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Simpósio Temático: A cidade no Brasil oitocentista: múltiplas abordagens 
Coordenadora: Anita Correia Lima de Almeida (UNIRIO)  

SALA 1 
 

13/11/2016 – 9:00 às 12:00 
 
“Livrando-se o público dos mendigos”: o controle sobre os mendigos e o processo de criação do asilo de 
mendicidade do Recife no século XIX (1840 – 1870). 
Grasiela Florêncio de Morais (UFPE) 
 
Sociedade e riqueza na Comarca de Aracaju “Província de Sergipe” (1855-1889) 
Bruna Morrana dos Santos (UFS) 
 
Sob os olhares dos viajantes: cotidiano da Aracaju oitocentista  
Jeferson Augusto da Cruz (UFAL) 
 

13/11/2016 – 14:00 às 18:00 

Os trabalhadores e a cidade: a legislação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a respeito do trabalho (1830-
1838) 
Paulo Cruz Terra (UFF) 
 
“Eles se julgam com direito a ser respeitada a servidão que tem há anos no lugar em que estacionam”: 
estratégias de defesa de espaços de trabalho de barqueiros e de remadores no litoral da Corte (1845-1869) 
Edilson Nunes dos Santos Junior (UFF) 
 
Das labaredas ao rescaldo: abordagens históricas do Rio e do Corpo de Bombeiros no final do século XIX 
Afonso Henrique Santana Bastos (UNIVERSO)  
 

14/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Itu e São Paulo no século XIX: as pinturas de José Ferraz de Almeida Junior e a construção do espaço urbano  
Arnaldo Martin Szlachta Junior (UEM) 
 
A morfologia das ruínas existentes no morro Santana como fronteiras físicas da cidade de Mariana, em Minas 
Gerais 
Raphael Queiroz D’Angelo (UFMG) 
 
A cidade e a moda: perambulações através da literatura e do jornalismo no século XIX 
Mariana de Faria Tavares Rodrigues (Centro Universitário UNA- BH) 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático: Cultura jurídica e formação institucional no Brasil: justiça, poder e economia na 
formação do estado 

Coordenadoras: Adriana Campos (UFES) e Claudia Chaves (UFMG) 
SALA 103 

 
13/11/2016 – 9:00 às 12:00 

 
Punição exemplar: o caso do contratador Felisberto Caldeira Brant 
Camila Pelinsari Silva (UFOP) 
 
Modernidade e tradição: os debates acerca da liberdade religiosa na Assembleia Constituinte de 1823 
Cecília Siqueira Cordeiro (UNB) 
 
Defensores de cabanos? A imagem dos juízes de paz em questão. Pará, 1836-1839 
Danielle Figuerêdo Moura (UFP) 
 
Doutores e legisladores: um perfil coletivo sobre os magistrados no Maranhão oitocentista (1820-1860) 
Raissa Gabrielle Vieira Cirino (UFJF) 
 
“Sem lei de responsabilidade não há constituição”: a articulação pela Assembleia Geral do Império do Brasil 
de mecanismos para controlar os atos ministeriais (1826-1829) 
Luís Henrique Junqueira de Almeida Rechdan (USP) 
 

13/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

A Independência do Brasil e os Cursos Jurídicos: Debates sobre a Criação da Universidade na Assembleia de 
1823 
Taíse Ferreira da Conceição Nishikawa (PUC/SP) 
 
Da simples abnegação de cidadãos: serviço público e o judiciário oitocentista 
Vanessa Spinosa (UFRN) 
 
Notas sobre dois Planos de Civilização para os indígenas da província do Grão Pará (Brasil, 1821/1831) 
André Roberto de Arruda Machado (UNIFESP) 
 
Nos labirintos de um serviço público: disputas de projetos de Estado na regulamentação dos Correios 
brasileiros (1831 – 1844) 
Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (USP) 
 
Unir e dividir: a organização político- administrativa do território na província de Minas Gerais (1825-1834) 
Renata Silva Fernandes (UFJF) 
 
 

14/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Memória Política de José de Resende Costa: Processo de Independência e Constituição do Império do Brasil 
(1792-1823) 
Wederson de Souza Gomes (UFOP) 
 
Amizade, comércio e navegação: política exterior, legitimidade e soberania no Brasil (1808-1831) 
Pedro Henrique de Mello Rabelo (UFOP)  
 



Álcool, crime e Justiça: Análise dos processos-crimes de Mallet-Pr- 1920-1950 
 Angelica Stachuk (UNICENTRO)  
 
 
 

Simpósio Temático: Emigração no Oitocentos: processos de ida e volta, novas questões teóricas e 
metodológicas na abordagem dos estudos migratórios 

Coordenador: Érica Sarmiento da Silva (UERJ/PPGH) e Ismênia de Lima Martins (UFF) 
SALA 110 

 
14/11/2016 – 14:00 às 18:00 

 
A colônia Cachoeira dos Ilhéus e a política de colonização indígena no sul da Bahia durante a segunda metade 
do Oitocentos 
Ayalla Oliveira Silva (UFRRJ) 
 
Imigração e magistério na corte imperial brasileira 
Isabella Paula Gaze (UFF) 
 
“Marítimo de profissão”: fontes e potencialidades de estudos de História Marítima (Portugal e Brasil, séculos 
XVIII e XIX) 
Jaime Rodrigues (UNIFESP) 
 
Imigração e História: os franceses no Rio de Janeiro dos Oitocentos 
Giselle Pereira Nicolau (UFF) 
 
A bola da vez: o imigrante europeu e asiático na colonização do Paraná 
Reinaldo Benedito Nishikawa (IFPR) 
 
O debate sobre o japonês no Brasil no final do século XIX através do relato de viagem de Francisco Antonio 
de Almeida 
Kelly Yshida (UFSC) 
 
 

Simpósio Temático: Fiscalidade, Poupança e Crédito no Brasil Imperial 
Coordenador: Bruno Aidar Costa (UNIFAL) 

SALA  105 
 

13/11/2016 – 14:00 às 17:00 
 

Navegação e transportes no Brasil oitocentista: rivalidades regionais e integração territorial 
Bruna Iglezias Motta Dourado (UFF) 
 
O declínio da proteção aos devedores na Regência 
Bruno Aidar Costa (UNIFAL) 
 
A fiscalidade e o estabelecimento do Estado luso-brasileiro nos trópicos (1808-1821) 
Eder da Silva Ribeiro (UFF) 
 
Nem tudo era crise: negócios e negociantes em Belém no pós cabanagem 
Mábia Aline Freitas Sales (UFF) 
 



 
Simpósio Temático: História, Imprensa, Impressos 

Coordenadores: Silvia Cristina Martins de Souza (UEL/UEPG); Celia Regina da Silveira (UEL); Jose Miguel 
Arias Neto (UEL/UNICENTRO) 

SALA DE EVENTOS 
 

13/11/2016 – 9:00 às 12:00 
 
A nação em construção: apontamentos sobre a concepção de povo nas obras de José Bonifácio e Cipriano 
Barata (1823 – 1831) 
Luiz Carlos Ferraz Manini (UEL) 
 
“Ao incorruptível tribunal da opinião pública”: A imprensa do Rio de Janeiro e a narrativa da “verdade” nos 
conflitos políticos do Maranhão pós-independência 
Roni César Andrade de Araújo (UERJ) 
 
“Os Clairvilles deste pais maravilhoso surgem aos pares”: Teatro de revista e polêmicas nas páginas dos 
periódicos fluminenses da segunda metade do século XIX 
Silvia Cristina Martins de Souza (UEL/UEPG) 
 
A trajetória de Gaspar da Silva na imprensa luso-brasileira em fins do século XIX: mediador cultural entre os 
dois lados do Atlântico 
Célia Regina da Silveira (UEL) 
 
A recepção da obra Juramento da Princesa Isabel: um estudo das críticas veiculadas nos periódicos do século 
XIX 
Bárbara Ferreira Fernandes (UFJF) 
 

13/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Identidade nacional e anti britanismo nos periódicos do Rio de Janeiro (1845-1863) 
Geison Siqueira Tavares da Cruz (UFRRJ) 
A queda de Humaitá na pena dos poetas entusiastas 
Adriana Dusilek (UNESP-Assis) 
 
A caricatura na guerra da tríplice aliança (1864-1870): um olhar para as representações e sensibilidades 
Gabriel Ignácio Garcia (UEL) 
 
Imprensa como soldado da tríplice aliança: guerra total e desumanização do inimigo 
José Miguel Arias Neto (UEL/UNICENTRO) 
 
O pan-americanismo em “El Centinela” (1867) 
Leonam Lauro Nunes da Silva (IFMT) 
 

14/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

A “criadinha” alsaciana: reflexões em torno de um cartão postal francês e sua interpretação por uma 
remetente brasileira em 1906 
Marco Antonio Stancik (UEPG) 
 
O crítico leitor de José Veríssimo 
Marcio Roberto Pereira (UNESP-Assis) 



 
A imprensa científica do séculos XIX: a divulgação dos valores positivistas para os avanços materiais na 
corrida pelos trilhos da modernidade 
Guilherme Guimarães Martins (UFJF) 
 
Práticas amorosas entre elites sergipanas do século XIX: a história de Emília e Joaquim Fontes contada em 
um impresso 
Joelma Dias Matias (UFS) 
 
O vestuário de luto no Brasil oitocentista 
Juliana Luiza de Melo Schmitt (FAM) 
 
 

Simpósio Temático: História e Religião no Brasil Oitocentista 
Coordenador: Ítalo Domingos Santirocchi 

SALA 104 
 

 
13/11/2016 – 9:00 às 12:00 

 
Identidades religiosa e cultural no Brasil oitocentista: um estudo a partir dos relatos de viagem de Auguste 
de Saint-Hilare 
Aparecido Barbosa (PUC-Campinas) 
 
Festas religiosas e o ciclo de insurreições liberais no Recife (1818-1848) 
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos (UFF) 
 

A festa de São Benedito: religiosidade em Cuiabá do século XIX 

Silbene Corrêa Perassolo da Silva (UFMT) 

Entre batuques e irmandades: práticas religiosas afro-brasileiras em Sergipe oitocentista 

Sura Souza Carmo (UFS) 

 

13/11/2016 – 14:00 às 17:00 

 

O diário de irmã Dubost: a construção da subjetividade de uma vicentina no século XIX (Mariana-MG, 1849-

1858) 

Melina Teixeira Souza (UFF) 

 

Emancipacionismo católico em meados do Século XIX: D. Viçoso e a Selecta Catholica 

Ítalo Domingos Santirocchi (UFMA) 

 

As narrativas de viagens de Daniel ParishKidder: protestantismo, cultura e sociedade no século XIX 

Vasni de Almeida (UFT) 

 

Protestantismo e modernidade no XIX: reflexões e apontamentos iniciais. 

Esdras Cordeiro Chavante (UNESP-Assis) 

 



 

Simpósio Temático: História Militar 
Coordenadores: Leandro José Clemente  Gonçalves (IFSP) e 

Marcos Paulo Mendes Araújo – FUCAPI 
SALA 106 

 

 

13/11/2016 -14:00 às 18:00 

 
Um paralelo entre lideranças políticas-militares no contexto das guerras internas no Prata na primeira 
metado do século XIX: Francisco Pedro de Abreu (Brasil), Martin Guemes (Argentina) e Manuel Dorrego 
(Argentina) 
José Iran Ribeiro (UFSM) 
 
A Marinha em transição: apontamentos sobre um projeto militar naval no século XIX 
Luana de Amorim Donin (UFF) 
 
Tempos de recrutamento: controle social e revoltas sertanejas no Ceará do século XIX 
Tyrone Apollo Pontes Candido (UECE) 
 
O 7º Corpo de Voluntários da Pátria: de São Paulo ao Paraguai 
Carlos Roberto Carvalho Daróz (UNIVERSO) 
 
 
  

Simpósio Temático: Ideias e Pensamentos políticos no Brasil Oitocentista 
Coordenadoras: Beatriz Piva Momesso (UFF) e KarullinySilverol Siqueira (UFES) 

13/11/2016 – 9:00 às 12:00 
SALA 112 

 
Os conceitos de público e publicidade no surgimento da opinião pública no Brasil (1820-1830). 
Renato de Ulhôa Canto Reis (UFJF) 
 
Educação e modernização no conselho geral da província de Minas Gerais (1825-1835) 
Dalvit Greiner (UEMG) 
 
As Cousas Notáveis na Natureza Dignas de História: Memória Histórica, Cronológica, Tipográfica e Descritiva 
da Cidade de Paranaguá por Antonio Vieira dos Santos (1850) 
Eulália Maria A de Moraes (UNESPAR) 
 
Machado de Assis pelo olhar dos outros: a polêmica entre Silvio Romero e José Veríssimo 
Renata William Santos do Vale (UFF) 
 
 

13/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Discreto personagem do segundo império: Luís Pedreira do Couto Ferraz, visconde do Bom Retiro (1818-
1886) 
Begonha Bediga (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO) 
 



A Santíssima Trindade do espírito monárquico: escritos histórico-políticos do barão de Rezende em princípios 
da década de 1860. 
Wlamir José da Silva (UFSJ) 
 
Conservadorismo e liberalismo no pensamento de Nabuco de Araújo 
Beatriz Piva Momesso (UFF) 
 
Francisco Montezuma entre as ideias sobre o tráfico Atlântico e o problema da “raça preponderante” no 
império do Brasil  
Sebastião De Castro Junior (UNICAMP) 
 
Luis Gama e a crítica da sociedade brasileira oitocentista  
Adrielli de Souza Costa (UNESP) 
 
Silva Jardim: entre letras e palanques  
Marta Lúcia Lopes Fittipaldi (UFJF) 
 
A Questão Religiosa no Império do Brasil: a revolução e o iluminismo no discurso secularista de Saldanha 
Marinho, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco 
Dievani Lopes Vital -Doutorando (UFJF) 
 

14/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Exaltados versus moderados – a elite paranaense e seus projetos políticos no processo da independência 
Letícia Pereira Barriga (UNAMA/APEP) 
 
Guerra da Cisplatina e o início da formação do estado imperial brasileiro 
Luan Mendes de Medeiros Siqueira (UFRRJ) 
 
Das capitanias às províncias: análise do estabelecimento da província como unidade político-administrativa 
no império do Brasil (1820-1834)  
Alexandre Mansur Barata (UFJF) 
 
De professor público a presidente de província: anotações sobre a trajetória política de Herculano Ferreira 
Penna (1811-1867) 
Vera Lúcia Nogueira (UEMG); Dalvit Greiner (UEMG) 
 
A imprensa mineira às vésperas da rebelião de 1842 e as razões para se pegar em armas 
Alex Lombello Amaral (UFJF) 
 
Voto distrital ou provincial? Uma ‘reflexão’ sobre Minas Gerais e a representação política no parlamento 
brasileiro nos anos 1850  
Ana Paula Ribeiro Freitas (FFLCH/USP) 
 
Da “planta exótica” ao “excepcionalismo”: a missão Carneiro Leão ao prata e a identidade internacional 
Saquarema 
Leonardo Vieira de Oliveira (UFF) 
 
 

Simpósio Temático: Ideias em circulação: livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecas no Brasil 
Oitocentista 

Coordenadoras: Tânia Bessone (UERJ) e Monique Gonçalves (UERJ) 



ANFITEATRO MAIOR 
 

13/11/2016 – 9:00 às 12:00 
 

Olhares sobre a “História da cidade do Rio de Janeiro” de Felisberto Freire 
Maria Fernanda dos Santos (UFS) 
 
Escrita de si na “História de Sergipe” de Felisberto Freire 
Samuel Barros de Medeiros Albuquerque (UFS) 
 
“Um dos mais eminentes e mais patrióticos estadistas do reinado de D. Pedro I”: a construção de uma 
memória sobre o marquês de Barbacena por seus filhos e Felisberto Caldeira Brant 
Rafael Cupello Peixoto (UERJ) 
 
As cartas dos livreiros: manuais escolares e mercado editorial entre Rio e Paris, 1870-1874. 
Rodrigo Camargo de Godoi (UNICAMP) 
 

13/11/2016 – 14:00 às 18:00 
 

Escavando Ruínas – Taunay e a consciência histórica na Revista do IHGB 1891 
Wilma Peres Costa (UNIFESP) 
 
Bordalo Pinheiro e o Zé Povinho n’O Besouro 
Danilo Wenseslau Ferrari (UNESP-Assis) 
 
O circo chegou: possibilidades sobre a leitura da cena cômica Viva o Circo Grande Oceano!de Francisco 
Correa Vasques (1862) 
Henrique Bueno Bresciani (UEL) 
 
Os almanaques e o Almanaque Laemmert: o tempo do Império (Rio de Janeiro, 1844-1889) 
Joana Monteleone (USP) 
 
A opinião pública ou as opiniões públicas? A complexidade da imprensa brasileira na segunda metade do 
Oitocentos 
Monique de Siqueira Gonçalves e Vanessa da Silva Albuquerque (UERJ) 
 

14/11/2016 – 14:00 às 18:00 

 

Racionalização e controle na circulação do MappaChorographico da Provincia de São Paulo (1841) 
Amália Cristovão dos Santos (USP) 
 
Diplomacia e circulação de ideias: a correspondência entre o Visconde do Rio Branco e Bartolomé Mitre 
nas décadas de 1860 e 1870. 
Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (UERJ) 
 
A resistência escrava inserida na obra Vítimas Algozes de Joaquim Manuel de Macedo 
Bruna Montor Vasconcelos e Zeus Moreno Romero (UEM) 
 
Saberes em evidência: Os saberes tradicionais indígenas em circulação nos periódicos do XIX. 
Letícia Leme da Silva (UFRRJ) 



 

Simpósio Temático: Política e escravidão no Império do Brasil 

Coordenadores: Ricardo Henrique Salles (UNIRIO) e Mariana Muaze (UNIRIO) 

SALA 105 

 

13/11 – 09:00 às 12:00 

 

Entre a proibição do tráfico Atlântico e o ventre livre: as dinâmicas da escravidão e da imigração europeia 
em São Paulo (1831-1871)  
Antonio Marco Ventura Martins (UNESP-Franca) 

 
As Luzes e os porões dos tumbeiros: Maçonaria, negociantes e tráfico Atlântico no Brasil Joanino e do Primeiro 
Reinado 
Gustavo Alves Cardoso Moreira (Museu Nacional/UFRJ) 
 
A comunidade inglesa no Rio de Janeiro e o tráfico de escravos: moral, política e sociabilidades no caso do navio Flor 
de Loanda (1838-1846) 
Pedro Brandão de Sousa Culmant Ramos (UFRJ) 
 
A política da escravidão na seção de justiça do Conselho de Estado 
Pedro Gustavo Aubert (USP) 

 
Jaguncismo na Senzala: o caso dos escravos José, Manoel e Jorge no termo de Penedo (1875) 
Fábio Francisco de Almeida Castilho (IFAL) 
 

13/11 – 14:00 às 18:00 

 

O movimento abolicionista na Zona da Mata Mineira (1883-1888) 
Fábio Augusto Machado Soares de Oliveira (UFJF) 
 
A escolha de Torres Homem para o Senado e o debate em torno da autonomia provincial (1867-1870) 
José Evangelista Fagundes (UFRN) 
 
Mulheres libertas nos campos da Cachoeira – BA 1895/1912 
Maria Cristina Machado de Carvalho (UFRRJ) 
 
A escravidão em cena: o teatro e a campanha abolicionista no Brasil (1880-1888) 
Ricardo Tadeu Caires Silva (UNESPAR) 
 
Notas sobre o tráfico interno numa economia de abastecimento: o mercado de escravos da Cidade de Bonfim do 
Paraopeba (MG) na segunda metade do século XIX (1861-1888) 
Ulisses Henrique Tizoco (UFMG)  



 

RESUMOS 

 

ST- A cidade no Brasil oitocentista: múltiplas abordagens 

Coordenadora: Anita Correia Lima de Almeida – UNIRIO 

 

DAS LABAREDAS AO RESCALDO - ABORDAGENS HISTÓRICAS DO RIO E DO CORPO DE BOMBEIROS NO FINAL 
DO SÉCULO XIX 

Afonso Henrique Sant Ana Bastos (UNIVERSO) 
Palavras chaves: Rio de Janeiro – Império - Bombeiros 
O século XIX marcou a afirmação dos Bombeiros do Rio como instituição importante, do Império Brasileiro. 
Criada em 1856, no bojo das transformações promovidas pelo imperador, no momento de afirmação do 
Império Brasileiro, a instituição conquistará o status de militar em 1880, situação que a transformará técnica 
e institucionalmente. No entanto, o fim da escravidão em 1888, e do Império em 1889, representou uma 
transformação na densidade populacional do Rio de Janeiro, e os Bombeiros tiveram seu cotidiano também 
alterado diante das transformações que as instituições administrativas, agora republicanas, precisaram ter 
para se adequar ao novo modelo de governo no Brasil. Das labaredas de mudanças que a República deveria 
representar aos anseios dos menos favorecidos, até o rescaldo que se tornou a continuidade de classes 
oligárquicas no poder, a análise da relação do cotidiano da corporação com a sua cidade natal, faz-se aqui, 
mediante documentação existente no Arquivo Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, com a perspectiva de nova abordagem histórica, fundamentada na filosofia hermenêutica de Hans-
Georg Gadamer, para uma releitura dos aspectos cotidianos da cidade do Rio de Janeiro e da Corporação 
dos Bombeiros, na República Brasileira. 
 

