns pesquisadores do CPDOC da Fundação 

Getúlio Vargas, como Ângela de Castro Gomes, Priscila Fraiz, Benito Schmidt e outros, 

se debruçaram sobre esses materiais produzindo reflexões interessantes em consonância 

com o debate internacional.  

Com esse intuito, esse simpósio temático pretende reunir pesquisadores em âmbito 

regional e nacional com a finalidade de divulgar suas pesquisas no campo da escrita de 
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si, promover o debate de ideias e discutir metodologias aplicadas à análise dos mais 

variador tipos de fontes autorreferentes.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 17: REFLEXÕES SOBRE AS APROXIMAÇÕES 

ENTRE O MEDIEVO PORTUGUÊS E O BRASIL: HISTÓRIA, MEMÓRIA E 

PERMANÊNCIAS  

 

Profa. Dra. Armênia Maria de Souza  

Faculdade de História - Universidade Federal de Goiás  

Profa Ms. Cleusa Teixeira de  

Universidade Estadual de Goiás - Unu-Goiás  

 

RESUMO:  
O objetivo deste simpósio é compartilhar inquietações acerca das (im)possibilidades de 

aproximação entre o medievo português e o Brasil. É necessário estudar as 

ressignificações destas relações e a importância basilar do passado português, que 

embora transformado pela Colônia está presente em muitas das nossas instituições e 

manifestações culturais. Ao aportar em terras brasileiras os portugueses trouxeram 

consigo grande parte da tradição medieval, presente nas estruturas religiosas, na arte, na 

música, na política, na administração e na cultura. Os discursos elaborados pela 

historiografia tradicional caminharam no sentido de mostrar uma relação unilateral, 

marcada pela sobreposição da cultura portuguesa em relação ao Brasil. Concebemos que 

este processo se constituiu de forma plural, por isso compreender o Brasil implica em 

conhecer o Portugal medieval e moderno e suas especificidades, enquanto uma das 

matrizes culturais do Brasil. Neste Simpósio Temático aceitaremos comunicações que 

abarquem temas ligados à: imaginário, tradições e reminiscências do medievo 

português, Brasil Colonial e as aproximações com a matriz cultural ibérica.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 18: HISTÓRIA, REGIÃO E CULTURA  

 

Profa. Dra. Maria de Fátima Oliveira  

Universidade Estadual de Goiás (Anápolis)  

Profa. Dra. Sônia Maria de Magalhães  

Professora da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás  

 

RESUMO:  
Este Simpósio Temático tem por objetivo reunir pesquisadores cujos temas estejam 

voltados para os estudos de História regional, sob o enfoque da História Cultural, com 

ênfase nesta ampla região que é o cerrado. As discussões agregarão além das práticas 

culturais, o econômico, o político, o religioso e aspectos do cotidiano. Compreendemos 

que o espaço regional não está necessariamente associado a um recorte administrativo 

ou geográfico. O interesse central do historiador regional é investigar esse espaço em 

suas múltiplas experiências históricas, a cultura material e imaterial, as manifestações 

religiosas e as maneiras de resistir de diferentes sujeitos históricos, em demarcações 

temporais e espaciais regionalizadas, mas conectadas às perspectivas mais amplas em 

nossa contemporaneidade. Portanto, este Simpósio Temático pretende ser um espaço de 

troca de experiências com diferentes enfoques que dialogam entre si, entrecruzando 

História, região e cultura.  