ITU E SÃO PAULO NO SÉCULO XIX: AS PINTURAS DE JOSÉ FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR E A CONSTRUÇÃO 
DO ESPAÇO URBANO 

Arnaldo Martin Szlachta Junior (UEM) 
Palavras chave: Almeida Jr, Campo e Cidade, Itu e São Paulo, Pintura e História. 

Nossa proposta de pesquisa analisa alguns documentos imagéticos pintados pelo artista brasileiro José 
Ferraz de Almeida Junior produzidas no final do século XIX. Pretendemos através dessas pinturas e do recorte 
temporal pertinente ao século XIX, na qual estão circunscritos transformações  de acordo com o discurso da 
modernidade influenciadas pela Belle Époque que e ocorreram surgir ações que transmudaram o ambiente 
do campo para a cidade e a rotina do rural para o urbano. Nesse final do século XIX em que está ocorrendo 
a construção de uma identidade nacional que se compôs com as vivência do final do Segundo Reinado junto 
com os discursos da modernidade no início da República. Tais acontecimentos tornam-se importantes pois 
são contemporâneos ao nosso pintor. Buscamos fomentar um debate sobre as tais transformações e a ideia 
de progresso presentes nas cenas iconográficas das cidades de São Paulo e Itu, e como ocorreu a mudança 
nos aspectos cotidianos e como os discursos da modernidade e da civilização que transfiguraram o campo 
na cidade.  

 

SOCIEDADE E RIQUEZA NA COMARCA DE ARACAJU “PROVÍNCIA DE SERGIPE” (1855-1889) 
Bruna Morrana Dos Santos (UFS) 

Palavras-chave: Riqueza, Sociedade, Aracaju. 
No início do Segundo Reinado, a Província de Sergipe mantinha uma estrutura social sustentada, sobretudo, 
pela agroindústria açucareira. Visando manter posições sociais e ampliar seu patrimônio, as famílias da elite 
açucareira estreitavam laços de solidariedade, através, sobretudo, dos sacramentos católicos do batismo e 
do matrimônio. O objetivo deste trabalho é estudar a composição social e econômica da elite da Comarca 



de Aracaju e suas estratégias de perpetuação. Nesse sentido, é preciso considerar o fato de a transferência 
da capital da província ter sido oficializada em março de 1855, provocando, entre outros fenômenos, o 
deslocamento dos indivíduos e grupos do Vale do Cotinguiba, zona mais próspera da província, para a região 
do Aracaju. A análise de variadas fontes como inventários, testamentos, jornais, mapas estatísticos, listas de 
qualificação e registros paroquiais, nos ajudará a reconhecer essas redes de relações existentes na 
sociedade, além de determinar o nível de riqueza do grupo social dominante. 
 

“ELES SE JULGAM COM DIREITO A SER RESPEITADA A SERVIDÃO QUE TEM HÁ ANOS NO LUGAR EM QUE 
ESTACIONAM”: ESTRATÉGIAS DE DEFESA DE ESPAÇOS DE TRABALHO DE BARQUEIROS E DE REMADORES 

NO LITORAL DA CORTE (1845-1869) 
Edilson Nunes dos Santos Junior (UFF) 

Palavras-chave: Barqueiros e remadores; Capitania do Porto da Corte; Câmara Municipal. 
Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a ação de barqueiros e remadores na defesa 
dos seus espaços de trabalho no litoral da Corte entre os anos de 1845 e 1869. Os conflitos se davam, em 
sua maioria, sobre o uso das praias e o estabelecimento de pontos de atracação na cidade, possibilitando o 
aprofundamento do debate sobre a ocupação e o uso do litoral da Corte. Analisaremos como esses 
trabalhadores utilizaram as sobreposições de jurisdição entre a Capitania do Porto da Corte e a Câmara 
Municipal através das petições envidas à duas instituições. A partir de 1845, a Capitania do Porto passou a 
ser responsável pelo controle sobre o tráfego marítimo, pela determinação de ancoradouros e pela matrícula 
das embarcações, entre outras muitas atribuições. Essas atividades eram, até então, realizadas pela Câmara 
Municipal, através dos seus agentes. Encerramos nosso recorte temporal em 1869, quando surgiram as 
primeiras propostas e determinações legais para reformulação da região portuária, bem como a sua 
transferência para a Gamboa e a Saúde, o que influenciou diretamente a reorganização portuária da cidade, 
extrapolando, assim, os limites da nossa reflexão. 
 

 “LIVRANDO-SE O PÚBLICO DOS MENDIGOS”: O CONTROLE SOBRE OS MENDIGOS E O PROCESSO DE 
CRIAÇÃO DO ASILO DE MENDICIDADE DO RECIFE NO SÉCULO XIX (1840 – 1870) 

Grasiela Florêncio de Morais (UFPE) 
Palavras Chave: Recife – Mendicidade – Controle. 
Esse trabalho que tem como cenário a cidade Recife, entre as décadas de 1840 a 1870, investiga o processo 
de controle das autoridades citadinas sobre os sujeitos enquadrados como mendigos, bem como, analisa os 
debates e as problemáticas que proporcionaram a criação da instituição asilar, ou seja, o Asilo de 
Mendicidade de Recife com o intento de abrigar e “livrar o público dos mendigos”. Para a tessitura dessa 
pesquisa contamos com a seguinte documentação: o Jornal do Recife, o periódico Diário Novo, relatórios 
dos presidentes da província de Pernambuco e os da Santa Casa de Misericórdia do Recife. Portanto, ao nos 
debruçarmos sobre esses documentos promovendo diálogos com a historiografia, objetivamos 
compreender as disputas e os embates de poder que permeavam as relações nada amigáveis entre as 
próprias autoridades, interessadas em vigiar os passos e as práticas dos mendicantes na cidade nos 
oitocentos. 
 

SOB OS OLHARES DOS VIAJANTES: COTIDIANO DA ARACAJU OITOCENTISTA 
Jeferson Augusto da Cruz (UFAL) 

Palavras-chave: Aracaju. Cotidiano. Viajantes. Oitocentos.  
Em 1855, a capital da então província de Sergipe foi transferida da vestuta cidade de São Cristóvão para o 
pequeno povoado de Santo Antônio do Aracaju. A nova capital sergipana deveria ser erguida sob o signo dos 
ideais modernos que vigoravam naquele período, deixando de lado a paisagem colonial que existia na 
maioria das cidades brasileiras. No entanto, a impressão que se tinha de Aracaju era de uma urbe onde havia 
muito que se fazer. Logo, o intuito desse trabalho é apresentar o cotidiano aracajuano durante o século XIX 
tendo como ponto de partida o olhar de viajantes que passaram por Aracaju, a exemplo do alemão Robert 
Avé-Lallemant que realizou uma viagem para o norte do Império em 1859 e os registros sobre a cidade 
deixados por Dom Pedro II em seu diário, quando visitou à pequena província no ano de 1865. Também 



utilizaremos como interlocutores nesse trabalho, autores que se debruçaram sobre a historiografia 
sergipana, principalmente nos estudos voltados para a Aracaju oitocentista. 
 
 
 

A CIDADE E A MODA. PERAMBULAÇÕES ATRAVÉS DA LITERATURA E DO JORNALISMO NO SÉCULO XIX 
Mariana de Faria Tavares Rodrigues (Centro Universitário UNA-BH)  

Palavras-chave: moda; literatura; jornalismo. 
Este trabalho visa acompanhar, durante a segunda metade do século XIX, a saída da moda e seus 
correspondentes de gênero – antes restrita aos ambientes privados - de dentro das residências para iniciar 
seu caminho público pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, através dos passeios públicos ao Corcovado, aos 
parques e jardins, das compras nas lojas de luxuosas vitrines da Rua do Ouvidor, dos programas sociais como 
lanches em confeitarias e sorveterias, do transporte público, das regatas na praia de Botafogo. O 
acompanhamento desse fenômeno social, no século XIX, será feito através da literatura brasileira nas 
palavras de Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Machado de Assis, autores contemporâneos à 
época, e da revisão dos artigos e anúncios publicados nos periódicos do período como a Gazeta de Modas e 
A Estação, entre outros. Mostrará também o momento em que se instaura no início do sistema de moda que 
se inserirá nas entranhas do negócio de moda, o  desevolvendo. 
Mariana Christina de Faria Tavares Rodrigues 
 
 

OS TRABALHADORES E A CIDADE: A LEGISLAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO A RESPEITO 
DO TRABALHO (1830-1838) 

Paulo Cruz Terra (UFF) 
Palavras-chave: 
A presente comunicação objetiva analisar de que forma a questão do trabalho e dos trabalhadores apareceu 
na legislação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Imperial, mais especificamente nos dois Códigos do 
período, publicados em 1830 e 1838. Busca-se entender sobre quais ocupações indicia a legislação, quais as 
distinções estabelecidas entre trabalhadores escravizados e livres, bem como de que maneira a Câmara 
procurou regular e controlar o trabalho na cidade. Investiga-se o processo de construção das leis no âmbito 
municipal, no caso da organização dos dois Códigos de Posturas aqui analisados, e com isso discute-se o 
papel das instituições camarárias no Império, geralmente tidas como completamente subjugadas a outras 
esferas de poder, como o Governo das Províncias e a Assembleia Legislativa Provincial. Pretende-se também 
problematizar a imagem ainda presente na nossa historiografia de que, antes da aprovação das leis 
trabalhistas (na Primeira República), o Estado estava completamente ausente da regulação das relações de 
trabalho.  
 
A MORFOLOGIA DAS RUÍNAS EXISTENTES NO MORRO SANTANA COMO FRONTEIRAS FÍSICAS DA CIDADE DE 

MARIANA, EM MINAS GERAIS 
Raphael Queiroz D’Angelo (UFMG) 

Palavras-chave: morfologia, ruínas, Mariana. 
A proposta tem por objetivo investigar o impacto urbano da morfologia das ruínas que compõem um 
importante sítio arqueológico, denominado de Morro Santana, localizado na borda noroeste da cidade de 
Mariana. As ruínas estão próximas às áreas denominadas como zonas de expansão urbana segundo o Plano 
Diretor Municipal e possuem um valor inestimável do ponto de vista patrimonial e histórico, munidas de 
estruturas, sobretudo em alvenaria de pedra, relacionadas à história da exploração mineral. Apesar de sua 
proximidade com o perímetro urbano da cidade, as ruínas apresentam, ainda, edificações e estruturas em 
bom estado de conservação. Segundo seu dossiê de tombamento municipal, foram definidas poligonais de 
proteção e também de amortização de seu entorno imediato. A partir do estudo de sua morfologia, 
pretende-se demonstrar que as ruínas tiveram e tem um papel estruturador como fronteiras simbólicas e 
físicas da cidade de Mariana desde o fim da exploração aurífera e até hoje. 
 



 
ST- Cultura jurídica e formação institucional no Brasil: justiça, poder e economia na formação do estado 

Coordenadores:  
Adriana Pereira Campos – UFES 
Cláudia Maria das Graças Chaves – UFOP 
 

NOTAS SOBRE DOIS PLANOS DE CIVILIZAÇÃO PARA OS INDÍGENAS DA PROVÍNCIA DO GRÃO PARÁ (BRASIL, 
18211831) 

André Roberto de Arruda Machado ( UNIFESP) 
Palavras-chave: leis, indígenas, Grão Pará. 
Pretende-se aqui analisar dois Planos de Civilização para os indígenas para o território da antiga província 
do GrãoPará, apresentados entre o final do período da colonização portuguesa e a primeira década de 
existência do Império do Brasil. O primeiro Plano de Civilização foi escrito pelo italiano, radicado no Pará, 
Francisco José Ricardo Zany e enviado para consideração das Cortes de Lisboa, em 1821. O segundo projeto 
foi escrito em 1831 pelo português, também radicado no Pará, Antônio Ladislau Monteiro Baena e enviado 
para consideração do Conselho Geral da Província, instituição recém criada no Império do Brasil que tinha a 
possibilidade de propor leis de alcance local, desde que aprovadas pelo governo central. A análise desses 
Planos de Civilização dialoga com os objetivos do Simpósio, pois Tratam se de tentativas de intervenção no 
plano das leis e no entendimento jurídico sobre a situação dos indígenas na província. Em um momento de 
transitoriedade, entre os antigos marcos legais coloniais e os novos parâmetros que iam se estabelecendo, 
os dois planos de civilização dialogam com leis anteriores ao mesmo tempo que buscam superar alguns de 
seus regramentos. Em comum, representam um esforço para ampliar os mecanismos de recrutamento 
compulsório da mão de obra indígena. 
 

ÁLCOOL, CRIME E JUSTIÇA: ANALISE DOS PROCESSOS-CRIMES DE MALLET-PR-1920-1950 
Angelica Stachuk (UNICENTRO) 

Palavras-Chave: Crime, Justiça, Processos-crimes. 
Em um baile em uma cidade interiorana a música, a dança e a “cachaça” animavam os participantes. De 
repente, ouviu-se um “barulho” e um homem caiu morto no centro do salão com uma facada no peito. O 
acusado e a vítima conforme as testemunhas estavam “quentes de cachaça” e esse seria a principal causa 
para desencadeamento do crime.  Esse é um pequeno fragmento contido em um processo criminal referente 
a comarca de Mallet. Muitos processos criminais instaurados tiveram como argumentação principal para a 
justificativa do crime o consumo do álcool. Desse modo, esse estudo busca compreender a relevância do uso 
do álcool para a ocorrência de crimes e também preocupa-se destacar qual era o posicionamento da Justiça 
em relação ao uso de bebidas alcoólicas pelo acusado e a sua sentença. Para o desenvolvimento dessa 
pesquisa serão utilizados processos criminais da Comarca de Guarapuava entre as décadas de 1920 à 1950. 
 

PUNIÇÃO EXEMPLAR: O CASO DO CONTRATADOR FELISBERTO CALDEIRA BRANT 
Camila Pelinsari Silva (UFOP) 

Palavras-chave: contratador, crime, diamantes. 
A proposta tem por objetivo analisar o caso do julgamento do terceiro contratador de diamantes do Tejuco, 
Felisberto Caldeira Brant. Felisberto trilhou seu caminho, primeiro como minerador, e depois como 
contratador de um valioso monopólio régio, costurando suas relações com representantes da Coroa. Muitas 
vezes, esta relação foi amistosa, mas em outras significou problemas e sua última ruína. Após uma querela 
que envolveu denúncias por parte do Intendente Sancho de Andrade Castro Lanções e do Ouvidor do Serro 
Frio José Pinto de Morais Bacelar, Felisberto foi levado preso a Lisboa e teve seus bens sequestrados em 
1753. O escândalo causou danos tão grandes ao negócio internacional de diamantes que a punição a 
Felisberto foi exemplar. Será objetivo apresentar as etapas do processo judicial que resultou na prisão e 
sequestro dos bens do contratador. Conhecer estas etapas pode ser uma fecunda maneira de entender, 
através do estudo deste caso, os meandros do julgamento de um crime de contrabando no século XVIII e as 
práticas políticas que o envolviam. 



 
MODERNIDADE E TRADIÇÃO: OS DEBATES ACERCA DA LIBERDADE RELIGIOSA NA ASSEMBLEIA 

CONSTITUINTE DE 1823 
Cecília Siqueira Cordeiro (UNB) 

Palavras-chave: Assembleia Constituinte de 1823; liberdade religiosa; liberalismo. 
O presente trabalho propõe-se a analisar os debates acerca da liberdade religiosa na Assembleia Geral, 
Legislativa e Constituinte de 1823. Tais debates serão historicizados considerando-se o tempo histórico que 
os presidem, ou seja, admitindo-os dentro de uma cultura política comum partilhada por seus atores. Essa 
cultura política, por sua vez, insere-se nas chamadas “mitigadas Luzes portuguesas” e no campo político do 
liberalismo luso-brasileiro, considerado, à primeira vista, paradoxal. Nesse sentido, os deputados eleitos à 
primeira experiência parlamentar brasileira conciliavam, de forma mais ou menos tensionada, antigos e 
novos modos de pensar e de agir – como a moderna noção de representação nacional combinada à 
conservação de práticas e liturgias típicas do Antigo Regime. Assim, admitia-se no projeto constitucional uma 
razoável liberdade religiosa, estendida apenas às comunhões cristãs, fruto de uma lógica utilitarista e 
pragmática a fim de atrair “estrangeiros úteis” ao país. 
 

DEFENSORES DE CABANOS? A IMAGEM DOS JUÍZES DE PAZ EM QUESTÃO. PARÁ, 1836-1839. 
Danielle Figuerêdo Moura (UFPA) 

Palavras chave: Juiz de Paz – Cabanagem - Amazônia. 
Resumo: Este trabalho objetiva discutir a construção da imagem dos juízes de paz durante o governo de 
Soares de Andréa, problematizando a ideia de “defensores de cabanos”. A Cabanagem foi um movimento 
social que eclodiu durante os debates e conflitos da formação do Estado e da Nação, especialmente na 
década de 1830, envolvendo uma diversidade de sujeitos, interesses, visões de mundo e concepções de 
liberdade. No contexto cabano, potentados locais e elite provincial digladiavam-se pelos seus interesses 
políticos e econômicos e muitos juízes de paz também estavam envolvidos nesses embates. É por meio de 
ofícios e processos constantes no Arquivo Público do Estado do Pará, que sabemos sobre o cotidiano da 
justiça, a organização do poder judiciário e a atuação dos juízes de paz na Cabanagem. Em meio as 
correspondências trocadas pelas autoridades provinciais com o Presidente da Província Soares de Andréa, 
ganha destaque a imagem de que os juízes de paz eram ignorantes, inaptos para o cargo e aliados dos 
cabanos. Todavia, nesses documentos percebemos que a identidade e a atuação dos magistrados eleitos 
fugiam dessas imagens fabricadas no bojo dos conflitos da Cabanagem. Assim, este trabalho pretende 
contribuir com os estudos sobre Cabanagem e poder judiciário no Pará. 
 

“SEM LEI DE RESPONSABILIDADE NÃO HÁ CONSTITUIÇÃO”: A ARTICULAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DO 
IMPÉRIO DO BRASIL DE MECANISMOS PARA CONTROLAR OS ATOS MINISTERIAIS (1826-1829). 

Luís Henrique Junqueira de Almeida Rechdan(USP) 
Palavras-chave: Primeiro Reinado - Governo representativo - Mecanismos de controle dos atos 
ministeriais. 
Esta reflexão tem por objeto os mecanismos de controle dos atos ministeriais – os pedidos de informações 
e solicitações de esclarecimentos e a responsabilidade penal com efeitos políticos dos ministros e secretários 
de Estado –, articulados durante a Primeira Legislatura (1826-1829). Ao se reconstituir seu processo de 
elaboração – desde sua proposição em plenário até sua aprovação e, no caso do projeto de lei da 
responsabilidade, seu envio à sanção pelo imperador – e de sua efetiva aplicação aos casos concretos, 
desvela-se como os membros de ambas as Câmaras da Assembleia Geral Legislativa, em especial os 
deputados da oposição, articularam-se de forma a vislumbrar na instituição e fixação desses mecanismos 
uma das principais estratégias para a consolidação do sistema de governo monárquico hereditário 
constitucional representativo proclamado pela Carta de 1824, de modo a estabelecer limites às amplas 
atribuições conferidas pelo texto constitucional ao imperador, e tornar seu papel possível e viável, tendo em 
vista as aspirações dos diversos segmentos econômico-sociais das províncias representados na Assembleia 
Geral Legislativa. 
 
 



AMIZADE, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO: POLÍTICA EXTERIOR, LEGITIMIDADE E SOBERANIA NO BRASIL  
(1808-1831) 

Pedro Henrique de Mello Rabelo (UFOP) 
Palavras-chave: tratados de amizade, comércio e navegação; liberalismo; soberania. 
A liberalização do comércio no Brasil, incentivada com a abertura dos portos e com os acordos comerciais 
pós-1808, gerou reações políticas tão diversas quanto o eram os projetos imperiais defendidos pelas elites 
luso-brasileiras. Alguns a reprovavam, outros a julgavam necessária à regeneração do Império. Os tratados 
de amizade, comércio e navegação, especificamente, sofreram um bombardeio de críticas. Apesar de terem 
se modificado muito desde finais do século XVIII, tomando a si a tarefa de regular o comércio e a navegação, 
além da função já desempenhada como código jurídico legitimador de soberania, os acordos comerciais dos 
tratados tornaram-se o centro das discussões políticas de diversos setores das elites luso-brasileiras, a partir 
dos quais sugeriam o projeto de Império que melhor os representava. Considerando a grande diversidade 
de projetos políticos existentes no período da emancipação política do Brasil, bem como o grande diálogo 
que a maioria deles mantinha com muitos dos ideais do liberalismoe do reformismo ilustrado, o estudo da 
recepção da liberalização do comércio no Brasil auxiliaà compreensão da própria complexidade política do 
Brasil em inícios do século XIX, período esse em que se observa a formação dos primeiros edifícios 
institucionais do Império brasileiro. 
 

NOS LABIRINTOS DE UM SERVIÇO PÚBLICO: DISPUTAS DE PROJETOS DE ESTADO NA REGULAMENTAÇÃO 
DOS CORREIOS BRASILEIROS (1831 – 1844) 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (USP) 
Palavras-chave: serviços postais; reformas institucionais; Diretoria Geral dos Correios do Império. 
A construção do Estado monárquico-constitucional brasileiro, no decorrer do século XIX, implicou a 
montagem de uma máquina administrativa capaz de expandir a autoridade governamental e de responder 
às demandas da realidade social e econômica que se pretendia dirigir, assegurando, assim, a governabilidade 
de todo o território nacional. Tendo em vista a importância dos serviços postais para a consolidação da 
burocracia imperial, essa comunicação analisa dois momentos bastante significativos na trajetória 
institucional dos Correios: o primeiro, 1831, com a extinção do cargo de Diretor Geral, e o segundo, 1844, 
ano que marca uma completa reestruturação da administração pública postal, com a criação da Diretoria 
Geral dos Correios. Com isso, pretende-se compreender as mudanças ocorridas na regulamentação desse 
órgão como parte do conjunto de reformas institucionais ocorridas entre o início da Regência e os primeiros 
anos do 2º Reinado, período marcado pela polarização das disputas políticas em torno de diversos projetos 
liberais. Na reforma dos serviços postais estavam em concorrência, portanto, não apenas diferentes modelos 
de administração pública, mas também concepções distintas de organização de Estado. 

 
DOUTORES E LEGISLADORES: UM PERFIL COLETIVO SOBRE OS MAGISTRADOS NO MARANHÃO 

OITOCENTISTA (1820-1860) 
Raissa Gabrielle Vieira Cirino (UFJF) 

Palavras-chave: Maranhão Oitocentista; perfil coletivo; magistrados. 
Após um conturbado processo de Independência, envolvendo duas intervenções militares, movimentações 
populares, dissensões no seio do grupo de comando do governo da província e a polarização de grupos 
sociopolíticos pela oposição entre “brasileiros” e “portugueses”, a província do Maranhão passou por uma 
reorganização política, abrangendo a criação de novas instituições e instâncias jurídicas e administrativas. 
Novos e velhos atores políticos disputaram cargos de nomeação e eletivos, sendo que o critério de formação 
em leis despontou, mesmo quando não era obrigatório. A partir de um levantamento sobre essas figuras e 
suas trajetórias, esse trabalho busca esboçar um perfil coletivo dos magistrados e de sua participação no 
campo da política, em nível provincial e nacional, durante a primeira metade do século XIX, período marcado 
pelas adaptações e singularidades decorrentes da necessidade de estruturação do novo Estado imperial e 
da acomodação de uma elite em nível provincial, cujos principais atores englobavam muitos desses 
“doutores”. 
 



 
UNIR E DIVIDIR: A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO NA PROVÍNCIA DE MINAS 

GERAIS (1825-1834) 

 Renata Silva Fernandes (UFJF) 
LPalavras-Chave: Conselho Geral; Conselho da Presidência; Minas Gerais. 
Em meio ao processo de constituição do Brasil como corpo político autônomo, inúmeras problemáticas 
sobre a organização da arquitetura governativa do novo Estado (e de suas bases de legitimidade) foram 
defrontadas. Dentre elas, a da organização territorial da política, aspecto essencial para a operacionalização 
das mudanças desencadeadas por antigas e novas demandas em um momento de releitura das bases do 
Estado.Vinculada à questão fiscal, aos processos de ocupação e povoamento, a interesses de grupos 
diversos, mas também às possibilidades de efetiva implementação da normatização legal e de afirmação da 
autoridade, a distribuição espacial do poder seria um tema central de debate não apenas no âmbito da esfera 
de poder central, mas também nas províncias, as quais, com a instituição dos Conselhos Gerais e Conselhos 
da Presidência, passaram a ter ingerência em suas organizações internas. Tendo isso em vista, nesta 
comunicação, propomos uma análise dos debates concernentes a organização espacial ocorridos nestas 
duas instituições na província de Minas Gerais, considerando, para tanto, as demandas externas e internas 
sobre o assunto. Buscaremos denotar, simultaneamente, as muitas percepções do relacionamento entre 
sociedade e Estado que então prevaleciam, as quais, agregavam fundamentos e valores vinculados à 
tradição, mas também mudanças importantes, acarretadas por uma nova conjuntura política e pelos 
princípios do novo sistema de governo. 

 
A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E OS CURSOS JURÍDICOS: DEBATES SOBRE A CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE NA 

ASSEMBLEIA DE 1823 
Taíse Ferreira da Conceição Nishikawa (PUC/SP) 

 
Palavras Chave: Cursos Jurídicos, Assembleia, Monarquia Constitucional. 
A Assembleia de 1823 inaugurou um dos mais importantes debates a respeito da abertura de uma 
universidade para o Brasil, pois, a boa parte dos deputados defendiam a abertura de Cursos Jurídicos que 
pudessem oferecer o estabelecimento de uma instituição que teria como principal função a formação dos 
agentes para a atuação no Estado. A análise sobre a abertura dos Cursos Jurídicos, incide sobre o estudo da 
cultura política vivenciada no Brasil e o diálogo travado com as heranças da modernidade portuguesa, 
quando à elaboração do estatuto que regeu os primeiros Cursos Jurídicos no Brasil a partir de 1827 temos 
uma inspiração afeta aos Estatutos Reformados da Universidade de Coimbra. A análise dos debates sobre a 
abertura dos Cursos Jurídicos no Brasil possibilita a compreensão das ambiguidades e das tensões que 
marcaram a construção do Estado Imperial.  Nos perguntamos como que no Brasil, que vivenciava as 
novidades do constitucionalismo e do liberalismo, adota-se um projeto de abertura de Cursos Jurídicos de 
tradição coimbrã que foi reformado com o propósito de contribuir com a unidade administrativa do reino 
português, com a centralidade do poder monárquico e com a modernização do sistema mercantil? Assim, 
consideramos que este estudo poderá contribuir com a compreensão das bases que fundamentaram a 
própria cultura jurídica brasileira nesta fase de autonomia política. 
 

DA SIMPLES ABNEGAÇÃO DE CIDADÃOS: SERVIÇO PÚBLICO E O JUDICIÁRIO OITOCENTISTA 

Vanessa Spinosa (UFRN) 

Palavras-chaves: judiciário, cidadania, patriotismo. 

Este trabalho visa discutir sobre a cidadania observando o sistema judiciário, no Segundo Reinado. A 
proposta é pensar as práticas cidadãs a partir da inserção dos indivíduos aos cargos da justiça imperial. Nesse 
sentido, a pesquisa busca problematizar o tema dentro das perspectivas dos administradores políticos e do 
judiciário, tendo como base os relatórios provinciais da Paraíba e do Rio Grande do Norte e os relatórios 
ministeriais da justiça. A intenção é compreender porque o serviço público era entendido como um peso, 
uma ação cidadã que apenas os imbuídos da consciência patriótica o aceitariam, sem desistir do projeto 
civilizacional em curso. Ao considerar o Código do Processo de 1841, a Constituição do Império e os relatórios 



locais e nacionais, foi possível balizar que o exercício da cidadania estava prenhe de direitos mas de deveres, 
também. Portanto, ao fixar as análises a partir de províncias periféricas para o Império, podemos entender 
quais os percalços cotidianos dos operadores da justiça e, ao mesmo tempo, quais as interpretações dos 
presidentes, chefes de polícia e ministros da justiça sobre a lide destes sujeitos sociais. 
 

MEMÓRIA POLÍTICA DE JOSÉ DE RESENDE COSTA: PROCESSO DE INDEPENDENCIA E CONSTITUIÇÃO DO 
IMPÉRIO DO BRASIL (1792-1823) 

Wederson de Souza Gomes (História – UFOP) 
Palavras-chave: Independência, cultura política; Constituinte; soberania. 
José de Resende Costa, o filho, foi um importante burocrata cuja trajetória política é curiosa. No final do 
século XVIII fora condenado ao degredo devido à sua atuação na Inconfidência Mineira, passada cerca de 
uma década ele regressaria ao Brasil e, através das novas políticas adotadas por D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, tornar-se-ia responsável por tudo que era pertinente à administração dos diamantes. Anos mais 
tarde, com o avanço do processo constitucional, seria eleito para as Cortes em Lisboa, a Constituinte de 1823 
e novamente na Legislatura, ano de 1826. Em todas as ocasiões eleito por Minas Gerais, sua Província e local 
de nascimento. Com a criação do IHGB, seria convidado como membro e, posteriormente, membro 
honorário. Buscaremos analisar traços da memória política do burocrata com o objetivo de compreender o 
imaginário e a cultura política que circundou o movimento da Independência do Brasil. Desde sua 
participação na Conjuração Mineira até sua atuação na Constituinte de 1823, observando suas proposições 
e sua atuação enquanto deputado.   

 

ST - Emigração no Oitocentos: processos de ida e volta, novas questões teóricas e metodológicas na 
abordagem dos estudos migratórios 

Coordenadores: 
Érica Sarmiento da Silva – UERJ  
Ismênia de Lima Martins – UFF 
 

A COLÔNIA CACHOEIRA DOS ILHÉUS E A POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO INDÍGENA NO SUL DA BAHIA, 
DURANTE A SEGUNDA METADE DO OITOCENTOS 

Ayalla Oliveira Silva(UFRRJ) 
 
Palavras-chave: Política indigenista. Colônias nacionais. Colonização indígena. 
No sul da província da Bahia, a partir de 1857, foram implantadas sete colônias nacionais agrícolas, que 
deveriam funcionar em via dupla: receber os colonos nortistas, atingidos pela seca que abateu a província 
por um prolongado período, bem como arregimentar os índios ditos “bravos” ou “selvagens”. Naquele 
momento, o sul da Bahia atendia ao interesse provincial de expansão da colonização e da lavoura de cacau, 
pela abundância e fertilidade das suas terras. Contudo, era uma região intensamente habitada por 
populações indígenas resistentes ao processo colonizador. Nesse contexto, estou interessada em pensar, 
especialmente, a atuação da colônia nacional Cachoeira dos Ilhéus, implantada na comarca de Ilhéus, em 
1870. O objetivo é analisar a colônia Cachoeira do ponto de vista da política indigenista regional e como 
empreendimento subsidiário do projeto de colonização e expansão agrícola da região em foco. Espaço 
privilegiado da atuação do projeto de colonização indígena, através da mistura de índios aldeados, não 
aldeados e colonos a fim de transformar os indígenas do sul da Bahia em trabalhadores e liberar as suas 
terras para a lavoura do cacau. Em todo esse processo, os frades capuchinhos italianos atuaram como 
importantes interlocutores do indigenismo e colonização agrícola, no sul da província baiana. 
 

IMIGRAÇÃO E HISTÓRIA: OS FRANCESES NO RIO DE JANEIRO DOS OITOCENTOS 
Giselle Pereira Nicolau(UFF) 



 Ao longo do século XIX, a vinda de estrangeiros para o Brasil foi pauta de debates na esfera política. Neste 
sentido, abolição e imigração, faces distintas de uma mesma moeda, constituíram-se em preocupação para 
o governo brasileiro à época. Se por um lado, era destacada a necessidade de trabalhadores livres para a 
substituição dos cativos, por outro, havia a preocupação com o processo civilizador brasileiro e o projeto de 
embranquecimento da população. Durante esse período, foram estimuladas políticas de caráter imigratório 
a fim de que, através da vinda desses estrangeiros, o passado maculado pela escravidão fosse superado. 
Neste sentido, a presente comunicação tem por objetivo analisar a entrada de imigrantes no Rio de Janeiro 
dos oitocentos, destacando a presença dos franceses e o papel desempenhado por este grupo na corte 
imperial. 
 

IMIGRAÇÃO E MAGISTÉRIO NA CORTE IMPERIAL BRASILEIRA 

Isabella Paula Gaze(UFF) 

Palavras-chave: Imigração; Magistério; História da Educação 
Este trabalho apresenta algumas reflexões da pesquisa de doutorado em andamento que investiga as 
apropriações e representações no processo de escolarização de imigrantes no Império brasileiro. O projeto 
que, inicialmente, objetivava pesquisar as matrículas de alunos de diferentes nacionalidades nas escolas 
oitocentistas, se ampliou na medida em que o levantamento das fontes no Arquivo Geral da Cidade do Rio 
de Janeiro apresentou outras questões, entre elas: a presença marcante de candidatos imigrantes – 
portugueses, franceses, norte-americanos, ingleses, suíços – solicitando licença para lecionar ou para 
abertura de escolas, colégios e liceus particulares. Entre essas solicitações, encontram-se casos como o de 
Valentim José da Silveira Lopes, português, que justificava seu pedido, anexando à documentação entregue, 
os estatutos do Colégio Artístico-comercial que fundara em Lisboa, com o sócio Manoel José Mendes. Estas 
novas pistas permitem refletir sobre um segmento que imigrava para o magistério, diferente das conhecidas 
preceptoras estrangeiras contratadas para educação doméstica da elite oitocentista. Esse imigrante, nas 
cidades, fundava escolas ou lecionava, mas também, trazia experiências com a educação de seus países de 
origem; ideias e discursos; livros e práticas pedagógicas, e quando estabelecido se constituía em agente 
desse campo de poder. 

 

“MARÍTIMO DE PROFISSÃO”: FONTES E POTENCIALIDADES DE ESTUDOS DE HISTÓRIA MARÍTIMA 
(PORTUGAL E BRASIL, SÉCULOS XVIII E XIX) 

Jaime Rodrigues ( UNIFESP) 
Palavras-chave: História Marítima - Circulação - Mundo do Trabalho Marítimo 
O estudo apresenta as potencialidades dos Registros de Matrículas de Equipagens de navios mercantes em 
circulação entre Lisboa e os portos ultramarinos na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas 
do século XIX. Inicialmente, destaco o potencial para estudos sobre a circulação dos indivíduos. Concebidos 
para controlar a entrada e saída das gentes do mar em quatro continentes, os Registros também evidenciam 
as estratégias de superação do controle ou de ascensão profissional nas ocupações marítimas. Entre outras 
temáticas, essa fonte permite: inventariar os cargos e as funções a bordo, bem como identificar 
transformações de nomenclatura; precisar tempo de experiência e idade dos indivíduos ao se engajarem 
nos ofícios do mar; estabelecer relações entre os tipos de embarcações, as rotas, o tamanho das tripulações 
e o tempo das viagens; estabelecer as diferenças de idade, formação e experiência entre os ofícios marítimos 
por excelência e aqueles que também podiam ser exercidos em terra; identificar a naturalidade, com 
predomínio dos nascidos ao norte de Portugal; quantificar a relação entre livres, escravos e forros na 
composição das tripulações; lidar com as descrições físicas; a partir dos nomes dos navios, discutir sinais da 
devoção católica. 

 
O DEBATE SOBRE O JAPONÊS NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XIX ATRAVÉS DO RELATO DE VIAGEM DE 

FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA 
Kelly Yshida (UFSC) 



Palavras-chave: relato de viagem, imigração japonesa, identidades.  
O debate brasileiro sobre a imigração e a mão de obra oriental é anterior a 1895, quando foi estabelecido o 
Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão. Tendo como ponto de partida a atuação e 
o relato de viagem de Francisco Antonio de Almeida, busca-se perceber sua contribuição na disseminação 
de ideias sobre o Extremo Oriente e consequente relevância no processo de imigração de japoneses, bem 
como as influências sofridas pelos debates já correntes, especialmente sobre os chineses. O viajante foi um 
astrônomo brasileiro que estudou na França e que, por solicitação do governo imperial brasileiro, participou 
da missão francesa ao Japão para observação da passagem de Vênus diante do Sol, em 1874. A partir desta 
jornada elaborou um relato, publicado em 1879 pela Typografia do Apóstolo. Estava em meio à discussão 
sobre a substituição do escravo pelo trabalhador livre, onde experiências internacionais com diversos 
imigrantes eram postas em evidência, junto às questões de raça e viabilidade econômica e política. Entende-
se, assim, que autor e obra foram importantes para as relações estabelecidas antes da imigração japonesa, 
vista como “segunda opção” diante do europeu. 

 
A BOLA DA VEZ: O IMIGRANTE EUROPEU E ASIÁTICO NA COLONIZAÇÃO DO PARANÁ 

Reinaldo Benedito Nishikawa (IFPR) 
Palavras-chave: imigração; colonização; Paraná. 
Resumo: No ano de 1853, a Província do Paraná se emancipou administrativamente de São Paulo e passou 
a se ocupar do processo de povoamento de seu território, considerado, ainda em sua grande maioria, 
“despovoado”. Levando-se em conta as iniciativas criadas pelo fim do tráfico de escravos e da Lei de Terras, 
aprovadas em 1850, o projeto colonizador do Paraná teve início com o objetivo de auxiliar no abastecimento 
do mercado interno pelo fornecimento de gêneros de primeira necessidade. Dessa forma, estudar a 
formação de colônias compostas por japoneses, italianos e alemães podem nos fornecer subsídios para se 
compreender os impactos que o imperialismo trouxe para o Brasil, visto que a busca por novos mercados, 
pelo neocolonialismo predominantemente africano e asiático, deixamos de lado compreender que a nossa 
região também passou pelo mesmo processo. Países como o Japão, a Itália e a Alemanha, buscavam, 
juntamente com outras grandes potências, a afirmação de sua superioridade, mas quando falamos de 
colonização e imigração parece que tal evento está dissociado do imperialismo. Dessa, esse estudo está 
fundamentado na relação dialética entre a tradição do costume que se refletia na organização das colônias 
e nos interesses das políticas de imigração do Brasil nos séculos XIX e XX no contexto do imperialismo. 
 

ST - Fiscalidade, poupança e crédito no Brasil Imperial 

Coordenador: 
Bruno Aidar Costa – UNIFAL 
 

NAVEGAÇÃO E TRANSPORTES NO BRASIL OITOCENTISTA: RIVALIDADES REGIONAIS E INTEGRAÇÃO 
TERRITORIAL 

                                                                                              Bruna Iglezias Motta Dourado( UFF) 
Palavras-chave: navegação a vapor; transportes; Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor. 
O objetivo desse artigo é estudar a Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor, sociedade anônima 
que atuou no ramo da navegação de cabotagem, com sede na cidade do Recife, Pernambuco. A Companhia 
Pernambucana foi instituída inicialmente sob um regime de privilégio para atuação nesse ramo dos 
transportes. Todavia, a análise da legislação referente à empresa revelou que a mesma perdeu essa 
prerrogativa mediante outros incentivos econômicos, entre eles, a ampliação de sua área de atuação. De 
modo geral, as companhias de navegação a vapor instituídas durante o Oitocentos, além de incrementarem 
a circulação de pessoas e mercadorias no território brasileiro, foram agentes da integração territorial e 
econômica entre as províncias. Vale destacar ainda que a base documental desse estudo privilegia decretos 
imperiais, relatórios ministeriais e da Presidência da Província de Pernambuco, além de notícias publicadas 
em periódicos sobre a empresa 

 



O DECLÍNIO DA PROTEÇÃO AOS DEVEDORES NA REGÊNCIA 
                                                                                                          Bruno Aidar Costa ( UNIFAL) 

Palavras-chave: Execuções. Crédito. Regência. 
Desde o século XVII até o início do século XIX, as relações entre o Estado imperial português e segmentos 
das elites coloniais, especialmente aqueles vinculados à produção açucareira e à mineração, estiveram 
marcadas por mecanismos restritivos à execução completa dos devedores. Antes da criação do primeiro 
Banco do Brasil, pode-se dizer que existiam mercados regulados de crédito, predominando a intermediação 
direta, sobretudo entre comerciantes e produtores, seguido por empréstimos indiretos realizados por 
instituições não-financeiras, como irmandades religiosas, cofres de órfãos e órgãos fiscais. Ainda em uma 
abordagem inicial, o objetivo da presente comunicação é investigar em que medida a construção 
institucional do liberalismo econômico no Brasil independente exigia o abandono das antigas práticas de 
proteção aos devedores, aspecto perceptível nos decretos de 24 de outubro de 1832 e 30 de agosto de 1833. 
Respectivamente, tais ações liberavam a negociação das taxas de juros nos empréstimos e revogavam os 
privilégios das “fábricas” de mineração e de açúcar em pedidos de execução.  
 
 

A FISCALIDADE E O ESTABELECIMENTO DO ESTADO LUSO-BRASILEIRO NOS TRÓPICOS (1808-1821) 
Eder da Silva Ribeiro (UFF/IUPERJ) 

Palavras-chave: Fiscalidade, Contratos, Estado Luso-Brasileiro. 
O presente trabalho tem o propósito de discutir os impactos da fiscalidade sobre os objetivos de construção 
do Estado Luso-Brasileiro nos Trópicos, especialmente no que diz respeito às possibilidades encontradas 
pelo governo joanino em promover a associação entre um maior controle do sistema de arrecadação de 
tributos e serviços, com os interesses mais imediatos de montagem de um aparelho institucional 
centralizado. Para tanto, será necessário apreendermos não apenas a funcionalidade institucional nos 
quadros de uma nova experiência administrativa – o que não significou necessariamente a formulação de 
um original conjunto de normas e ordenamentos –, mas também as vicissitudes do sistema de contratos a 
partir do estabelecimento da nova Corte no Rio de Janeiro. Além disso, esse processo conjunto de 
constituição da nova sede da monarquia portuguesa e de reordenamento do aparato fiscal colonial, deve 
levar em conta os momentos cruciais de organização e expansão (1808-1812) e consolidação e estabilização 
(1812-1821) institucional desse Estado. 