Referencial Teórico:  
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Para Sandra Jatahy Pesavento a História Cultural representa “uma nova postura diante 

da História, um outro olhar que interroga o passado a partir de pressupostos que 

constroem também novos objetos e formulam novas questões” (PESAVENTO, 2004, 

p.7). Por outro lado, a multiplicação dos cursos de pós graduação fez com que 

aumentassem as pesquisas de cunho regional e por conseguinte a necessidade de se 

repensar o conceito de região. Na acepção de Janaina Amado “o tema ‘História e 

Região’ é não só importante, como extremamente interessante, podendo ser abordado 

por diversos ângulos” (AMADO, 1990, p.15). É nesta perspectiva que pensamos esta 

proposta, pois são múltiplos os olhares, objetos e questões colocadas pela História 

Cultural no âmbito regional.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 19: CULTURAS, IDENTIDADES E DINÂMICAS 

SOCIAIS NA AMAZÔNIA  

 

Prof. Dr Airton dos Reis Pereira 

UEPA - Marabá  

Prof. Msc. Moisés Pereira da Silva  

Universidade Estadual de Goiás (Uruaçu)  

 

RESUMO:  

A Amazônia é, para além do espaço geográfico, uma construção discursiva cujas 

referências constituem redes de interesse e de poderes que, por sua diversidade, tornam 

plural o sentido e a compreensão desse território. Nesse sentido, os resultados de 

pesquisas de diversos estudiosos têm demonstrado, sobremaneira, uma Amazônia 

atravessada pelo poder do Estado e do capital, de caracterizá-la como o espaço do vazio 

que, na ausência do capital, da modernização e da civilidade precisa ser ocupada, 

modernizada e civilizada. Por outro lado, os movimentos sociais, insistem na 

significação e ressignificação da Amazônia indígena, cabocla, camponesa e de tantos 

outros grupos como lugar de morada e de espaço ocupado, em oposição ao vazio, pela 

cotidianidade da produção e reprodução da vida.  

A discussão sobre os problemas amazônicos, no entanto, é significada no contexto da 

própria história do Brasil, em sentido mais amplo. Contexto de uma história marcada 

por lutas pela afirmação de identidades, valores, temporalidades, variações linguísticas, 

costumes e negações. É esse ambiente que dá inteligibilidade às mudanças e 

permanências na história da Amazônia. É a partir dessa articulação que se deve, 

inclusive, entender um dos temas mais caros à Amazônia, a luta dos povos indígenas e 

diversos grupos sociais pela terra e pelos seus territórios.  

Nesse sentido, este simpósio temático é proposto enquanto esforço de promoção do 

diálogo entre pesquisadores que privilegiem em seus estudos, numa perspectiva 

interdisciplinar, estudos relativos às culturas, identidades e dinâmicas sociais na 

Amazônia. Incluem-se neste esforço abordar e articular as dimensões da cultura e do 

trabalho nas interpretações das experiências humanas relativas a questões de identidade, 

oralidade, prática discursiva, memória, resistência cultural e social dos povos 

amazônicos. Assim, as abordagens são multidisciplinares e podem colaborar com o 

debate de pesquisadores das diferenças áreas de conhecimento, especialmente das 

ciências humanas e sociais, educação e linguagens.  

 



VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA: CULTURAS E IDENTIDADES 
28 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO DE 2013 Universidade Federal de Goiás - 

Campus Samambaia Goiânia - Goiás - Brasil 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 20: MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DO MUNDO 

TRABALHO NAS RECONFIGURAÇÕES DO CAPITALISMO NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO  

 

Prof. Dr. Paulo Cesar Inácio  

Professor Adjunto II - Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão – 

Departamento de História/Ciências Sociais  

Prof. Dr. Vagner José Moreira  

Professor Adjunto II - UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

Campus Marechal Cândido Rondon – Curso de História  

 

RESUMO:  

Os proponentes do Simpósio Temático fundamentam a importância de se constituir um 

espaço de reflexão acadêmico/político alimentado por pesquisadores, com pesquisas ou 

em andamento, a fim avançarmos coletivamente no desafio de compreendermos de que 

forma o mundo contemporâneo reafirma processos de produção e exploração, se faz e 

refaz em diversas pressões identificadas a partir do mundo do trabalho e dos 

trabalhadores.  

Coletivamente debatermos, em temáticas testadas nas pesquisas, possibilidades de 

análise de diversos documentos enquanto registro e suporte de memórias. No uso de 

distintas fontes, a utilidade destes registros portadores de linguagens sociais, que 

expressam como se instituem consciências e perspectivas enriquecendo o entendimento 

sobre a construção de hegemonias e visões alternativas.  

A tradição historiográfica de esquerda no Brasil instituiu uma perspectiva do social em 

que se dissociava, nas interpretações, o mundo dos trabalhadores com a categoria 

trabalho. Nessas abordagens o mundo do trabalho trazia em sua constituição a 

debilidade de uma classe operária que não teria se constituído plenamente em virtude do 

processo de colonização, análise que também imputava à burguesia nacional a mesma 

debilidade.  

Nas análises destas particularidades segundo MUNAKATA (1984), o Estado no Brasil 

era instituído enquanto espaço do poder em que, supostamente não tencionado pelos 

setores fragilizados, assumia a possibilidade de ordenamento teórico do social.  

SADER (1988) afirma que essas interpretações são tensionadas nas transformações 

ocorridas no Brasil, no final da década de 80, quando em meio aos movimentos de 

greves apontou desafios para os estudiosos, considerando que trabalhadores passam a 

ocupar um espaço político que desconcerta as teorias produzidas pela esquerda. 

Descortina o desafio de se propor novos ângulos de análise em que o espaço 

vivido/construído por trabalhadores possibilitariam o enriquecimento da categoria 

trabalho.  

Um aspecto importante do avanço dessas análises no Brasil se deu ao diálogo com 

pesquisadores marxistas ingleses, como Edward Palmer Thompson, Raymobnd 

Williams, Terryh Eagleton, é a identificação de cultura enquanto produzida e produtora 

do social, constituída na teia das relações de poder. Essa abordagem permitiu um 

considerável avanço na medida em que alimentou uma perspectiva assumida pelo 

marxismo em que a categoria cultura era aplicada na rigidez de um social, que se 

dividiria em infra e superestrutura, não permitindo visualizar diferentes 

intencionalidades produzidas por homens e mulheres.  

No bojo dessas reflexões as pesquisas passaram a se renovar em temáticas já 

trabalhadas e renovando outras indagações nas relações de trabalho, se atentando para: 
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ocupação/lutas/usos e significados da terra; formas de organização social; lutas pela 

afirmação/construção/destruição das culturas tradicionais; relações entre pequenos 

produtores e indústria do agronegócio; migração e urbanização/industrialização; modos 

de produzir comercializar e consumir; hábitos, valores e costumes em torno da saúde, 

higiene, habitação.  

Nestas novas indagações foi/é necessário as redefinições nos diálogos com fontes 

usadas e a incorporação de novos registros como a produção de entrevista, explorando 

como esses processos são tensionados na oralidade. Desse avanço, a partir da década de 

80 há um retrocesso, onde cultura é incorporada pelo capitalismo, enquanto 

reconhecimento na expressão de diferentes grupos, nesse momento onde se avança para 

o reconhecimento legítimo da constituição de grupos em virtude da raça, gênero se 

desloca das relações de classe.  

Assumindo esse desafio, o simpósio temático abre um espaço para socialização de 

pesquisas concluídas ou em andamento que em que identificam na temática da cultura 

um processo em diferentes grupos que sofrem/exercem pressões sociais, alimentados e 

redimensionados em virtude de raça, gênero, esse leque de disputas permite visualizar 

em diferentes ângulos como se forjam no mundo contemporâneo as dimensões de 

classe.  

Ao eleger o mundo dos trabalhadores e a cultura como princípio agregador de pesquisas 

a serem debatidas no simpósio temático, estabelecemos os aspectos gerais das pesquisas 

a serem inscritas:  

- experiências de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, vinculados ou não a 

instituições, como: autônomos, ambulantes, terceirizados etc;  

- a discussão em torno de espaços sociais físicos constituídos nas relações de poder e 

nas contradições econômicas e sociais, o que enriquece a compreensão de como a 

própria cidade e/ou o campo emergem desses conflitos;  

- estudos sobre manifestações culturais como congadas e capoeira, expressões 

contemporâneas em que grupos se apropriam de tradições para articular e ocupar 

espaços no presente;  

- investigação de procedimentos educacionais institucionais ou não, cujos conteúdos 

projetam relações de trabalho e favorecem o enriquecimento e a compreensão pela 

disputa hegemônica;  

- abordem os desafios de constituir, analisar diferentes suportes da memória, nos 

múltiplos campos de disputas, como oralidade;  

- Pesquisas sobre os trabalhadores e os movimentos sociais, no campo e na cidade; 

instituições e formas de organização política e sindical dos trabalhadores.  