 

NEM TUDO ERA CRISE: NEGÓCIOS E NEGOCIANTES EM BELÉM NO PÓS CABANAGEM 
                                                              Mábia Aline Freitas Sales (UFF) 
      
Palavras-chave: Cabanagem, comércio dos portugueses, Império. 
A pesquisa trata do comércio praticado pelos comerciantes portugueses no período de 1836 a 1870. O 
objetivo é traçar uma discussão sobre o pós-Cabanagem, considerando que esse período é correntemente 
tratado pela historiografia como de instabilidade econômica na Província. Os dados apresentados - como o 
número de embarcações entradas no porto de Belém, o número de casas comerciais de portugueses em 
Belém, as consignações destinadas aos comerciantes portugueses, os dados do Tribunal de Comércio – 
demonstram que a economia do Pará esteve em ascensão ainda nos anos da Cabanagem e que o comércio 
dos imigrantes portugueses, tanto de grosso como de pequeno trato, esteve relacionado com o processo de 
restruturação econômica da Província que foi se tornando cada vez mais significativa à medida que os anos 
sombrios do movimento cabano foram ficando no passado. Espera-se com essa discussão refletir sobre o 
quadro econômico da Província do Pará nos anos da Cabanagem e nos que a sucederam, enfatizando o 
comércio dos portugueses e seus desdobramentos em contexto aparentemente desfavorável. 

 

ST- História, Imprensa e Impressos 

Coordenadores:  



Silvia Cristina Martins de Souza – UEL/UEPG 
Celia Regina da Silveira – UEL 
José Miguel Arias Neto UEL/UNICENTRO 
 

A QUEDA DE HUMAITÁ NA PENA DOS POETAS ENTUSIASTAS 
Adriana Dusilek( UNESP-Assis) 

Palavras-chave: Semana Ilustrada; Guerra do Paraguai; literatura. 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão a partir de duas crônicas de Agnus Populi, pseudônimo 
que assina a seção “Chronica para-lamentar”, do periódico carioca Semana Ilustrada (1860-1861), nas quais 
se comenta a recepção da notícia da queda de Humaitá –  evento da Guerra do Paraguai (1864-70) – 
abordando especificamente um aspecto ruim dessa boa notícia: a profusão de maus versos em louvor ao 
acontecido. As crônicas aludidas são de 9 e 23 de agosto de 1868, nas edições de números 400 e 402 da 
Semana Ilustrada. Agnus Populi, o Cordeiro do Povo, que normalmente comentava as notícias 
parlamentares, falando dos partidos políticos, dos ministros, conselheiros, senadores e vereadores, sempre 
num tom de desilusão, já que eram notícias “para lamentar”, vez ou outra fugia do tema político para outras 
questões que também chamavam sua atenção. Condizente com o teor da revista, de diretriz satírico-
humorística, essas crônicas criticam, num tom joco-sério, os chamados “poetas entusiastas”, que mesmo 
sem nenhum talento faziam questão de registrar qualquer acontecimento em lamentáveis versos. 
 
 

A RECEPÇÃO DA OBRA JURAMENTO DA PRINCESA ISABEL: UM ESTUDO DAS CRÍTICAS VEICULADAS NOS 
PERIÓDICOS DO SÉCULO XIX 

Bárbara Ferreira Fernandes (UFJF) 
Palavras-Chave: Império; Periódico; Crítica de arte. 
Os jornais do século XIX eram o principal meio de publicação das críticas feitas às obras expostas nas 
Exposições Gerais de Belas Artes (EGBA), organizadas pela Academia Imperial de Belas Artes. A crítica no 
Brasil foi se desenvolvendo ao longo do século XIX, principalmente, após o início das EGBA. A partir da década 
de 1870 com a cada vez mais frequente presença de importantes e reconhecidas pinturas históricas nas 
Exposições os textos tornam-se mais densos e a opinião e postura do autor mais claras, tendo as críticas 
cada vez mais espaço nos periódicos. Pretendo, portanto, neste trabalho, explorar as análises publicadas nos 
jornais a respeito da obra Juramento da Princesa Isabel do pintor Victor Meirelles que foi exposta na EGBA 
de 1875. Levando sempre em consideração o importante papel da crítica e dos periódicos como divulgadores 
das obras de arte realizadas no período, bem como, seu funcionamento julgando a qualidade estética e 
temática do que estava sendo feito. A crítica talvez seja uma das únicas fontes para percepção de como o 
que estava sendo produzido no campo das artes visuais no Brasil era recepcionado pelos espectadores, 
muitas das vezes, extrapolando o circuito acadêmico. 
 
 

A TRAJETÓRIA DE GASPAR DA SILVA NA IMPRENSA LUSO-BRASILEIRA EM FINS DO SÉCULO XIX: MEDIADOR 
CULTURAL ENTRE OS DOIS LADOS DO ATLÂNTICO 

Célia Regina da Silveira (UEL) 
Palavras-chave: Gaspar da Silva; imprensa luso-brasileira; “mediador cultural”. 
A pesquisa em desenvolvimento apresenta como objeto de investigação a trajetória do português Gaspar da 
Silva na imprensa luso-brasileira de fins do século XIX, considerando-o como mediador cultural entre os dois 
lados do Atlântico. Ele atuou em diversos jornais da capital paulista, tanto na condição de colaborador como 
na de proprietário e redator. Em 1876, iniciou-se nas lides da imprensa brasileira, no periódico A Província 
de São Paulo, no qual divulgava a produção de autores portugueses – especialmente os da chamada “geração 
nova” – e fornecia atualizações sobre os assuntos referentes à conjuntura política de Portugal. Juntamente 
com o conterrâneo Leo da Fonseca, fundou, na cidade de São Paulo, o jornal Diário Mercantil (1884-1890), 
no qual propiciou oportunidades para jovens poetas brasileiros, além de ter tornado mais abrangente a 
publicação e os comentários sobre a literatura portuguesa. De regresso a Portugal, em 1890, passou a ser 
um dos diretores da Edição Quinzenal Illustrada (1897-1898). Ao propor, nesta comunicação, tratar do 



itinerário desse homem de letras na imprensa luso-brasileira objetiva-se mostrar como se davam as 
conexões e interações político-culturais entre os dois lados do Atlântico.  
 

A CARICATURA NA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA (1864-1870):  
UM OLHAR PARA AS REPRESENTAÇÕES E SENSIBILIDADES 

Gabriel Ignácio Garcia (UEL) 
Palavras-chave: representações; Imprensa; Guerra da Tríplice Aliança. 
O humor e riso são construções culturais, espacialmente e temporalmente localizadas. Sujeitos se dedicarem 
a confeccionar jornais contendo caricaturas, enquanto todo um país se encontra envolvido no esforço de 
guerra, nos evidencia a importância atribuída a tais imagens. Desde os escritos de Charles Boudelaire no 
século XIX até as últimas décadas, com os trabalhos mais recentes da nova história cultural, estudiosos vem 
se debruçando sobre as caricaturas, refletindo até que ponto essas imagens reproduzem os imaginários e 
mentalidades de sujeitos e grupos sociais. Amparado em alguns desses estudos, o presente trabalho se 
propõe a refletir sobre como a caricatura e o humor foram usados durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-
1870) na legitimação do conflito, tanto por brasileiros, quanto por paraguaios. Para isso, selecionaremos 
algumas caricaturas dos jornais Paraguay Illustrado (1865), Semana Ilustrada (1861-1875) e El Centinela 
(1867), pensando as relações de alteridade, assim como, as representações e sensibilidades que foram sendo 
moldadas ao longo da guerra. Pensando a forma como os artistas se serviram das caricaturas para expressar 
suas ideias, crenças, e ataques ao inimigo. 

 
IDENTIDADE NACIONAL E ANTI BRITANISMO NOS PERÍODICOS DO RIO DE JANEIRO (1845-1863) 

 Geison Siqueira Tavares da Cruz (UFRRJ) 
Palavras chaves: Imprensa; relações diplomáticas; Identidade nacional 
O tema do artigo aqui proposta é o estudo da anglofobia na imprensa do  Rio de Janeiro no período entre 
dois importantes conflitos entre os dois países no século XIX, a promulgação do Abeerden Act e a Questão 
Christie. O artigo tem  como ênfase os acontecimentos entre agosto de 1845 a janeiro de 1863 e tais marcos 
foram escolhidos pelo  que  representam, dois momentos em que a Inglaterra usou sua força bélica para 
intervir no estado brasileiro. o presente trabalho procura investigar elementos na condução dos jornais 
sobre os conflitos que ajudam a entender as relações internacionais brasileiras no período e a busca pela 
consolidação de uma identidade nacional. Para tanto, serão utilizados como aporte teórico os conceitos de 
o de opinião pública, tratado por Jurgen Habermas e  de o linguagem política de Pocock como  pontos de 
partidas primordiais para um estudo da imprensa e sua propagação pela sociedade fluminense de meados 
do século XIX. 

 
A IMPRENSA CIENTÍFICA DO SÉCULO XIX: A DIVULGAÇÃO DOS VALORES POSITIVISTAS PARA OS AVANÇOS 

MATERIAIS E MORAIS NA CORRIDA PELOS TRILHOS DA MODERNIDADE (1850-1889) 
Guilherme Guimarães Martins ( UFJF) 

  
Palavras chaves: ciência, imprensa, progresso. 
Ao longo da segunda metade do século XIX, os periódicos que propunham trazer em suas páginas os temas 
científicos estavam ganhando uma amplitude considerável, em uma sociedade ainda escravocrata, mas que 
já começava a sentir os efeitos do “progresso”, a partir da rápida incorporação das novas descobertas 
científicas e tecnológicas que iam alterando o cotidiano e o imaginário das pessoas. Para esses intelectuais 
que “faziam ciência” o conhecimento técnico-científico era indissociável da ideia de civilização e progresso. 
Nesse discurso que mesclava a utopia pela modernidade material e da “civilização ideal” os jornais lançavam 
os mais variados assuntos que transcendiam o âmbito econômico e ganhava tonalidades culturais, na 
medida que eles traziam em seus artigos “instruções civilizatórias” para orientar os costumes e o 
comportamento da sociedade. Sem mais delongas, esse artigo tem por finalidade recuperar os debates e 
conceitos presentes nesta imprensa de cunho cientificista, analisando como era propagada uma “cultura 
científica” na sociedade Imperial. Nesse discurso que mesclava a utopia pela modernidade. 



 

PRÁTICAS AMOROSAS ENTRE AS ELITES SERGIPANAS DO SÉCULO XIX: A HISTÓRIA DE EMILIA E JOAQUIM 
FONTES CONTADA EM UM IMPRESSO  

Joelma Dias Matias (UFS) 
 

Palavras-Chave: Casamento, amor, cartas. 
O casamento, um dos sacramentos instituídos pela Igreja Católica, é compreendido como sendo um contrato 
com vínculo perpétuo e indissolúvel, pelo qual o homem e a mulher se entregam mutuamente. O amor entre 
homem e mulher não era considerado um fator importante para o casamento até meados do século XIX. 
Para a consolidação dos matrimônios, além do nível social elevado, critérios como raça e ocupação foram 
considerados no momento da transação matrimonial entre os pais dos nubentes. Dessa forma, o casamento 
serviu para dar estabilidade e status a membros de famílias abastadas, fundar ou ampliar os negócios. Nesse 
sentido, esse trabalho tem como objetivo analisar o relacionamento amoroso entre Emilia Rosa de Marsillac 
Motta e Joaquim Martins Fontes em Sergipe no final do século XIX, através das cartas editadas na obra Luz 
na tormenta. O romance do casal, que se desenrolou através da troca de cartas durante longos quatro anos, 
especificamente de 1890 a 1894, foi publicado por Emilia Fontes em 1948. Essa obra trata de uma coletânea 
das 110 cartas que foram trocadas entre a autora e Joaquim Martins Fontes durante os quatro anos de 
namoro e noivado até a realização do casamento em janeiro de 1895. 
 

IMPRENSA COMO SOLDADO DA TRÍPLICE ALIANÇA: GUERRA TOTAL E DESUMANIZAÇÃO DO INIMIGO 
José Miguel Arias Neto (UEL/UNICENTRO) 

Palavras-chave: Imprensa; Guerra da Triplice Aliança; Guerra total 
Classicamente historiadores do século XX tendem a afirmar que a I ou a II Guerras caracterizariam uma 
guerra total, segundo a definição dada por Clausewitz. A guerra total caracteriza-se como conflito ilimitado 
no qual os beligerantes mobilizam todos os recursos nacionais ( humanos, agrícolas, industriais, etc).  Esta 
comunicação visa apresentar uma análise da imprensa brasileira durante a guerra do Paraguai, uma vez que 
esta, porta-se, em alguns casos, como soldado que luta, senão uma guerra total, ao menos um conflito que 
apresenta traços e que representam o alvorecer da guerra moderna. Assim, este entrelaçamento entre 
imprensa e guerra é o objeto proposto para este evento. 
 

O VESTUÁRIO DE LUTO NO BRASIL OITOCENTISTA 
Juliana Luiza de Melo Schimitt(FAM) 

Palavras-chave: luto, imprensa feminina, História da Moda 
Tanto na historiografia das práticas fúnebres quanto nos estudos sobre o vestuário, o século XIX é 
reconhecidamente o período no qual as regras para o traje de luto foram mais complexas e severas. As 
roupas apropriadas para serem vestidas por aqueles que acabaram de perder um ente querido passaram 
por uma normatização sem antecedentes, que incluía seu tempo de uso, os tecidos a serem empregados, as 
cores permitidas e as estritamente proibidas, os adornos adequados. Essas diretrizes eram disseminadas por 
impressos populares, como manuais de etiqueta e, principalmente, pelas revistas femininas. O Brasil 
oitocentista não ficou alheio a essas práticas, obedecendo às orientações provenientes de leis portuguesas 
e também da moda francesa. Através da leitura de alguns dos mais importantes periódicos publicados à 
época, como o Jornal das Senhoras e A Estação: Jornal Ilustrado para a Família, busca-se investigar a maneira 
como os brasileiros – notadamente, as brasileiras – portavam o luto durante a época vitoriana.   

 

O PAN-AMERICANISMO EM “EL CENTINELA” (1867) 
Leonam Lauro Nunes da Silva ( UFMT) 

Palavras-chaves: Imprensa, Guerra com o Paraguai, Pan-americanismo. 
A última guerra desencadeada na região platina (1864-1870) se constituiu em terreno fértil para análises 
que percorrem os diferentes campos da história, entrecruzando-se. Aqui, centraremos nossa atenção aos 



embates de cunho ideológico, que ocorriam concomitantemente à encarniçada luta desenvolvida nos 
campos de batalha. Os ditos “periódicos de trincheira”, que surgiram no Paraguai a partir de 1867, foram 
receptáculos dos pensamentos políticos vigentes, dando mostras das disputas pelo poder e de seus 
antagonismos. Nesse contexto, enfocaremos a influência da Doutrina Monroe nos discursos pan-
americanistas presentes nos veículos de imprensa que circulavam à época, especialmente em “El Centinela”, 
cujo redator-chefe era o boliviano Tristán Roca Suárez. Ao lançarmos luz sobre um dos sujeitos responsáveis 
pela estratégia de comunicação engendrada e colocada em prática pelo governo paraguaio, complexificam-
se as análises, pois havemos de considerar as condições em que o trabalho periodístico fora realizado e o 
jogo de conveniências em meio a um cenário permeado por tensões que englobavam a vida pública e 
privada. 
 

A NAÇÃO EM CONSTRUÇÃO: APONTAMENTOS SOBRE A CONCEPÇÃO DE POVO NAS OBRAS DE JOSÉ 
BONIFÁCIO E CIPRIANO BARATA (1823-1831) 

Luiz Carlos Ferraz Manini (UEL) 
Palavras chave: Brasil, século XIX, povo, Cipriano Barata, José Bonifácio 
Para Bernardo Ricupero, a nação é sempre uma obra em construção. Pode-se compreender que no Brasil tal 
obra de se pensar a nação se inicia em meio aos processos que encaminham a posição que o país deveria 
ocupar na ideia de Reino Unido, atravessando com grande intensidade todo o processo de independência e 
o Primeiro Reinado, tendo ganhado maior solidez apenas no governo de D. Pedro II. Em meio a essas 
discussões, feita particularmente via imprensa, uma concepção é bastante problemática: a ideia do povo a 
compor tal nação. Vários atores de debateram nesta arena no princípio do século XIX, em meio a um ideário 
cívico-iluminista. Entretanto, as leituras e interpretações dessas ideias caminharam por vias díspares, tal 
como observado nas obras de Cipriano Barata e José Bonifácio. O primeiro, tido como um liberal de viés 
radical, trabalha com uma concepção estreita do povo, deixando significativamente de discutir a questão da 
escravidão na primeira fase de sua obra, enquanto Bonifácio possuía uma visão mais ampla em relação ao 
destino dos cativos e dos índios. Discutir essas idiossincrasias nos projetos de Cipriano Barata e José 
Bonifácio, no tocante à questão do povo brasileiro, é a premissa fundamental deste trabalho. 
 

O CRÍTICO LEITOR JOSÉ VERÍSSIMO 
Marcio Roberto Pereira(UNESP-Assis) 

Palavras-chave: Literatura brasileira; José Veríssimo; crítica literária 
José Veríssimo (1857-1916) publica sua História da literatura brasileira (1916) estabelecendo uma certa 
ruptura com a crítica romântica, mas também não se vinculando inteiramente à interpretação cientificista, 
adotando, assim, um ecletismo teórico que o faz desconfiar dos sistemas fechados ou das classificações 
únicas. Da valorização do determinismo etnológico ou mesológico  ao sentimento nacionalista ou do 
cientificismo à defesa estética da construção do cânone literário, a trajetória de José Veríssimo demonstra 
uma organicidade que resulta no apuramento de seus critérios. Ao romper com a crítica naturalista e 
cientificista, José Veríssimo propõe um nacionalismo universal que encontrará na obra de Machado de Assis 
(1839-1908) sua maior representação. Buscando superar as limitações do modelo naturalista, José Veríssimo 
legitima as atividades da crítica e da literatura brasileira ao definir uma esfera para as letras e para a cultura 
nacional. Este trabalho analisa a História da literatura brasileira, de José Veríssimo, a partir de  duas 
diretrizes. Em primeiro lugar, a relação entre crítica e leitura, demonstrando a organicidade da obra de 
Veríssimo e suas constantes revisões, a partir da sincronia crítico-leitor. A segunda diretriz estabelece uma 
análise da construção do cânone literário nacional, proposto pelo crítico, para manter a tradição. 
 

A “CRIADINHA” ALSACIANA: REFLEXÕES EM TORNO DE UM CARTÃO-POSTAL FRANCÊS E SUA 
INTERPRETAÇÃO POR UMA REMETENTE BRASILEIRA EM 1906 

Marco Antonio Stancik(UEPG) 

Palavras-chave: Cartão-Postal; Guerra Franco-Prussiana (1870-1871); Apropriação 



O estudo analisa a interpretação operada pela remetente brasileira de um cartão-postal francês expedido 
em fevereiro de 1906, cujo anverso traz imagem alusiva ao território da Alsácia, que no período encontrava-
se sob dominação alemã. Procede-se assim a contraposição entre as prováveis intenções do seu editor, cuja 
mensagem tendia a reproduzir e estimular o espírito revanchista instalado na França desde a sua derrota na 
Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), e sua apropriação realizada em outro contexto bastante distinto. 
Constata-se que os discursos do editor e da remetente do cartão-postal revelam-se muito eloquentes em 
relação à história recente de ambos os países, remetendo a questões e dilemas de natureza social, cultural, 
política, econômica, ideológica, entre outros então presentes.   

 

“AO INCORRUPTÍVEL TRIBUNAL DA OPINIÃO PÚBLICA”: A IMPRENSA DO RIO DE JANEIRO E A NARRATIVA 
DA “VERDADE” NOS CONFLITOS POLÍTICOS DO MARANHÃO PÓS-INDEPENDÊNCIA 

Roni César Andrade de Araújo(UERJ) 

Palavras-Chave: Independência do Maranhão; Imprensa; Rio de Janeiro 
A imprensa da Corte que no ápice das transformações políticas vividas no mundo português no contexto da 
independência se tornou um palco privilegiado para debates que envolviam a dinâmica política a nível 
nacional, também o foi para as questões de caráter mais regional. Distante das províncias do Norte, no Rio 
de Janeiro, diversos atores fizeram uso da palavra imprensa para fazer convencer os leitores da corte a 
“verdade” dos fatos políticos que se sucediam naquelas províncias. Os lados se opunham na escrita e o 
debate se acalorava. Nesse sentido, em busca de um olhar mais amplo sobre as agitações políticas que 
marcaram os conturbados primeiros anos do pós-independência no Maranhão, este trabalho se dedica a 
uma análise das escritas de alguns atores da cena política maranhense que foram veiculadas na imprensa 
carioca. 
 
 

OS CLAIRVILLES DESTE PAÍS MARAVILHOSO SURGEM AOS PARES: TEATRO DE REVISTA E POLÊMICAS NAS 
PÁGINAS DE PERIÓDICOS FLUMINENSES DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

Silvia Cristina Martins de Souza(UEL/UEPG) 
Palavras chave: história; imprensa; teatro; censura; polêmica. 
Esta comunicação explora um episódio que envolveu a revista de ano intitulada Há alguma diferença?, de 
autoria de Augusto Fábregas e Bernardo Lisboa (1887), a qual foi suspensa pela polícia na segunda 
representação alimentando um debate acalorado na imprensa. Nela tomamos como pressuposto a noção 
de que as polêmicas literárias podem ser consideradas espaços de exercício informal da censura, aqui 
entendida como um sistema cultural regido por valores, pressupostos e princípios organizacionais próprios 
que envolvem, de um lado, o estado e seus representantes oficiais e, de outro lado, diversificados sujeitos e 
suas diferentes concepções sobre a própria dramaturgia numa disputa mais ampla que é, simultaneamente, 
um testemunho dos conflitos e da acomodação num terreno em mudança e um embate simbólico por meio 
de exegeses textuais. As fontes utilizadas foram artigos e notas publicados em jornais fluminenses no ano 
de 1887. 
 

 

ST - História e religião no Brasil oitocentista 

Coordenador: Ítalo Domingos Santirocchi – UFMA 

 

IDENTIDADES RELIGIOSA E CULTURAL NO BRASIL OITOCENTISTA: UM ESTUDO A PARTIR DOS RELATOS DE 
VIAGEM DE AUGUSTE DE SAINT-HILARE. 

Aparecido Barbosa(PUC- Campinas) 
Palavras chaves: Relatos de Viagem oitocentista – Representação - Identidade Religiosa. 



O estudo que propomos tem como objetivo pesquisar as expressões de identidades religiosa e cultural do 
brasileiro, nas festas religiosas e dias santos nos relatos de viagens de Saint-Hilaire, que esteve no Brasil nos 
anos de 1816 a 1822. Este catolicismo segundo os historiadores Ítalo D. Santirocchi e Thomas Bruneau deve 
ser analisado a partir da relação entre Igreja e Estado, que num dado momento foi impactado pelo processo 
do regalismo, romanização e mais tarde pelo Ultramontanismo. Como método para a interpretação e 
avaliação dos trechos selecionados, enquanto “representação” segundo Roger Chartier, será feito uma 
análise qualitativa dos relatos produzidos pelo viajante. Ou seja, interpretações representativas dos relatos 
que dizem respeito ao fenômeno religioso no Brasil do período estudado. Da historiografia que até o 
momento pesquisou a literatura de viagem, percebemos uma lacuna nos estudos sobre o fenômeno 
religioso, além da falta de pesquisas, pretendemos apontar essa literatura como fonte documental para os 
estudos e pesquisas futuras por parte dos cientistas da religião. 
 

PROTESTANTISMO E MODERNIDADE NO XIX: REFLEXÕES E APONTAMENTOS INICIAIS 
Esdras Cordeiro Chavante(UNESP-Assis) 

Palavras chave: Modernidade; Protestantismo; Liberdade religiosa. 
Considerando que no XIX a ideia e/ou ideal de modernidade toma forma no Brasil, normalmente associados 
ao progresso e desenvolvimento, período em que ocorre, também, a inserção do protestantismo, 
pretendemos identificar elementos que nos permitam refletir sobre a possibilidade de articulações e/ou 
alinhamentos dos princípios e proposições dos protestantes aqui estabelecidos com o espírito do tempo. 
Tomamos como delimitadores e pressupostos: a segunda metade do XIX como recorte temporal; a presença 
do discurso antimoderno católico, aqui vigente e reafirmado a partir da expansão do pensamento 
ultramontano, como lastro das relações sociais; e a legislação nacional que, mesmo quando não original e 
genuinamente nela fundamentada, recebia interpretações regalistas. Reunidos tais elementos, como pano 
de fundo de diversas das questões em debate à época, nosso objetivo é observar se e de que forma, aspectos 
e elementos do pensamento ou da presença protestante influenciaram as decisões e posturas assumidas, 
analisando o quanto de “modernidade” isso representou, em contraponto ao pensamento em moda. 
Identificar, analisar e qualificar possíveis contribuições do protestantismo ao processo de construção da 
modernidade brasileira no XIX é o propósito último deste trabalho. 
 

EMANCIPACIONISMO CATÓLICO EM MEADOS DO SECULO XIX: D. VIÇOSO E A SELECTA CATHOLICA 
Ítalo Domingos Santirocchi (UFMA) 

Palavras-Chave: Igreja. Escravidão. Emancipacionismo.  
O ultramontanismo no oitocentos sempre foi considerado de caráter conservador, devido aos seus princípios 
de superioridade do poder espiritual sobre os demais poderes. Identificado com valores do Antigo Regime, 
é visto como um promotor e defensor do status quo, apoiando as elites, a propriedade e a escravidão dos 
africanos. A historiografia sobre a participação da Igreja Católica no movimento emancipacionista e 
abolicionista, produzida desde o século XIX, faz questão de frisar que esta instituição religiosa se absteve da 
discussão até as vésperas da abolição, por volta de 1887. Todavia, já nos anos de 1840, existiam propostas 
emancipacionistas católicas na Diocese de Mariana, defendidas por D. Antônio Ferreira Viçoso, uma das 
principais lideranças do ultramontanismo no Brasil, e pelo jornal Selecta Catholica. Por meio dos artigos 
dessa publicação católica, escritos e cartas do bispo mineiro, nos propomos a discutir essa temática, com o 
intuito de reabrir o debate sobre Igreja e escravidão no Brasil Imperial. 
 

FESTAS RELIGIOSAS E O CICLO DE INSURREIÇÕES LIBERAIS NO RECIFE (1818-1848) 
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos (UFF) 

Palavras-chave: Festas religiosas –Festas Juninas – Fogos de Artifício 
As festas religiosas eram uma dos principais regentes do ritmo cotidiano no Recife Oitocentista. As diversas 
comemorações religiosas foram diretamente influenciadas pelas peculiaridades do período estudado, 
especialmente pela construção do Estado Nacional e pelas Insurreições liberais. O Brasil na primeira metade 
do século XIX, passou por uma transformação importante político-institucional e uma identidade cultural ao 
novo país era uma questão essencial. Através da análise de periódicos (Diário de Pernambuco, Diário Novo 



e O Carapuceiro) e da documentação policial serão analisadas as comemorações dos festejos juninos (santo 
Antônio, são João e São Pedro) buscando evidenciar as tentativas de mudança e permanência nas formas de 
festejar, relacionando-as aos problemas que envolviam a construção do Estado Nacional em uma província 
em constante ebulição. Alguns dos ritos presentes nesses festejos foram combatidos, especialmente, os 
fogos de artifício. Os festejos juninos eram festas de todos, toda a sociedade se envolvia nessas festas, cada 
qual a seu modo. Além do que, os festejos tinham uma importante função identitária, buscaremos então 
problematizar tais festejos considerando as variadas formas de comemoração dos diferentes grupos sociais. 
 

O DIÁRIO DE IRMÃ DUBOST: A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE DE UMA VICENTINA NO SÉCULO XIX 
(MARIANA-MG, 1849-1858) 

Melina Teixeira Souza (UFF) 
Palavras-chaves: vida religiosa feminina; ordens religiosas; escrita autobiográfica  
Com o propósito de fundar o primeiro colégio feminino do Império em Minas Gerais, as Filhas da Caridade 
enfrentam meses de travessia marítima de Paris até o Rio de Janeiro e, logo depois, prosseguem viajando a 
cavalo. Sabendo da densidade da missão, Irmã Dubost começa um diário de bordo e, ao chegar ao seu 
destino, prossegue escrevendo: envia correspondências mensais para seus superiores franceses. O intuito 
de estudar a construção da subjetividade da madre a partir de sua produção autorreferencial motiva nesse 
texto a reconstituição da vida religiosa feminina no Brasil, bem como a análise do fascínio por produções de 
caráter biográfico e sua relação com o alvorecer da modernidade ocidental. A investigação revela que, 
dentre as delimitações identitárias mobilizadas pelo ato autobiográfico, o pertencimento à congregação se 
sobressai: afirma-se que, ao relacionar vida religiosa feminina ao esforço missionário, as Filhas da Caridade 
ampliam o espaço de atuação do gênero numa instituição reticente ao protagonismo de mulheres, o que 
favorece o estabelecimento de laços grupais.  

 

 

A FESTA DE SÃO BENEDITO: RELIGIOSIDADE EM CUIABÁ DO SÉCULO XIX 
Silbene Corrêa Perassolo da Silva (UFMT) 

Palavras-chave: Festas Religiosas. Irmandades. Religiosidade. Mato Grosso – História. 
Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão a respeito da festa de São Benedito em Cuiabá no século 
XIX, que sugerem uma ligação entre estratégias políticas e econômicas, que aconteciam dentro da 
Irmandade de São Benedito, responsável pela realização da festa em honra ao santo negro. A festa de São 
Benedito é uma festa religiosa católica, considerada uma parte da herança cultural deixada pelos 
colonizadores portugueses e solidificada no processo de ocupação e dominação das terras brasileiras. 
Dialogamos com E. P. Thompson para entender o conceito de “costumes” que abarca o nosso objeto; 
considerada como a maior festa religiosa de Mato Grosso, e como a festa que guarda as suas tradições desde 
os seus primeiros registros no inicio do século XIX, organizadas pela sua irmandade e seus devotos, 
responsáveis pela administração e realização das atividades. 
 
 

ENTRE BATUQUES E IRMANDADES: PRÁTICAS RELIGIOSAS AFRO-BRASILEIRAS EM SERGIPE OITOCENTISTA 
Sura Souza Carmo (UFS) 

Palavras-chave: escravidão, religiosidade, Sergipe. 
O artigo tem como objetivo analisar as práticas religiosas de escravos e libertos no cotidiano dos engenhos 
de açúcar em Sergipe oitocentista, a partir dos registros legados pela historiografia sergipana. Com um 
desenvolvimento tardio da lavoura de cana-de-açúcar, ao longo dos oitocentos, a sociedade sergipana 
recebeu um número significativo de escravos sendo que maior parte deles passou a viver nos engenhos e 
usinas espalhados pelas bacias dos rios Piauí, Vaza-Barris, Cotinguiba e Japaratuba. Essa população escrava 
não deixou de criar redes de sociabilidade, laços familiares e desenvolver/difundir suas práticas culturais, 
em especial, as práticas religiosas. Nesse sentido, é necessário investigar quais práticas religiosas eram 



realizadas em Sergipe d’El Rey por livres, libertos e cativos, se possuíam ou não o consentimento dos 
senhores e da Igreja, e se eram realizadas na clandestinidade ou ocultadas através de um sincretismo 
religioso. As fontes averiguadas são obras que tratam, direta ou indiretamente, da temática da escravidão 
em Sergipe no século XIX, como dissertações, teses, livros e artigos publicados na Revista do IHGSE.  
 

AS NARRATIVAS DE VIAGENS DE DANIEL PARISH KIDDER: PROTESTANTISMO, CULTURA E SOCIEDADE NO 
SÉCULO XIX 

Vasni de Almeida (UFT) 

Palavras-chave: História, protestantismo, sociedade, narrativa. 
Nessa comunicação, analisamos as narrativas de viagens do protestante Daniel Parish Kidder, em 
Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil com a finalidade de apontar os discursos acerca dos 
hábitos, costumes e religiosidades das populações com as quais esse missionário norte-americano se 
deparou em 1837 e 1838, anos em que empreendeu viagens pelo norte do país. Compreendemos que essas 
narrativas produziram discursos que, em muito, influenciaram as posturas que os protestantes assumiram 
ao instalar suas igrejas e escolas no Brasil, na segunda metade do Período Imperial e também nas décadas 
iniciais da República (e posteriores). Nossa intenção é apontar para os discursos religiosos que persistiram 
no campo protestante brasileiro durante um longo tempo. Por se tratar de uma obra considerada literatura 
de viagem, a abordagem que empregamos se deu numa interface entre a História e a Literatura. 

 

ST – História Militar 

Coordenadores: 
Leandro José Clemente Gonçalves - IFSP 
Marcos Paulo Mendes Araújo – FUCAPI 
 

UM PARALELO ENTRE LIDERANÇAS POLÍTICAS-MILITARES NO CONTEXTO DAS GUERRAS INTERNAS NO 
PRATA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX: FRANCISCO PEDRO DE ABREU (BRASIL), MARTIN GÜEMES 

(ARGENTINA) E MANUEL DORREGO (ARGENTINA) 
José Iran Ribeiro (UFSM) 

Palavras chave: Exército Imperial – Barão do Jacuí – História Militar 
A essa reflexão pretende realizar um esforço comparativo entre figuras proeminentes em diferentes 
contextos regionais na primeira metade do século XIX. Tratavam-se de indivíduos que participaram 
ativamente em mobilizações militares, tendo iniciado suas carreiras em escalões inferiores e alcançaram 
proeminência política e militar. Nesta ocasião serão consideradas as trajetórias de três homens: no Brasil, 
Francisco Pedro de Abreu, depois barão do Jacuí, com destacada atuação em defesa da monarquia na maior 
rebelião do período regencial, a Guerra dos Farrapos; na atual Argentina, Martin Gümes, que conquistou o 
apoio de seus seguidores nas guerras revolucionárias na província de Salta; a partir da cidade de Buenos 
Aires, Manoel Dorrego, que se transformou numa liderança militar e alcançou muita proeminência 
contando, especialmente, com o apoio de setores populares na capital portenha. Esses três homens tem em 
comum o fato de que ao iniciarem suas trajetórias ocupavas funções inferiores em estruturas militares e, 
depois de algum tempo, notabilizaram-se em razão dos sucessos especialmente militares, ao que agregaram 
influência política. As referências utilizadas para análises são tanto bibliográficas e documentação 
manuscrita. A conclusão geral é de que esses personagens históricos valeram-se das convulsões e das 
organizações armadas dos seus respectivos contextos para demonstrarem suas capacidades de liderança e 
iniciativa, recebendo em troca reconhecimento dos governos e/ ou das populações. 
 

A MARINHA EM TRANSIÇÃO: APONTAMENTOS SOBRE UM PROJETO MILITAR NAVAL NO SÉCULO XIX. 
Luana de Amorim Donin (UFF) 

Palavras-Chave: Estado Imperial, História Militar, Marinha Imperial. 



O entendimento dos Oitocentos como um período de construção onde dois paradigmas de sociedade, a 
saber, o Antigo Regime e o Liberalismo, possibilitou a configuração de um cenário de transição para várias 
instituições no Brasil Imperial. Dentre tais instituições este trabalho procura aprofundar as questões 
referentes à instituição militar naval do período: a Marinha Imperial. Tal instituição passou por diversas 
transformações relacionadas à construção de seu setor burocrático, pessoal e de material, ao se analisar 
alguns aspectos deste processo pôde-se compreender que houve na esfera política uma preocupação com 
a posição desta instituição dentro do organograma estatal, como também com as novidades tanto 
tecnológicas quanto de funções que as forças militares ocidentais passavam neste momento. Pode-se 
estabelecer que a Armada Imperial percorria um momento de transição, onde um conjunto de elementos 
antigos e novos valores acerca da vida militar naval tentava se encaixar. Nesse sentido, ao se avançar para a 
compreensão das bases da relação entre Forças Armadas e Estado Imperial, busca-se pela compreensão do 
papel que a instituição militar naval possuiu ao longo da gestação do projeto conservador Imperial, 
analisando na órbita política um possível projeto de Poder Naval. 
 

TEMPOS DE RECRUTAMENTO: CONTROLE SOCIAL E REVOLTAS SERTANEJAS NO CEARÁ DO SÉCULO XIX 
Tyrone Apollo Pontes Candido (UECE) 

Palavras-chave: Recrutamento. Controle Social. Revoltas Sertanejas. Ceará. Século XIX. 
Como instrumento imprescindível para a formação das tropas oficiais do Império, o recrutamento militar foi 
uma instituição chave para a formação do Estado brasileiro durante o século XIX. O argumento que pretendo 
desenvolver é o de que a resistência ao recrutamento militar, por seu caráter coercitivo, representou, desde 
uma perspectiva contra-hegemônica, uma experiência bastante presente na vida das maiorias de sertanejos 
que viveram em províncias como o Ceará, periferia da economia agroexportadora e território de uma 
numerosa população empobrecida. Agitadas pelas disputas políticas dos tempos da Independência, durante 
o Primeiro Reinado e a Regência, revoltas sertanejas muitas vezes fugiam ao controle traçado pelas elites 
locais que se valeram do recrutamento forçado como meio para reprimir lideranças populares e recuperar 
a ordem pelos sertões. O anúncio das campanhas de recrutamento alterava o cotidiano das populações que 
passavam a forjar artifícios de resistência para escapar das perseguições dos agentes recrutadores. A 
pesquisa na qual esse estudo se baseia alicerça-se sobre o cruzamento de informações colhidas na imprensa 
da época, em relatórios oficiais, ofícios de autoridades policiais, do Exército e da Guarda Nacional, além dos 
registros de viajantes, cronistas e literatos. 
 

 

O 7º CORPO DE VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA: DE SÃO PAULO AO PARAGUAI 
Carlos Roberto Carvalho Daróz (/UNIVERSO) 

Palavras-chave: Guerra da Tríplice Aliança, Voluntários da Pátria, instituições militares. 
A Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) foi um acontecimento marcante na história política do Império do 
Brasil. Afetou o poder do Estado e segmentos diversos da sociedade brasileira. Durante o conflito, o Governo 
Imperial brasileiro viu-se diante da necessidade de expandir rapidamente seu exército para enfrentar a 
invasão do seu território pelos paraguaios.  Com tal propósito, o Imperador Pedro II criou, em janeiro de 
1865, corpos militares para o serviço de guerra, com a denominação de "Voluntários da Pátria", unidades 
que desempenharam papel relevante na guerra. A constituição dessas novas organizações, no entanto, não 
se deu sem dificuldades, na medida em que foi necessário preparar, equipar e treinar homens sem 
experiência de combate para atuarem no maior conflito já ocorrido na América do Sul.  Com base na História 
Militar e por meio de um estudo de caso, o presente trabalho aborda a atuação do 7º Corpo de Voluntários 
da Pátria, unidade organizada na Província de São Paulo e enviada ao Paraguai, analisando sua formação, 
treinamento, lideranças, atuação em combate e extinção, contribuindo, desta forma, para o estudo das 
instituições militares brasileiras no século XIX. 
 

 



 
ST- Ideias e pensamentos políticos no Brasil oitocentista 

Coordenadores:  
Beatriz Piva Momesso – UFF 
Karulliny Silverol Siqueira – UFES 
 

LUIZ GAMA E A CRÍTICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA OITOCENTISTA 

Adrielli de Souza Costa (UNESP-Franca) 

Palavras-chave: Luiz Gama, Século XIX, sátira social. 
A partir de artigos e poemas veiculados por meio de periódicos escritos entre 1861 e 1880 por Luiz Gonzaga 
Pinto da Gama (1830-1881), esta comunicação tenciona abordar uma breve crítica à sociedade oitocentista 
brasileira. Muito já se aludiu acerca da trajetória de Gama na historiografia por este figurar entre os líderes 
abolicionistas da Província de São Paulo, porém, buscando uma melhor apreciação do sentido crítico em 
seus artigos expressos no jornal Radical Paulistano bem como seus poemas publicados em suas Primeiras 
Trovas Burlescas de Getulíno, nos deteremos apenas às suas “sátiras sociais” direcionadas a determinados 
elementos da sociedade à qual este estava inserido. Apesar das fontes aqui analisadas abrangerem um curto 
período, objetiva-se demonstrar um dos possíveis posicionamentos que se manifestavam na época além de 
uma concepção particular da realidade ali vivida, realidade esta caracterizada por diversas propostas no 
sentido de mudanças políticas, econômicas e sociais influenciadas pelo contexto ilustrado do século das 
Luzes. 

 

A IMPRENSA MINEIRA ÀS VÉSPERAS DA REBELIÃO DE 1842 E AS RAZÕES PARA SE PEGAR EM ARMAS 

Alex Lombello Amaral(UFJF) 

Palavras chave: Imprensa; Movimento armado de 1842; Minas Gerais; Segundo Reinado. 
O objetivo geral dessa comunicação é analisar as razoes que levaram milhares de homens, de dezenas de 
localidades mineiras, a participarem do movimento armado de 1842. As principais fontes utilizadas, além da 
bibliografia existente e de alguns textos memorialísticos, foram os periódicos mineiros: Despertador Mineiro; 
Echo da Rasão; Universal e O Correio de Minas. A leitura dos quatro periódicos tem revelado a batalha de 
opiniões travada no sentido de mobilizar a população mineira. Se os três primeiros periódicos podem ser 
considerados como periódicos favoráveis ao movimento armado, o quarto periódico adotou uma linha 
editorial francamente contrária aos revoltosos, alinhando-se com a posição dos governos provincial e 
imperial. Desse modo, busca-se identificar os argumentos presentes nos jornais utilizados no convencimento 
dos seus partidários, bem como reconhecer as motivações daqueles que pegaram em armas. Embora de 
forma preliminar, é possível constatar diferenças regionais, dentro da própria província de Minas Gerais, nas 
motivações rebeldes, além daquelas já identificadas pela historiografia. 
 