- Abordem a temática das memórias enquanto identificação da construção de uma 

consciência, nos significados produzidos no mundo social, carregado das contradições 

de classe.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 21: CULTURA E IDENTIDADE NO BIOMA 

CERRADO  

 

Profa. Dra. Poliene Soares dos Santos Bicalho  

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Unidade Universitária de Ciências Sócio-

Econômicas e Humanas.  

Profa. Dra. Sabrina do Couto Miranda  

Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária de Itapuranga.  
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RESUMO:  
O Simpósio Temático intitulado “Cultura e identidade no bioma Cerrado” tem por 

objetivos conhecer e analisar as relações homem-natureza no contexto do Cerrado, 

focando em questões relacionadas com a diversidade sociocultural e biológica. O 

Cerrado foi escolhido como tema central deste simpósio devido à sua expressiva 

importância em termos de biodiversidade e posição geográfica estratégica no cenário 

nacional. Além disso, este bioma tem sido alvo de estudos em diferentes áreas do 

conhecimento. Nesse sentido, uma aproximação entre História e Ciências Biológicas 

torna-se relevante por, entre os motivos, aprofundar os saberes que permeiam as 

relações homem-natureza, procurando analisar a ação do homem no tempo e no espaço 

natural. Nesta perspectiva, o Simpósio Temático aqui proposto visa atender a uma 

demanda de profissionais interessados em compreender/discutir as seguintes questões: 

1. Nos dias atuais há alternativas menos pessimistas de construção de uma relação mais 

equilibrada entre homem-natureza no bioma Cerrado? Como o conhecimento histórico 

pode contribuir para a preservação do bioma Cerrado? Como a Biologia analisa a 

interferência do homem no bioma Cerrado? Como a biodiversidade do Cerrado interfere 

na composição sociocultural do Homo cerratensis, como o descreveu Paulo Bertran 

(2003)? Entre outros. O Cerrado tem sido alvo de pesquisas nos campos da História e da 

Biologia desde os tempos coloniais. Os naturalistas viajantes contribuíram 

significativamente para o conhecimento da flora, da fauna e do homem. Estes, ainda 

hoje, nos servem de referências para pensar as questões aqui propostas. É neste âmbito 

que justificamos a importância da proposta de trabalho apresentada. Neste Simpósio 

Temático aspectos relacionados ao mosaico de formações vegetacionais que compõem a 

paisagem do Cerrado serão discutidos com base na classificação de Ribeiro & Walter 

(2008). Para análise da diversidade florística utilizaremos dados publicados em 

Mendonça et al. (2008) e também discutiremos as contribuições históricas de von 

Martius para a flora lenhosa do Cerrado com base nos dados publicados na Flora 

Brasiliensis. Do ponto de vista da História, as narrativas costumam não negligenciar o 

espaço natural para pensar o homem atuando no meio, podemos citar, além dos já 

mencionados viajantes, Capistrano de Abreu (1907), Sérgio Buarque de Holanda 

(2010), Fernand Braudel (1984), entre tantos mais. Desde a revolução dos Annales na 

historiografia (BURKE, 1997) que as distâncias entre as mais diversas áreas do 

conhecimento e a História se encurtaram, o que justifica a aproximação que aqui 

sugerimos entre História e Biologia para pensar as relações homem-natureza. 