DAS CAPITANIAS ÀS PROVÍNCIAS: ANÁLISE DO ESTABELECIMENTO DA PROVÍNCIA COMO UNIDADE 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA NO IMPÉRIO DO BRASIL (1820-1834) 

Alexandre Mansur Barata (UFJF) 

Palavras-chave: Conselho Geral da Província; Conselho de Governo; Províncias 
A comunicação objetiva contribuir para o debate historiográfico acerca da construção do estado nacional 
brasileiro ao problematizar as relações entre as elites locais ou regionais e a autoridade monárquica, bem 
como o estabelecimento da província como unidade político-administrativa do Império do Brasil. A Carta 
Constitucional de 1824, nos seus dois primeiros artigos, definia que o Império do Brasil era a “a associação 
política de todos os cidadãos brasileiros” e que seu território era dividido em províncias na “forma” em que 
se achavam, as quais poderiam ser subdivididas, “como pedir o bem do Estado”.  Apesar do texto 



constitucional deixar implícita certa continuidade com a situação anterior à Independência, o fato é que a 
denominação de província para as diversas partes do território era uma experiência bastante recente, que 
só poderá ser entendida se recuperarmos os debates travados no âmbito das Cortes Constituintes de 1821-
22 em Lisboa e da Assembleia Constituinte de 1823 no Rio de Janeiro. De modo específico, a partir de um 
conjunto diversificado de fontes (imprensa periódica, manuscritos oficiais, correspondências, etc), busca-se 
compreender o funcionamento de dois espaços da organização político-administrativa provincial: o 
Conselho de Governo e o Conselho Geral da Província.  
 

VOTO DISTRITAL OU PROVINCIAL? UMA 'REFLEXÃO' SOBRE MINAS GERAIS E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 
NO PARLAMENTO BRASILEIRO NOS ANOS 1850. 

Ana Paula Ribeiro Freitas (USP) 
Palavras-chave: Minas Gerais – Reformas Eleitorais – Representação Política 
Esta pesquisa analisou as ideias de representação política veiculadas pelos representantes mineiros nos 
debates que culminaram na adoção da Lei dos Círculos, em 1855. A bancada mineira era a mais importante 
do Império: possuía 20 deputados, seguido por Bahia (14), Pernambuco (13) e Rio de Janeiro (10). O estudo 
revelou que existia uma tensão entre duas concepções de representação política e a bancada mineira se 
alinhou perfeitamente a esta tensão: a concepção de representação por semelhança, advogada pelos 
defensores do voto distrital, baseava-se na crença de que o bem comum nasceria nos debates parlamentares 
se seus componentes fossem um 'espelho' dos seus representados. Para tanto, a eleição deveria se realizar 
através de um 'universo pequeno de eleitores'; já a ideia da 'representação dos mais capazes', sustentada 
pelos críticos do voto distrital, defendiam a eleição dos mais ilustrados e, portanto, mais habilitados para a 
função parlamentar. Para tanto, seria preciso um sistema eleitoral baseado na eleição pelo conjunto dos 
eleitores da província. Por fim, venceu o voto distrital, mas sua vitória foi efêmera. A Lei dos Círculos vigorou 
apenas durante as eleições de 1856, uma vez que o profundo impacto daquelas eleições teria assustado a 
elite política imperial. 
 

CONSERVADORISMO E LIBERALISMO NO PENSAMENTO DE NABUCO DE ARAÚJO 

Beatriz Piva Momesso(UFF) 

Palavras-Chave: Liberalismo; Cultura Política; Apropriação 
Os possíveis arranjos entre o pensamento conservador e liberal tem sido pauta de investigações recentes 
tocantes à História do Oitocentos.  Para esse tipo de estudo, José Thomaz Nabuco de Araújo (1813-1876) 
constitui um personagem pertinente quando se trata da análise de práticas e ideias no âmbito do governo e 
dos partidos. Durante a década de 1850, quando foi ministro da justiça no Gabinete da Conciliação, 
pertencendo ao partido conservador, ganhou projeção na defesa de ideias aparentemente contraditórias 
em temas por ele abordados e transformados em projetos como: a independência do judiciário e o 
cerceamento da liberdade de Imprensa. Já em um  recorte temporal em que liderou a Liga Progressista e, a 
seguir, apresentou-se como fundador do Movimento Centro Liberal (1862-1876) além de emancipacionista, 
por meio de alianças partidárias ou de manobras conjuntas no âmbito do governo, juntou-se inclusive a 
alguns liberais históricos e defendeu bandeiras como a descentralização administrativa das províncias e as 
eleições diretas. Por meio dos mecanismos de apropriação no interior de certa cultura política, esse trabalho 
pretende discutir as clivagens do liberalismo intimamente vinculado a núcleos conservadores nas primeiras 
três décadas do século XIX brasileiro. 

 
DISCRETO PERSONAGEM DO SEGUNDO IMPÉRIO: LUÍS PEDREIRA DO COUTO FERRAZ, VISCONDE DO BOM 

RETIRO (1818-1886) 

Begonha Bediaga (IPJB) 

Palavras-chave: Brasil Império; Segundo Reinado; História e Memória. 
A apresentação buscará analisar a trajetória de Luís Pedreira do Couto Ferraz, visconde do Bom Retiro (1818-
1886). Durante 40 anos de vida pública, desempenhou diversas funções políticas como presidente das 



províncias do Espírito Santo e Rio de Janeiro, deputado, ministro, senador e membro do Conselho de Estado, 
além dos cargos de presidente do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura e do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro etc, contudo, ele ainda é pouco referido na historiografia Nas décadas de 1840 e 1850, 
Couto Ferraz esteve à frente de ações como a reforma de ensino — Reforma Couto Ferraz; desapropriação 
dos terrenos para reflorestamento da atual Floresta da Tijuca; criação da Comissão Científica do Império; 
combate à epidemia da cólera de 1855, dentre outros eventos. Destaco seu papel de amigo e confidente de 
Pedro II e mostro que sua discrição buscava preservar o monarca e, por sua vez, garantir proximidade e 
influência no poder. Em razão dele ter eliminado seu arquivo pessoal, busco conjecturar as dificuldades em 
desvelar personagens que se ‘ocultaram’ da história de forma intencional. 
 

EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NO CONSELHO GERAL DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS (1825-1835) 
Dalvit Greiner (UEMG) 

Palavras-Chave: História da Educação. Pensamento Político. Intelectuais 
Nosso objetivo é reconhecer os elementos do pensamento liberal brasileiro e investigar o papel 
desempenhado por Bernardo Vasconcelos (1795-1850) na construção do Estado imperial, tomando como 
local de atuação o Conselho Geral da Província de Minas Gerais (1825-1835). Bernardo Vasconcelos é um 
intelectual, jornalista e parlamentar que com efetiva atuação na Província e na Corte, faz da primeira o seu 
laboratório de inserção no plano nacional solucionando os desafios propostos pelo Liberalismo no início do 
século XIX adequando-o às circunstâncias brasileiras. Nossas principais fontes são as Atas do Conselho Geral 
da Província e os jornais redigidos por Bernardo Vasconcelos: O Universal e o Sete de Abril. Adotando como 
referencial teórico-metodológico a História Cultural, pretendemos extrapolar esse tempo e esse espaço em 
torno de Bernardo Vasconcelos para entendermos o seu projeto de Estado e Nação. Desenvolvemos nossa 
análise usando, também como suporte teórico a História dos Intelectuais e suas ideias, a história do 
pensamento liberal nos séculos XVIII e XIX e a metodologia de Análise do discurso, confrontando fontes 
primárias e secundárias na tentativa de abstrair os traços de modernização, aplicados à educação, afetos ao 
Liberalismo no Brasil Império. 

 

A QUESTÃO RELIGIOSA NO IMPÉRIO DO BRASIL: A REVOLUÇÃO E O ILUMINISMO NO DISCURSO 
SECULARISTA DE SALDANHA MARINHO, RUI BARBOSA E JOAQUIM NABUCO 

Dievani Lopes Vital  (UFJF) 
Palavras-Chave: “Geração 1870” brasileira; Secularização; pensamento francês 
O trabalho a ser apresentado tem por finalidade investigar a apropriação e a ressignificação do ideário 
francês iluminista e revolucionário pela elite intelectual brasileira emergente nos anos de 1870-1880 no 
Brasil, em contestação às estruturas do sistema monárquico-imperial. Para isso, toma-se como temática 
central o conceito de secularização. Atém-se ao contexto da Questão Religiosa e de suas repercussões no 
país através dos debates contidos nas obras bibliográficas e discursivas de Joaquim Saldanha Marinho, Rui 
Barbosa e Joaquim Nabuco, procurando ressaltar a natureza e o significado profundo que depreenderam do 
conflito epíscopo-maçônico os letrados brasileiros mencionados. Em suas produções oitocentista, esses 
homens de letras constataram que a reação ultraconservadora da Igreja do Concílio Vaticano I (1870-1), no 
Império do Brasil e no mundo ocidental da época, ia à contracorrente do movimento ensejado pela 
sociedade liberal moderna. Sociedade esta que emergira da Revolução Francesa (1789), movimento 
responsável pela difusão da tradição secular do republicanismo e de todo o ideário liberal ilustrado. 

 

AS COUSAS NOTÁVEIS NA NATUREZA DIGNAS DE HISTÓRIA: MEMÓRIA HISTÓRICA, CRONOLÓGICA, 
TIPOGRÁFICA E DESCRITIVA DA CIDADE DE PARANAGUÁ POR ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (1850) 

 Eulália Maria A de Moraes (UNESPAR-  Paranavaí) 
Palavras – chave: Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá; Memória Histórica; Brasil no século XIX. 
A descrição das memórias de Antônio Vieira dos Santos teve sua primeira edição publicada em 1850. O 
Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá reeditou a obra em 2001, em comemoração aos setenta anos 
de fundação do IHGP. Memória Histórica, Cronológica, Tipográfica e Descritiva da Cidade de Paranaguá e 



seu Município é obra composta por um levantamento dos arquivos desta cidade nas administrações civis, 
militares e religiosas. O heurista organizou os arquivos em trabalho que hoje se constitui conjunto de 
informações acerca do litoral paranaense; importante inventário documental comentado da América 
portuguesa de 1648 a 1711, além das descrições da natureza litorânea como a flora, a fauna e a geografia 
da baía e seu entorno com registros da população nativa e colonizadora do século XIX. Sua dedicação e 
apontamentos encerram uma minuciosa investigação por Arquivo de Cartório, Arquivo da Câmara, Tombos 
dos Provimentos, Vereanças, Registros e Posses a Livros “dos Assentos dos Batizados dos Brancos Libertos e 
Óbitos”. Neste trabalho reconstituímos a origem e difusão do projeto que pretendeu “unicamente o 
engrandecimento de nossa pátria”, respondendo por informações que manuseadas por historiadores 
conferem a Antonio Vieira dos Santos o epíteto de “Pai da História Paranaense”. 
 

DA “PLANTA EXÓTICA” AO “EXCEPCIONALISMO”: A MISSÃO CARNEIRO LEÃO AO PRATA E A IDENTIDADE 
INTERNACIONAL SAQUAREMA 

Leonardo Vieira de Oliveira (UFF) 
Palavras-chave: excepcionalismo; intervenção; Prata. 
Este trabalho propõe introduzir a ideia de “excepcionalismo brasileiro” que permeou os principais 
formuladores da política externa do gabinete saquarema entre 1848 e 1851, quando o Império iniciou a 
sequência de intervenções no Prata. O trabalho pretende demonstrar que, para além de objetivos 
geopolíticos e estratégicos de hegemonia na região meridional, houve um discurso civilizatório que justificou 
as ingerências. O nascer dessa ideia esteve atrelado, no tocante à política interna, ao projeto da classe 
dominante cafeeira de consolidação e centralização do Estado imperial durante o “tempo saquarema”. A 
noção de superioridade do Império, os valores simbólicos relativos à monarquia e a dualidade “civilização 
imperial x barbárie caudilhista” foram os elementos gestados nesse período. Para estudar como esse 
discurso foi propagado e qual seu impacto nas decisões de política externa, analisaremos a missão Carneiro 
Leão ao Uruguai entre 1851-2, responsável por intervir na política interna uruguaia e propiciar, pouco tempo 
depois, a queda de Juan Manuel Rosas na Argentina. A missão, intervenção pioneira do Brasil no Prata, teve 
o discurso civilizatório como justificativa. 
 

EXALTADOS VERSUS MODERADOS – A ELITE PARAENSE E SEUS PROJETOS POLÍTICOS NO PROCESSO DA 
INDEPENDÊNCIA 

Letícia Pereira Barriga (UNAMA/APEP) 

Palavras-Chave: Grão-Pará; Independência; Projetos Políticos. 
O século XIX iniciou-se com uma conjuntura política peculiar para as colônias portuguesas na América. 
Depois dos marcantes momentos revolucionários europeus vieram as guerras nacionais e as independências 
na América inglesa, francesa e hispânica, finalizando com a era napoleônica, que transformou de vez as 
relações de poder no mundo colonial lusitano. O translado da corte para o Rio de Janeiro, em 1808, significou 
mudanças administrativas e políticas para toda a América portuguesa. A Amazônia foi percebida neste 
processo quanto à sua estrutura militar e os problemas de fronteira, áreas que imprimiam sérios conflitos 
na região. Sendo assim, as três primeiras décadas deste século constituíram no Grão-Pará um cenário político 
de instabilidades e disputas em torno de projetos e discursos que se antagonizavam, demarcando assim, a 
pluralidade do cenário político e econômico da província na virada do século XVIII para o XIX. Estes discursos 
geravam conflitos sociais no próprio seio da elite local. Diante disso, este artigo se propõe a analisar as 
disputas políticas delineadas pela elite paraense, de modo a compreender o processo de Independência no 
Grão-Pará para além da polarização dos projetos somente nos eixos brasileiros versus portugueses, 
percebendo outros interesses em jogo no cenário político provincial. 

 
A GUERRA DA CISPLATINA E O INÍCIO DA FORMAÇÃO DO ESTADO IMPERIAL BRASILEIRO 

Luan Mendes de Medeiros Siqueira (UFRRJ) 
Palavras- chave: Estado Nacional, Nação e Guerra da Cisplatina.  



Este trabalho tem como proposta central discutir a formação do Estado imperial brasileiro a partir da guerra 
da Cisplatina, primeiro conflito travado na condição de um Estado independente. A consolidação de um 
corpo político nacional teve uma das origens no conflito uma vez que,  o que estava sendo disputado era a 
configuração das fronteiras e territórios do império brasileiro. Pensar o conflito cisplatino é analisarmos 
também os diversos elementos que se fizeram presentes no pensamento político brasileiro: projetos 
políticos de nação, construção do Estado Nacional, soberania e política externa. A ideia da formação um 
Estado imperial centralizado passava necessariamente também na resolução de questões voltadas à política 
externa. Com isso, ao analisarmos os desdobramentos da Guerra da Cisplatina na agenda internacional do 
império e nos assuntos políticos internos é ressaltarmos já em inícios do século XIX, a existência de interesses 
propriamentes nacionais. Utilizamos como fontes as correspondências dialogadas entre os ministros dos 
negócios estrangeiros do Brasil, a quem no período do conflito, em seus diálogos, encontramos alguns 
termos, dentre eles, nação e Estado. É motivado nesses escritos em que pretendemos problematizar tais 
conceitos, presentes no vocabulário e pensamento político do Brasil oitocentista. 
 

SILVA JARDIM: ENTRE LETRAS E PALANQUES 

Marta Lúcia Lopes Fittipaldi (UFJF) 
 

Palavras-chave: Silva Jardim – ideias – trajetória  

Os textos de Silva Jardim destacaram-se nos espaços públicos de discussão política no final do século XIX, 
mas foi sua verve republicana, exposta em alpendres e palcos  pelas cidades como a Corte imperial e pelo  
interior de várias províncias que lhe  garantiram proeminência. Já suas escolhas, como que deslocadas de 
suas ideias, renderam-lhe críticas contundentes. Chegou a ser achincalhado e agredido publicamente. 
Proponho recuperar o pensamento político de Jardim, associando-o a fatores circunstanciais dos 
conturbados anos finais do oitocentos. Mais do que apontar os vínculos teóricos de Jardim no ideário do 
século XIX, busco compreendê-lo como autor extremamente engajado às principais questões do seu tempo. 
Como sua dedicação à causa republicana acabou por prejudicar, irremediavelmente, a imagem que vinha 
construindo como abolicionista de primeira hora, inclusive atuando como advogado na representação de 
escravos contra seus proprietários? A pesquisa baseia-se, sobretudo, na sua obra Memórias e Viagens, que 
registra  experiências em locais como a Zona da Mata mineira e o Vale do Paraíba,  redutos vistos como  
resistentes à campanha abolicionista, mas que após o 13 de maio passaram a oferecer potencial 
fortalecimento à causa republicana. Também serão consideradas publicações na imprensa carioca, assim 
como dados biográficos do autor. 

 

MACHADO DE ASSIS PELO OLHAR DOS OUTROS: A POLÊMICA ENTRE SILVIO ROMERO E JOSÉ VERÍSSIMO 

Renata William Santos do Vale (UFF) 
 

Palavras-chave: Machado de Assis; História Literária; crítica 
Ao contrário do que ocorre com escritores que só recebem reconhecimento póstumo, Machado de Assis era 
visto por seus contemporâneos como maior escritor brasileiro. Uma exceção foi o crítico Sílvio Romero, que 
em 1897 lançou o polêmico Machado de Assis, estudo comparativo de literatura brasileira, no qual tece uma 
série de críticas à obra e ao próprio escritor, seu estilo, seu talento literário e sua postura como intelectual 
nacional. Essa publicação suscitou reações de estudiosos, como Lafayette Rodrigues Pereira, que publicou 
uma série de artigos em defesa de Machado, e do crítico José Veríssimo, que se envolveu em uma forte 
polêmica com Romero nos anos seguintes ao lançamento da obra. Apesar do prestígio do crítico sergipano, 
o episódio não resultou em abalo na carreira de Machado; pode ter mesmo contribuído para consolidar a 
imagem do escritor nas décadas seguintes. Pretende-se fazer uma breve análise da construção da imagem 
do escritor ainda no oitocentos, levando-se em conta que o próprio Machado não se envolveu na polêmica, 
deixando sua defesa a cargo de outros, mantendo a postura de não se engajar em debates públicos, o que 



também pode ter funcionado como estratégia para salvaguardar-se das críticas e manter sua reputação 
como maior autor nacional. 

 

OS CONCEITOS DE PÚBLICO E PUBLICIDADE NO SURGIMENTO DA OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL (1820-
1830). 

Renato de Ulhôa Canto Reis (UFJF) 
Palavras-chave: Opinião pública; publicidade; história dos conceitos 
A partir da segunda década do século XIX a compreensão da política e dos modos práticos de sua realização 
parece ir gradualmente se alterando no Império do Brasil. O sistema representativo que se pretendia firmar 
possuía um princípio, considerado por muitos como sua “alma”, e que se denominava “publicidade”. O 
conceito de “publicidade” passa a integrar o vocabulário como um conceito político, demandando 
redefinições nas relações das autoridades com o agora chamado “público”, bem como propunha uma 
“abertura” na política. A forma dessa relação passava pela presença e atuação de uma nova força política, a 
“opinião pública”, que pretendia legitimar, orientar, justificar e limitar a ação dos governantes. Esta 
apresentação visa abordar a “opinião pública” através dos conceitos de “público” e “publicidade”, 
demarcando como estes conceitos se alteraram ao ponto de torná-la uma força política que devia dirigir os 
negócios públicos. Para tal objetivo foram usados os periódicos “A Gazeta do Rio de Janeiro”, “A Aurora 
Fluminense” e o “Reverbéro Constitucional Fluminense”. 
 

FRANCISCO MONTEZUMA ENTRE AS IDEIAS SOBRE O TRÁFICO ATLÂNTICO E O PROBLEMA DA “RAÇA 
PREPONDERANTE” NO IMPÉRIO DO BRASIL 

Sebastião De Castro Junior (UNICAMP) 
Perseguindo os passos e as ideias do mulato Francisco Montezuma, esta comunicação pretende examinar 
um conjunto de concepções e práticas políticas construídas com base nos dilemas despertados pelos 
múltiplos contornos e figurações do regime escravista no Brasil do século XIX. Em poucas palavras, 
interessará pensar as formas como o cruzamento de questões relacionadas a alguns dos principais arranjos 
da sociedade imperial veio a impactar noções compartilhadas sobre ordem, hierarquia e pertencimento. 
Especificamente, meu intuito é refletir, com base na atuação do Conselheiro Montezuma, a respeito de dois 
pontos, em especial. Primeiro, sobre como homens de letras e representantes da lei mobilizaram e 
significaram determinadas categorias de classificação social. Segundo, sobre como, a partir deste 
movimento, estes mesmos homens enxergaram ou mesmo projetaram as feições e os caminhos do Império, 
sobretudo em face da articulação, bastante delicada, entre os problemas do comércio transatlântico de 
escravos e da presença cada vez mais expressiva, na cena social, de uma parcela de população de 
ascendência africana, não necessariamente mestiça, mas já dissociada, por uma ou algumas gerações, da 
experiência mais direta do cativeiro. 
 

DE PROFESSOR PÚBLICO A PRESIDENTE DE PROVÍNCIA: ANOTAÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE 
HERCULANO FERREIRA PENNA (1811- 1867) 

Vera Lúcia Nogueira(UEMG) 
Dalvit Greiner (UEMG) 

Palavras-Chave: História da Educação. Pensamento Político. Minas Gerais 
Nosso objetivo é apresentar um estudo a respeito da trajetória política do professor Herculano Ferreira 
Penna, o político que mais administrou províncias no Brasil imperial. A figura de Herculano chamou-nos a 
atenção ao elaborarmos uma prosopografia dos presidentes na pesquisa que vimos desenvolvendo, 
intitulada: Política e educação na província de Minas Gerais: implicações da alta rotatividade no cargo de 
presidente na formulação das políticas de instrução pública primária (1850-1889). Membro do Partido 
Conservador, Herculano percorreu a carreira política como deputado Provincial e Geral, Presidente de oito 
províncias e Senador pelo Amazonas. Entre os negócios da administração provincial, após o Ato Adicional de 
1834, constava a responsabilidade pelo derramamento da instrução elementar para toda a população como 
parte do processo de ocupação do território e do projeto civilizatório brasileiro. Para a realização deste 
trabalho, consultamos as Falas dos Presidentes, os Relatórios Provinciais e a imprensa periódica. Neste 



estudo, buscamos entender a trajetória política do biografado, seus desafios, suas ações, suas características 
e os condicionantes que o levaram a se tornar o mais bem-sucedido presidente de província da história e 
figura de confiança do Imperador. 
 

A SANTÍSSIMA TRINDADE DO ESPÍRITO MONÁRQUICO: ESCRITOS HISTÓRICO-POLÍTICOS DO BARÃO DE 
REZENDE EM PRINCÍPIOS DA DÉCADA DE 1860. 

Wlamir José da Silva(UFSJ) 
Palavras-chave: historiografia; partidos Conservador e Liberal; Barão de Rezende; manuscritos; impressos. 
Em manuscritos escritos por volta de 1860, e em livro publicado em 1862, o fazendeiro no interior paulista 
e bacharel em direito Estevão Ribeiro de Souza Rezende traça um quadro histórico-político do Brasil. Grande 
fazendeiro, politicamente obscuro e de peso intelectual menor, mas filho do conspícuo Estevão Ribeiro de 
Rezende, o Marquês de Valença, o autor oferece por meio de seus estudos um ângulo peculiar. 
Organicamente ligado à propriedade, compartilhando a memória paterna do círculo do poder e com 
pretensões intelectuais, Souza Rezende entreabre uma aproximação de percepções nos círculos da boa 
sociedade paulista. O autor parte da Independência, na qual erige D. Pedro I em um princípio quase mítico 
da monarquia, e perscruta ao longo das décadas a formação das identidades dos partidos Conservador e 
Liberal. Assim, na “luta dos princípios monárquico e democrático”, naturaliza o projeto Conservador, em 
contraposição aos princípios obscuros do partido Liberal. Sendo o Partido Conservador o arauto ontológico 
da monarquia que, num enigma de “Santíssima Trindade”, continha o seu princípio, o democrático e a luta 
entre os dois, Um liame de continuidade que fazia da monarquia o elemento mítico de um tempo vazio e 
homogêneo, repelindo o estranho e ativo elemento heterogêneo do ultra-democracismo. 
 

ST- Ideias em circulação: livros, livreiros, impressos, missivas e bibliotecas no Brasil Oitocentista 

Coordenadores:  

Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira – UERJ 
Monique de Siqueira Gonçalves – UERJ 
 

RACIONALIZAÇÃO E CONTROLE NA CIRCULAÇÃO DO MAPPA CHOROGRAPHICO DA PROVINCIA DE SÃO 
PAULO (1841) 

Amália Cristovão dos Santos (USP) 
Palavras-chave: Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo, racionalização, São Paulo (província) 
Na aurora do Império brasileiro, a província de São Paulo ostentava o legado de sucessivas empreitadas 
ordenadoras de sua ocupação e economia. Tais ações datam desde a restauração da capitania (1765), com 
crescente racionalização da relação entre grupos dominantes e território, impregnada também pelo 
Iluminismo europeu. 
No decorrer do processo de transição e reformulação da administração pública, as recém-criadas 
Assembleias Legislativas Provinciais ofereciam um novo espaço de poder, acessível apenas para certos 
grupos populacionais e cujas medidas incidiam na totalidade desse território, promovendo e facilitando 
ações nessa escala. Para melhor fundamentação do processo de racionalização do uso do espaço provincial, 
a Assembleia paulista encomendou, em 1835, a produção de material que aprofundaria seu conhecimento 
do território, nos aspectos relevantes à intervenção. Disso resultaram o Ensaio d’um quadro estatístico… 
(1838) e o Mappa Chorographico da Provincia… (1841). Sobre eles, destacamos: a escolha da estatística 
como base do texto e a possibilidade de reprodução impressa de ambos. Delineamos aqui a hipótese de que 
tais características tenham contribuído para disseminação do material – ampliando a representação de 
controle do poder público sobre o território – e da ideologia do planejamento racional – oposto aos saberes 
e práticas tradicionais, marcadamente relacionados ao modo de vida mameluco. 
 

DIPLOMACIA E CIRCULAÇÃO DE IDEIAS: A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VISCONDE DO RIO BRANCO E 
BARTOLOMÉ MITRE NAS DÉCADAS DE 1860 E 1870 



Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva(UERJ) 

Palavras-chave: Correspondências, diplomacia, integração. 

Entre as décadas de 1860 e 1870, o ministro do Império José Maria da Silva Paranhos e o militar, político, 
diplomata e historiador argentino Bartolomé Mitre trocaram uma série de cartas nas quais discutem 
questões pessoais, profissionais e políticas que possibilitam a reflexão sobre as relações entre Brasil e 
Argentina naquela conjuntura. Período da Guerra do Paraguai, de diferentes acordos diplomáticos e 
territoriais dela oriundos e da missão Mitre no Rio de Janeiro em 1872, as cartas sugerem as intenções destes 
atores políticos em construir relações cordiais entre seus países. Falam, assim, em amizade e cooperação 
como formas de combater rivalidades históricas. Esta defesa de um intercâmbio recíproco acaba servindo 
como referência para projetos integracionistas do início do século XX. Neste trabalho, propomos pensar as 
cartas entre Rio Branco e Mitre como instrumentos de circulação de ideias e, ao mesmo tempo, indícios de 
um pensamento que inspirou uma geração de historiadores brasileiros e argentinos décadas depois na 
defesa, pela via conservadora, da aproximação política, cultural e diplomática entre Brasil e Argentina. As 
cartas compõem o acervo do Museu Mitre, em Buenos Aires, e se encontram reproduzidas nos Cadernos do 
Centro de História e Documentação Diplomática publicados pelo Itamaraty. 

 

A RESISTÊNCIA ESCRAVA INSERIDA NA OBRA VÍTIMAS ALGOZES DE JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 

Bruna Montor Vasconcelos (UEM) 
Zeus Moreno Romero (UNESPAR-Paranavaí) 

Palavras-chave: Literatura; Escravidão; Resistência Escrava. 
O texto busca analisar a obra “As vítimas Algozes: Quadros da escravidão” de Joaquim Manuel de Macedo, 
escrita com o objetivo de convencer a elite brasileira da necessidade da emancipação dos cativos através de 
relatos literários que focavam nas resistências mediante as “ações perversas dos escravos”. O objetivo é 
refletir, por meio da obra de Macedo, a importância deste tipo de resistência para o fim do sistema 
escravista, demonstrando que os escravos foram protagonistas da luta pela própria liberdade. Esta pesquisa 
exploratória de cunho bibliográfico discute a condição do escravo no Brasil a partir da utilização da literatura 
como fonte histórica, e deste modo, compreendendo-a como documento fundamental para a escrita da 
história do Brasil. Examina se, tanto, o contexto e os motivos que tornaram a escravidão questionável, como 
os discursos emancipacionistas e abolicionistas no Brasil, acontecidos entre a Lei Eusébio de Queirós, de 
1850, que proibia definitivamente o tráfico de escravos até 1869, ano de publicação do livro de Macedo. 
Considera se que a obra estudada traz informações relevantes sobre as relações entre escravos e senhores 
dentro do contexto emancipacionista vivenciado no país.  
 

BORDALO PINHEIRO E O ZÉ POVINHO N’O BESOURO 
Danilo Wenseslau Ferrari (UNESP-Assis) 

Palavras-chave: imprensa; caricatura; personagens nacionais. 
Neste trabalho, apresenta-se análise do personagem Zé Povinho no jornal O Besouro, periódico elaborado 
pelo desenhista português Rafael Bordalo Pinheiro, no Rio de Janeiro, entre 1878 e 1879. Bordalo foi nome 
de destaque na história da imprensa internacional. O Zé Povinho foi seu mais famoso personagem, criado 
quando o ilustrador ainda vivia em Portugal, para criticar a excessiva cobrança de impostos da monarquia 
lusitana. Bordalo mobilizou o boneco como comentador de sua obra, em diversos momentos. Nesse sentido, 
procurou-se analisar as aparições do Zé Povinho n’O Besouro, com o objetivo de identificar as funções do 
personagem no âmbito do projeto gráfico de Rafael Bordalo Pinheiro para o Brasil. Além de quantificar tais 
figurações, pretendeu-se averiguar como se deu a adaptação de uma criação ligada ao contexto português, 
no Brasil. Zé Povinho também se difundiu entre os ilustradores brasileiros, sendo recriado em diversas 
publicações periódicas. Para compreender tal repercussão é fundamental analisar as recriações do 
personagem, executadas pelo próprio Bordalo, nos seus jornais cariocas, comentando e encenando as 
questões do Brasil imperial. 



 

O CIRCO CHEGOU: POSSIBILIDADES SOBRE A LEITURA DA CENA CÔMICA VIVA O CIRCO GRANDE OCEANO! 
DE FRANCISCO CORREA VASQUES (1862) 

Henrique Bueno Bresciani (UEL) 
Palavras-chave: Francisco Correa Vasques; História da leitura; Edição 
Em 1862, os espetáculos oferecidos por uma companhia circense estrangeira, recém-chegada ao Rio de 
Janeiro, tornaram-se um tema discutido nos jornais, dividindo a opinião dos folhetinistas a respeito de sua 
qualidade e do suposto perigo que representavam ao “teatro nacional”. Francisco Correa Vasques, 
dramaturgo e ator alinhado aos gêneros teatrais “ligeiros”, aproveitou-se desta situação para escrever e 
encenar mais uma de suas peças. Junto de sua primeira representação, foram postas em circulação as 
brochuras que ofereciam a um público leitor o texto de Viva o Circo Grande Oceano!, cena cômica que trazia 
como tema justamente o frisson provocado por este circo no Rio de Janeiro.  Diante da impossibilidade de 
acompanhar diretamente a sua recepção entre os seus leitores, levantamos algumas hipóteses sobre a 
leitura desta cena cômica a partir da investigação de dois aspectos que se relacionam: a inserção do texto 
em um circuito de comunicação específico e a sua edição textual. Ao procedermos desta maneira, 
consideramos, em consonância com Roger Chartier, que a materialidade textual é uma instância importante 
para a construção de sentidos dos textos por quem os lê, e, portanto, uma via privilegiada para se investigar 
a problemática da leitura. 
 

OS ALMANAQUES E O ALMANAQUE LAEMMERT: O TEMPO DO IMPÉRIO(RIO DE JANEIRO, 1844-1889) 

Joana Monteleone (USP) 

Palavras-chave: Almanaque; Livros; Tempo. 
O Almanaque Laemmert, e os almanaques do século XIX em geral, lidam com uma matéria cara aos 
historiadores – o tempo. Fernand Braudel explicita em seus livros uma teoria histórica a respeito do tempo 
e da longa duração, assim podemos fazer uma analogia sobre a grande permanência dos almanaques, 
editados ao longo de todo o século XIX no Brasil, que permite aos historiadores a possibilidade de verificarem 
ano a ano as mudanças no cotidiano do império de d. Pedro II. Ao longo do século XIX foram publicados 
vários almanaques, muitos editados por franceses como Pierre Plancher ou Eduard Laemmert. Nessa 
comunicação estão os primeiros resultados de uma extensa pesquisa sobre quantos almanaques foram 
editados no Brasil do século XIX. A pesquisa e a base de dados foram feitas tendo por base a hemeroteca 
digital da Biblioteca Nacional, bem como estudos e livros sobre assunto, além de jornais do período que 
mencionam almanaques.  Assim, mais do que respostas, essa é uma primeira abordagem para várias 
perguntas que instigam um historiador do livro e do século XIX. Quantos almanaques foram editados no 
período? Onde eles foram editados? Quais os livreiros responsáveis por sua concepção? Quais tipógrafos 
estiveram envolvidos? De maneira a expansão dos almanaques está ligada à expansão da vida urbana no 
Brasil do século XIX? Essas são algumas perguntas envolvidas na apresentação desse começo de pesquisa de 
pós-doutarado.    

 

SABERES EM EVIDÊNCIA: OS SABERES TRADICIONAIS INDÍGENAS EM CIRCULAÇÃO NOS PERIÓDICOS DO XIX 

Letícia Lemes da Silva(UFRRJ) 

Palavras-chave: ciência; saberes; índios 

A história da imprensa no Brasil do oitocentos corrobora para a compreensão de inúmeros fatos que 
marcaram a história do país. E, a partir dos periódicos que circularam no Brasil durante o século XIX, 
pretende-se evidenciar que os saberes tradicionais indígenas compuseram as bases das ciências no Brasil. 
Reconhecendo a capacidade intelectual dos povos tradicionais indígenas que por muito tempo foram 
relegados a posições marginalizadas, como se esses povos não fossem capazes de desenvolver sistemas de 
pensamentos complexos e técnicos.  O historiador José Ribamar Bessa pontua de maneira contundente que: 



"se o conhecimento do índio for levado a sério pela ciência moderna e incorporado aos programas de 
pesquisa e desenvolvimento, os índios serão valorizados pelo que são: povos engenhosos, inteligentes e 
práticos que sobreviveram com sucesso por milhares de anos na Amazônia” (BESSA s/d). Os povos indígenas 
a partir de suas ciências classificaram a flora e a fauna, com aparato lógico equivalente aos métodos 
científicos ocidentais, dando-lhes significados (BESSA s/d) e isso deve ser evidenciado pela história. 

 

OLHARES SOBRE A “HISTÓRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO” DE FELISBELO FREIRE. 

Maria Fernanda dos Santos   ( 
 
Palavras-chave: Cidade do Rio de Janeiro, História, Felisbelo Freire. 
Corria o ano de 1901, quando o jornal “A Cidade do Rio” anunciava que o ilustre historiador Felisbelo Freire 
estava escrevendo sua “História da Cidade do Rio de Janeiro”. O livro, publicado na íntegra nos anos de 1912 
e 1914, é uma obra pioneira na historiografia carioca e, neste trabalho, buscamos investigar como ele foi 
recebido pelos autores de obras consagradas sobre a cidade do Rio de Janeiro, surgidas até meados do século 
XX. Referimo-nos às obras como “Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro” (1919-1924), de Vieira Fazenda, 
“História da Cidade do Rio de Janeiro” (1926), de Delgado de Carvalho, “A fundação da Cidade do Rio de 
Janeiro” (1965), de Frederico Trotta, “Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: terras e fatos” (1949-1964), 
de Aureliano Restier Gonçalves, “O Rio de Janeiro do meu tempo” (1938), de Luiz Edmundo, além de outras, 
que servirão como lastro documental para compreendemos o processo de recepção à obra de Felisbelo 
Freire por seus contemporâneos. 
 

A OPINIÃO PÚBLICA OU AS OPINIÕES PÚBLICAS? A COMPLEXIDADE DA IMPRENSA BRASILEIRA NA 
SEGUNDA METADE DO OITOCENTOS 

Monique de Siqueira Gonçalves (UERJ) 
Vanessa da Silva Albuquerque (UERJ) 

Palavras-chave: Brasil Império; Imprensa; Opinião pública. 
Nos últimos anos, temos assistido à multiplicação de trabalhos historiográficos que tomam a imprensa 
brasileira como objeto de análise, notadamente a imprensa do século XIX, haja vista o marco representado 
pelo decreto de liberdade de imprensa, de 1820. No entanto, apesar da progressiva apropriação dessas 
fontes como objeto de estudo, poucos são os trabalhos a problematizar as questões conceituais atinentes à 
imprensa, a exemplo da concepção de opinião pública. Em muitos momentos esta é nitidamente reificada, 
em outras, utilizada como uma expressão cujo significado parece esvaziado, ou seja, como uma expressão 
atemporal. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre a utilização desta 
perspectiva pelos intelectuais e/ou políticos da segunda metade do Oitocentos – através da análise da 
grande imprensa do Rio de Janeiro− , tendo em vista que estes, ao tomarem os impressos como um 
mecanismo de atuação nos assuntos políticos e sociais, consolidavam a existência de um espaço público no 
Império do Brasil. Ademais, pretendemos, com este trabalho, incitar a utilização de uma perspectiva crítica 
e complexa a respeito deste conceito, contribuindo com os trabalhos históricos em confecção. 
 

“UM DOS MAIS EMINENTES E MAIS PATRIÓTICOS ESTADISTAS DO REINADO DE D. PEDRO I”: A 
CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA SOBRE O MARQUÊS DE BARBACENA POR SEUS FILHOS PEDRO E 

FELISBERTO CALDEIRA BRANT. 
Rafael Cupello Peixoto (UERJ) 

Palavras-chave: Marquês de Barbacena; Memória; Biografias. 

Joël Candau afirma que memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas. Para ele, toda memória é 
resultado de transmissão de um capital de lembranças e esquecimentos. A memória é por nós modelada ao 
mesmo tempo que nos modela. O "fazer memória" é resultado da preocupação humana de impedir que se 
desapareça aquilo que fazem os homens. Logo, a memória tem por vocação "fixar" o passado na expectativa 
de manter e transmitir lembranças de dados factuais e assim, constituir "passados formalizados", que 



limitam as interpretações deste passado, estabelecendo uma memória “educada" ou mesmo "institucional" 
(CANDAU, 2012). Neste sentido, toda memória sofre um processo de seletividade, sendo disputada entre 
memórias antagônicas. Partindo das questões aferidas por Candau, procuramos compreender de que 
maneira foi instituída uma memória a respeito de Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Horta, 
marquês de Barbacena. Se uma memória é resultado das contingências do presente, que fatores 
possibilitaram a recordação e construção de uma representação sobre o referido marquês? Defendemos 
que a referida resposta pode ser encontrada em seus filhos Pedro e Felisberto Caldeira Brant, que 
procuraram preservar uma memória a respeito do pai, bem como de si próprios e da sua família. 
 

AS CARTAS DOS LIVREIROS: MANUAIS ESCOLARES E MERCADO EDITORIAL ENTRE RIO E PARIS, 1870-74  
Rodrigo Camargo de Godoi (UNICAMP) 

Palavras-chave: Correspondência; Livreiros; História do Livro. 
 
Em junho de 1870, o livreiro Nicolau Antonio Alves, estabelecido no Rio de Janeiro, escreveu à Viúva Aillaud, 
Guillard e Companhia, livreiros-editores de Paris, expondo seus planos de publicar uma coletânea de textos 
de Chateaubriand. Destinado aos preparatórios para o exame de francês da Instrução Pública, o livro teria 
compradores certos. Porém, as cousas não correram como planejado. Editado e impresso pela casa Aillaud, 
a coletânea Beautés de Chateaubriand foi pirateada no Rio pelos livreiros Serafim José Alves e João Martins 
Ribeiro. O caso chegou aos tribunais quando Nicolau requereu e conseguiu o embargo das contrafações. 
Inconformados, Serafim e João Martins contestaram a sentença – disputa que levou o caso ao Supremo 
Tribunal de Justiça. No esteio da reforma educacional Couto Ferraz que transformara o governo no maior 
comprador de livros da capital do país, os autos do processo formam um conjunto de fontes que revelam 
meandros do mercado editorial no Império. Com efeito, entre os documentos que compõe o dossiê, esta 
comunicação se ocupará das treze cartas trocadas entre Nicolau Antonio Alves e os representadores da Viúva 
Aillaud, Guillard e Cie que, entre outros temas, traçam o plano da obra. 
 

ESCRITA DE SI NA “HISTORIA DE SERGIPE” DE FELISBELLO FREIRE 

Samuel Barros de Medeiros Albuquerque(UFS) 

Palavras-chave: Felisbello Freire; Escrita de si; História de Sergipe – século XIX. 