Atualmente, analisar a intensa mudança de uso da terra no bioma Cerrado - que tem 

alterado significativamente o espaço natural e as tradições socioculturais e identitárias 

do nosso povo – e suas implicações nas relações homem-natureza sob o viés dessas 

duas áreas do conhecimento é extremamente relevante. Para tanto, como recurso 

teórico-metodológico, as contribuições da História Ambiental são pertinentes por, entre 

outros motivos, ater-se às condições da natureza; ao domínio socioeconômico 

interagindo com o meio ambiente; e às expressões e representações sociais e culturais 

relacionadas ao espaço natural (FRANCO in PIETRAFESA; SILVA, 2011). 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 22: HISTÓRIA & CINEMA – PESQUISA E ENSINO  

 

Prof. Dr. Ademir Luiz da Silva  

  Professor da Universidade Estadual de Goiás  

Prof. Dr. Roberto Abdala Jr.  

Professor da Universidade Federal de Goiás  
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RESUMO: A cultura audiovisual está cada vez mais presente no mundo 

contemporâneo. A ciência histórica não pode ficar alheia a esse fato: é necessário 

estudá-lo. O objetivo desse simpósio temático é contribuir para que sejam 

redimensionados os debates acerca do “fenômeno cinematográfico”. Nesse sentido, 

propomos três eixos centrais para orientar os trabalhos: I - tomar como problema a 

utilização dos filmes enquanto documento histórico; II - explorar o potencial “didático” 

do cinema, recorrendo também à Didática da História; III - refletir sobre o papel do 

cineasta enquanto “fazedor de história”. Nossa intenção é que os debates abram 

perspectivas para que o pesquisador – professor e/ou historiador – possa fazer uso da 

linguagem audiovisual como ferramenta a serviço da construção de um conhecimento 

propriamente histórico. O simpósio se propõe a acolher pesquisas nas quais o objeto 

analisado (ou em análise) seja constituído por alguma forma de expressão audiovisual, 

como filmes, vídeos, minisséries, telenovelas, esquetes (sketch) de programas 

humorísticos, filmes publicitários, etc.  

A perspectiva analítica que orienta a proposta assenta-se nas teses de destacados 

pensadores do século XX, cuja premissa teórica consiste em reconhecer, parafraseando 

Williams, que a linguagem e a significação são elementos indissociáveis do próprio 

processo social, com o desdobramento óbvio de que questões da História/história 

estarão, em alguma medida, expressas nestas obras. (Williams, 1979:102).  

Muitos trabalhos têm contemplado perspectivas analíticas análogas a que é defendida 

neste simpósio, embora sob olhares distintos, entre os quais gostaríamos de destacar:  

FERRO, Marc. A história vigiada. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  

FERRO, Marc. A manipulação da história no ensino e nos meios de comunicação. São 

Paulo: Ibrasa, 1983.  

NÓVOA, FRESSATO & FEIGELSON (orgs.) Cinematógrafo: um olhar sobre a 

história. Salvador/São Paulo: EDUFBA/Ed.UNESP, 2009;  

ROSENSTONE, Robert A. A historia nos filmes os filmes na história. São Paulo: Paz e 

Terra, 2010.  

RÜSEN, Jörn. Didática da História: passado, presente e perspectivas a partir do caso 

alemão. Praxis Educativa, Ponta Grossa, v.1, nº1, 15 jul/dez, 2006.  

STAM & SHOHAT. Critica Imagem Eurocêntrica. São Paulo: Cosac Naify, 2006.  

WILLIAMS, Raymond. Literatura e marxismo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 23: ESCRAVIDÃO, LIBERDADES E 

DOCUMENTAÇÃO: REGISTROS CARTORIAIS E ECLESIÁTICOS COMO 

FONTES PARA AS PESQUISAS EM ESCRAVIDÃO NO BRASIL  

 

Prof. Dr. Aurelino José Ferreira Filho  

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Professor Adjunto do Curso de História  

 

RESUMO:  
Este Simpósio Temático (ST) pretende colocar em dialogo estudos, pesquisas e 

pesquisadores que trabalhem com escravidão, especificamente com documentação 

eclesiástica e cartorial entre os séculos XVIII e XIX, na perspectiva de resistências e 

possibilidade de liberdades na sociedade escravista brasileira naquele período. O lugar 

social, teórico e metodológico no qual este ST se posiciona é a História Social, para a 

qual a narrativa e as ações de diferentes sujeitos precisam compor a escrita da História, 

por evidenciar sujeitos, classes, camadas sociais, conflitos e tensões que, de outra 
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forma, são irremediavelmente silenciados (BURKE, 1992). Na perspectiva da “historia 

vista de baixo” das escolas inglesa e francesa, retratar o socialmente invisível ou ouvir o 

inarticulado, a maioria silenciosa dos mortos, requer uma multiplicidade de fontes. 

Sendo assim, pretende-se trabalhar com um corpus documental composto por livros 

tombo, livros paroquiais de registros de batismo, de matrimônio e de óbitos; inventários 

post-mortem, testamentos, listas de escravos, cartas e registros de alforrias, entre outros, 

e pesquisas que, dialogando com esta documentação, tem lançado profícuos olhares 

para a complexidade da escravidão brasileira; resistências e dimensões de liberdades em 

torno da composição de famílias cativas, famílias espirituais, dimensões de poder entre 

cativos e senhores, manumissão, manumissão condicionada; fugas, quilombos, entre 

outras tantas possibilidades temáticas perpassadas pela escravidão brasileira naquele 

período. Sendo assim, este simpósio, por meio do diálogo temático, teórico-

metodológico, se coloca também na perspectiva de Ginzburg (1979), ao defender que - 

embora o trabalho do historiador seja inicialmente direcionado por certo “imaginário 

historiográfico”, tal como propôs Hayden White em Meta-História (1995), e por um 

lugar social, tal como postula Michel de Certeau em A Operação Historiográfica (1982) 

- o historiador também se modifica pela interatividade e alteridade trazidas pela 

documentação. Portanto, pretende-se aqui cotejar, pesquisas, fontes, metodologias e 

temáticas que tenham a escravidão e perspectivas de liberdades entre os séculos XVIII 

ao XIX como lócus privilegiado em suas diversas possibilidades de recortes, tais como:  

- Fontes cartoriais e eclesiásticas como documentação para os estudos sobre escravidão 

no Brasil;  

- Perspectivas e desafios da recente historiografia sobre a escravidão brasileira;  

- Famílias cativas;  

- Famílias espirituais;  

- Fugas e quilombos;  

- Relações de poder entre senhores e cativos;  

- Outras formas de resistências e liberdades;  

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 24: DIDÁTICA DA HISTÓRIA: DIDÁTICA DO 

ENSINO ESCOLAR, DO USO PÚBLICO E DA CIÊNCIA DA HISTÓRIA  

 

Prof. Dr. Rafael Saddi  

Professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás  

 

RESUMO:  
A didática da história é subdisciplina da Ciência Histórica que investiga a consciência 

histórica predominante em uma sociedade (Jeismann, 1977). Ela desenvolve sua 

investigação em três áreas fundamentais: a) o ensino escolar da história, em que atua 

como uma didática do ensino de história; b) o uso público da história, em que se 

estabelece como uma didática da história pública; e c) a ciência histórica, em que age 

como uma didática da ciência histórica ou uma instância de auto-reflexão dos 

historiadores.  

Na área do ensino escolar da história, pretendemos receber trabalhos diversos voltados 

para a história do ensino de história, para a análise de livros didáticos, orientações 

curriculares e metodologias de ensino, para a investigação das narrativas e das ideias 

históricas de alunos, etc. No âmbito do uso público da história, pretendemos receber 

trabalhos que investiguem os diferentes usos extra científicos e extraescolares da 

história, seja na internet, em revistas, no cinema, em HQs, nos discursos políticos, em 
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movimentos sociais, nas Igrejas, nos museus, etc. Na área da didática da ciência 

histórica, esperamos trabalhos relacionados à reflexão sobre os fundamentos didáticos 

da práxis historiográfica, bem como investigações sobre a orientações temporal 

produzida pela história dos historiadores. 