Consenso entre os estudiosos da Historiografia Sergipana, Felisbello Firmo de Oliveira Freire (1858-1916) é 
tido como pioneiro nos fazeres historiográficos no estado. Sua “Historia de Sergipe (1575-1855)”, publicada 
em 1891, no Rio de Janeiro, é a mais consagrada síntese histórica sobre Sergipe. Todavia, pouco se 
considerou que um texto historiográfico é, potencialmente, um documento histórico e que, nesse sentido, 
a monumental obra de Felisbello vem sendo, grosso modo, tomada como um “livro sagrado” e seu discurso 
reproduzido irrefletidamente. Este trabalho tenciona estudar a “Historia de Sergipe” de Felisbello Freire, 
destacando seu caráter autobiográfico, analisando como aspectos da biografia do autor mulato e 
republicano influíram na narrativa produzida sobre a história de sua província natal, sobretudo ao tratar do 
século XIX. O engajamento de Felisbello salta aos olhos, em uma historiografia apaixonada e comprometida 
com a demolição da memória do Segundo Reinado. 

 
 

ESCAVANDO RUÍNAS – TAUNAY E A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NA REVISTA DO IHGB 1891 
Wilma Peres Costa(UNIFESP) 

Palavras – chave: impressos, memória, historiografia. 
O trabalho analisa um Estudo Histórico publicado por Alfredo Taunay na Revista do IHGB em 1891 – A cidade 
do Mato Grosso, o Rio Guaporé e a sua mais ilustre vítima -  procurando explorar o contexto de produção 
desse artigo (a transição da monarquia para a República) e os procedimentos historiográficos que ele utiliza 
para utilizar os diversos tipos de fontes (cartas, poemas, relatórios, relatos de viagem) para entretecer a 



memória familiar, a memória da Guerra do Paraguai e a escrita de si, em uma forma peculiar de escrita da 
história. 
 

ST - Política e escravidão no império do Brasil 

Coordenadores:  
Ricardo Salles – UNIRIO 
Mariana Muaze – UNIRIO 
 

ENTRE A PROIBIÇÃO DO TRÁFICO ATLÂNTICO E O VENTRE LIVRE: AS DINÂMICAS DA ESCRAVIDÃO E DA 
IMIGRAÇÃO EUROPEIA EM SÃO PAULO (1831-1871) 

                                                                          Antonio Marco Ventura Martins(UNESP- Franca) 
Palavras-chaves: Escravidão. Imigração. Trabalho. 
Escravidão e imigração ocupam lugares de destaque no métier do historiador que se dedica ao século XIX 
brasileiro. Interessa, no presente trabalho, problematizar, a partir da província paulista, a visão histórica 
constituída pelos autores que ao se dedicarem à abordagem da escravidão no século XIX, privilegiaram o 
processo de “transição do trabalho escravo para o trabalho livre”. Ao lado do esforço em ampliar a mão de 
obra escrava disponível para os cafezais, a província tornou-se uma das principais frentes de experimentos 
imigrantistas. Crítico das análises que tomam a imigração europeia e o trabalho livre como um sucedâneo 
natural e condenatório da escravidão e de sua forma decorrente de trabalho procurou-se aqui, a partir da 
leitura dos Anais da Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo e das falas proferidas pelos Presidentes 
de Província, historicizar as questões colocadas aos coevos diante dos impasses que envolviam escravidão e 
a imigração europeia numa perspectiva hipotética relacional de hierarquia e de atração, ou seja, a partir das 
questões ligadas à escravidão se constituíam as possibilidades e estratégias para o desenvolvimento de uma 
política imigracionista na província paulista, sem tomar o trabalho escravo como um obstáculo para o livre. 

 

JAGUNCISMO NA SENZALA: O CASO DOS ESCRAVOS JOSÉ, MANOEL E JORGE NO TERMO DE PENEDO (1875) 
Fábio Francisco de Almeida Castilho(IFAL) 

Palavras-chave: Escravidão, Periódicos, Alagoas 
A presente comunicação tem por objetivo analisar a representação escrava nos periódicos alagoanos no 
período final do escravismo, em especial, as notícias encontradas em O Jornal de Penedo, que repercutiam 
a ocorrência de três crimes de tentativa de assassinato praticados por cativos naquela freguesia no ano de 
1875. Ao nos debruçarmos sobre este mote encontramos informações relevantes do período de crise do 
escravismo no país tomando por recorte espacial o interior de Alagoas. A cidade de Penedo, localizada às 
margens do Rio São Francisco teve seu desenvolvimento econômico impulsionado pela navegação a vapor 
que conectava o seu porto fluvial aos principais portos oceânicos da época, reforçando sua posição de 
entreposto comercial entre o interior do Rio São Francisco e o comércio de cabotagem nacional em um 
contexto de intensificação do tráfico interprovincial na segunda metade do XIX. Com a análise dos crimes 
violentos e fugas relatados nos periódicos buscamos compreender o papel dos escravizados naquela 
sociedade e suas formas de busca por autonomia e estratégias de negociações, vislumbrando o papel do 
cativo enquanto sujeito histórico.  
 

O MOVIMENTO ABOLICIONISTA NA ZONA DA MATA MINEIRA (1883-1888) 

Fabio Augusto Machado Soares de Oliveira (UFJF)  
Palavras Chave: Abolicionismo; Juiz de Fora; Minas Gerais. 
A presente comunicação de pesquisa tem como objetivo geral analisar os repertórios de ação adotados por 
indivíduos contrários à escravidão, particularmente, no município de Juiz de Fora, Zona da Mata da província 
de Minas Gerais, ao longo da década de 1880. As principais fontes utilizadas foram os periódicos Pharol, 
Echo do Povo e A Propaganda que circularam na localidade durante o período estudado. Dentre os três 



selecionados somente o jornal Echo do Povo se declarava abertamente, através da pena de seu principal 
redator Fonseca Hermes, como defensor das ideias abolicionistas. A pesquisa na imprensa periódica buscou 
identificar os rastros deixados pelo “Club Democrático Primeiro de Janeiro”, agremiação artístico-cultural 
que se notabilizou pela promoção de diversas atividades festivas e encenação de peças teatrais de cunho 
abolicionista no palco do Teatro “Perseverança”. Tendo em conta o funcionamento ao longo do mesmo 
período de associações com a mesma denominação e finalidade na Corte do Rio de Janeiro e em São João 
Del Rey, a pesquisa também buscou entender de que maneira essa associação juiz-forana se relacionou com 
a ampla rede de ativistas, associações e manifestações públicas que agitaram a cena social e política do Brasil 
nos anos finais do Segundo Reinado. 

 

AS LUZES E OS PORÕES DOS TUMBEIROS: MAÇONARIA, NEGOCINTES E TRÁFICO ATLÂNTICO NO BRASIL 
JOANINO E DO PRIMEIRO REINADO 

                                                                                                       Gustavo Alves Cardoso Moreira(MN/UFRJ) 
Palavras chave: Maçonaria, negociantes, tráfico atlântico.   
Organizada na Inglaterra a partir de 1717, a Maçonaria moderna foi implantada no Brasil no início do século 
XIX, apesar da proibição e das perseguições periódicas impostas pela Coroa de Portugal.  Constituindo um 
Grande Oriente nos meses que antecederam a Independência, os maçons brasileiros estabeleceram como 
pré-requisito para admissão na Ordem, além dos que vigoravam na França, que lhes serviu de modelo, a 
adesão ao projeto de autonomia do país.  O processo de recrutamento para as lojas era nitidamente elitista, 
ficando excluídos os candidatos incapazes de contribuir com dinheiro para a beneficência e/ou socorro aos 
irmãos que passassem por dificuldades.  Desta maneira, houve entre os primeiros membros do Grande 
Oriente do Brasil um expressivo número de homens dedicados aos negócios, nisto incluídos notórios 
mercadores de escravos.  O caráter presumidamente filantrópico da instituição não impediu, da mesma 
forma, que durante a Constituinte de 1823 e no decorrer das sessões parlamentares do Primeiro Reinado 
alguns parlamentares maçons fizessem a defesa não somente do trabalho escravo, como também do tráfico 
atlântico.   
 
 

A ESCOLHA DE TORRES HOMEM PARA O SENADO E O DEBATE EM TORNO DA AUTONOMIA PROVINCIAL 
(1867-1870) 

                                                                                                                                   José Evangelista Fagundes (UFRN) 
Palavras-Chave: Autonomia provincial. Província do RN. Império Brasileiro. 
Os temas em torno da unidade nacional e da autonomia provincial marcaram de forma indelével o debate 
político na primeira metade do século XIX, notadamente no período pós-emancipação. A instabilidade 
política da época esvaeceu na medida em que uma nova ordem jurídica se consolidou e que as revoltas 
foram reprimidas em nome da unidade do Império. Do final da década de 1840 até a maior parte da década 
de 1860, havia uma atmosfera de relativa estabilidade política e econômica e de autoconfiança do Império. 
Porém, na década de 1860, ressurgem as demandas por maior autonomia para as províncias e municípios 
(CARVALHO, 2012). O propósito deste trabalho é compreender as relações entre o centro do Império e a 
província potiguar entre os anos de 1867 a 1870. Precisamente, busca-se saber em que medida as demandas 
advindas dos agentes políticos envolvidos no processo de escolha de um senador, ocorrido no período, 
interferiam no exercício da autonomia da referida província. Nosso corpus documental é composto por 
jornais de circulação na Corte e na província potiguar (Jornal do Commercio, Correio Mercantil, O Rio 
Grandense, O Assuense), bem como de Annais da Câmara dos Deputados e do Senado.  
 
 

MULHERES LIBERTAS NOS CAMPOS DA CACHOEIRA – BA 1895/1912 
                                                                                                                Maria Cristina Machado de Carvalho (UFRRJ) 
Palavras-chave: Mulheres, libertas, trabalho, Campos da Cachoeira 
A partir dos fragmentos das memórias familiares e as pistas e indícios dispersos em registros oficiais, escritos 
de memorialistas foi possível montar um quebra-cabeça referente a construção, preservação e ampliação 



dos laços de solidariedade e redes familiares nos anos finais da escravidão e no pós-abolição, percebendo 
que, como peças indissociáveis, o cotidiano da fazenda escravocrata, em parte, conserva-se após o fim do 
cativeiro. Assim a proposta dessa apresentação é seguir as trajetórias percorridas por ex-escravas e o diálogo 
com as memórias elaboradas por seus descendentes coloca em evidências diversas questões prementes na 
vida das libertas em 13 de maio de 1888. 
 

A COMUNIDADE INGLESA NO RIO DE JANEIRO E O TRÁFICO DE ESCRAVOS: MORAL, POLÍTICA E 
SOCIABILIDADES NO CASO DO NAVIO FLOR DE LOANDA (1838-1846) 

Pedro Brandão de Sousa Culmant Ramos (UFRJ) 
Palavras-chave: Moral, Confiança, Ingleses, Flor de Loanda 
O caso do navio Flor de Loanda, capturado em 1838 pela Marinha Real britânica é um exemplo das dinâmicas 
de sociabilidade empregadas pela missão diplomática inglesa na cidade do Rio de Janeiro. Beatriz 
Mamigonian e a documentação do Foreign Office inglês indicam que o Flor de Loanda passara por um 
arrastado processo de julgamento na Corte Mista enquanto seus africanos sobreviventes estavam sofrendo 
uma altíssima taxa de mortalidade no seu interior. Frente a essa situação, o ministro inglês na Corte, William 
Gore Ouseley, distribuiu contratos de trabalho desses africanos para “Indivíduos de confiança” na cidade - 
em sua maioria, cidadãos britânicos. Pretende-se analisar essa aproximação com membros da comunidade 
inglesa no Rio à luz das contradições que a própria comunidade produz, como evidenciado pelas variadas 
investigações lideradas pelos cônsules ingleses sobre cidadãos britânicos envolvidos com o comércio de 
escravos ou com a própria escravidão. Propõe-se que o discurso moralizado, empregado pelos 
representantes da coroa inglesa para o combate ao tráfico atlântico de africanos escravizados, se definiu e 
se fortaleceu politicamente à medida que exerceu o poder de julgar o caráter e demandar determinadas 
condutas de indivíduos e parcelas da sociedade carioca – especialmente os próprios ingleses lá residentes. 
 
 

A POLÍTICA DA ESCRAVIDÃO NA SEÇÃO DE JUSTIÇA DO CONSELHO DE ESTADO 
Pedro Gustavo Aubert (USP) 

 
Palavras-Chave: Direito, Política, Escravidão. 
Aprovada a Lei de 7 de novembro de 1831 como decorrência de Tratado com a Grã-Bretanha, o tráfico 
negreiro intercontinental estava legalmente extinto. Todavia, a partir de 1835, setores ligados às plantations 
em expansão no Vale do Paraíba iniciaram uma defesa aberta da reabertura do comércio escravista no 
Parlamento. Assim, a extinção efetiva só veio a se consumar da década de 1850 após forte pressão militar 
britânica. Recriado o Conselho de Estado pela Lei nº234 de 23 de novembro de 1841 não se tratava do 
mesmo Conselho aludido na Constituição, sendo sua audiência facultativa. Sua composição era de 12 
membros ordinários e 12 extraordinários, nomeados também pelo Imperador. O Regulamento nº 124 de 5 
de fevereiro de 1842 dividiu o Conselho em Seções, que se encarregavam do exame de matérias das 
diferentes pastas ministeriais. Na década de 1850 a Seção de Justiça do Conselho de Estado passou a arbitrar 
recursos de demandas judicias de demandas políticas relativas ao cativeiro. Podemos agrupar as consultas 
em quatro grandes temáticas: insurreição, assassinatos de proprietários, requerimento de alforria, e 
extradição. Na lida com tais questões vemos a formulação de uma política da escravidão por parte da Seção 
de Justiça do Conselho de Estado.  
 
 

A ESCRAVIDÃO EM CENA: O TEATRO E A CAMPANHA ABOLICIONISTA NO BRASIL (1880-1888) 
Ricardo Tadeu Caires Silva (UNESPAR) 

PALAVRAS-CHAVE: política, teatro, movimento abolicionista. 
Este texto tem por objetivo discutir a relação entre o teatro e a luta pelo fim da escravidão no Brasil. 
Pesquisas recentes têm demonstrado que o movimento abolicionista esteve intimamente ligado ao cenário 
cultural das mais importantes cidades brasileiras e, em especial, ao teatro. Desde a segunda metade do 
século XIX o teatro já era uma forma popular de entretenimento, atraindo centenas de pessoas para assistir 
aos mais variados espetáculos. Tal visibilidade atraiu o olhar dos abolicionistas, que passaram a utilizar estes 



locais como um espaço privilegiado de divulgação de suas ideias, através da organização de ventos como 
conferências, concertos, meetings, matinées, sairées, etc. Seja por meio de conferências e discursos, seja 
por meio das libertações de escravos durante os espetáculos ou ainda através da encenação de dramas do 
cativeiro, os concertos abolicionistas promoviam uma dramatização literal da escravidão no Brasil. Dessa 
forma, assim como a imprensa, o teatro serviu de importante instrumento para que a campanha contra a 
escravidão tomasse uma feição mais popular, na medida em que possibilitava o avanço das ideias 
antiescravistas para além dos espaços formais da política. 

 
 

NOTAS SOBRE O TRÁFICO INTERNO NUMA ECONOMIA DE ABASTECIMENTO: O MERCADO DE 
ESCRAVOS NA CIDADE DO BONFIM DO PARAOPEBA (MG) NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

(1861-1888) 
      

   Ulisses Henrique Tizoco (UFMG) 
Palavras chave: Tráfico interno de escravos; décadas finais da escravidão; Cidade do Bonfim do Paraopeba 
(MG). 
Embora não figurasse entre os maiores municípios escravistas da província mineira, nem estivesse vinculada 
à economia de exportação, apresentando, desde suas origens setecentistas, uma produção eminentemente 
agropecuária voltada para o abastecimento, a Cidade do Bonfim do Paraopeba desenvolveu, ao longo das 
três últimas décadas da escravidão, um relativamente significativo comércio de escravos. Através da análise 
dos Livros de Notas Especiais para Escrituras de Compra e Venda de Escravos e Livros de Procurações do 1º 
e 2º Ofícios do referido município, além de anúncios em jornais, o presente texto visa apresentar e discutir 
alguns aspectos daquele mercado, destacando os principais dados relativos às transações, bem como as 
principais características econômico-demográficas dos escravos e proprietários envolvidos e os fluxos 
observados em tais negociações. Considerando-se a pequena produção historiográfica sobre a temática em 
questão, pretende-se ainda comparar os resultados obtidos com os de outras regiões já estudadas no intuito 
de identificar particularidades e regularidades do tráfico interno nas diferentes localidades. 

 
 

 

 

PAINÉIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ENTRE O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E ORFEU NEGRO: SINCRETISMO CULTURAL E DIVERSIDADE 
MULTIETNICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Ariane Paulino Rodrigues  
(Bolsista – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

                                                                                                        Paulo Jorge Medeiros 
    (Bolsista – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

                                                                                           Prof. Dra. Eulália Maria A de Moraes 
(Coordenadora – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

Prof. Dr. Ricardo Tadeu Caires da Silva 
(Coordenador – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

Prof. Claudio Francisco Bana  
(Supervisor – PIBID), História–Colégio Estadual Enira M. Ribeiro 

 
Palavras - chave: Lei 10.639/03 – Ensino de História – Cinematografia. 
Este trabalho objetiva apresentar experiências em sala de aulas desenvolvidas pelos bolsistas do Projeto 
PIBID/História (Unespar – Campus de Paranavaí – PR) no Colégio Estadual Enira Moraes Ribeiro – EFM, 
localizada na cidade de Paranavaí – PR. Com base na lei 10.639/03, para o “Ensino da História e Cultura Afro-



brasileira e Africana” utilizamos a cinematografia brasileira projetando o filme Orfeu do Carnaval lançado 
em 1959 e ganhador da Palma de Ouro em 1960 no festival de Cannes. Ambientado no morro da Babilônia, 
bairro do Leme no Rio de Janeiro, o filme, transpõe para o mundo dos negros um conto clássico grego sem 
fazer qualquer alarde sobre raça, classe, protesto social ou propaganda. Um mito grego em roupagem negra 
tratado com naturalidade: Hades deus  grego responsável por governar o mundo subterrâneo é mostrado 
no ritual de umbanda com as filhas de santo vestidas de branco e o orixá ioruba Ogum. Com a projeção 
fílmica foi possível fazer um estudo de conceitos como: manifestação de tradições carnavalescas e 
identidade brasileira, sincretismo cultural, diversidade multiétnica da população brasileira e estudo da 
formação da sociedade brasileira de maioria negra e miscigenada desde o século XIX – contexto do ideário 
abolicionista. 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA IMPRENSA MILITAR DO SÉCULO  
NO JORNAL O MILITAR 

Bruno Lélis 
 Jose Miguel Arias Neto (Orientador) 

Palavras-chave: Imprensa Militar; Ciência; Tecnologia; Ilustração 
Este projeto pretende, dentro do Projeto A INSERÇÃO BRASILEIRA EM UM SISTEMA INTERNACIONAL EM 
TRANSFORMAÇÃO: ALCANCES E POSSIBILIDADES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL E NA DEFESA, estudar o 
jornal : O militar 1855-1861. Esta pesquisa visa compreender – dentro do estudo do periodismo militar 
brasileiro – as relações entre ciência e tecnologia veiculadas por estes periódicos e o projeto ilustrado das 
elites oitocentistas. 

 

O ESTADO IMPERIAL E AS IMPRESSÕES DO SERTÃO: AS REPRESENTAÇÕES DO ESPAÇO 
Danilo Nogueira de Medeiros 

Palavras-chave: História. Justiça. Política. Império do Brasil. Sertões 
A pesquisa analisa, a partir dos relatórios provinciais locais, as representações e atuações, no campo político, 
dos sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba do Norte. Os objetivos são o de entender o perfil dos 
personagens que administravam as províncias, para captar se suas formações passavam pelo judiciário. E, 
analisar os discursos do estado imperial para perceber quais as ações políticas no período imperial para esses 
espaços e as preocupações no sentido de manter o controle dessas regiões. O trabalho busca ter uma 
percepção mais profunda sobre como os sertões eram entendidos e geridos pelo aparato administrativo 
entre os anos de 1840 a 1889. O trabalho foi realizado a partir de análise sistemática, com elaboração de 
tabelas e lista de citações de fontes primárias, relatórios ministeriais da justiça e relatórios provinciais. Os 
resultados demonstram uma composição heterogênea sobre o perfil dos administradores provinciais. 
Apresentam também que, embora existissem nos sertões autoridades e populações com apreço pela ordem 
e justiça, majoritariamente os discursos dos administradores referem-se aos problemas materiais e 
civilizacionais para a boa aplicação da justiça nesses espaços. 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA IMPRENSA MILITAR DO SÉCULO XIX NO JORNAL O BRASIL MARÍTIMO 1854-

1858  
Diana Peruci Vitor - Luís Filipe Negrão - João Gabriel Silva Godoy  

José Miguel Arias Neto (Orientador) 
Palavras-chave: Imprensa Militar; Ciência; Tecnologia; Ilustração 
Este projeto pretende, dentro do Projeto A INSERÇÃO BRASILEIRA EM UM SISTEMA INTERNACIONAL EM 
TRANSFORMAÇÃO: ALCANCES E POSSIBILIDADES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL E NA DEFESA, estudar o 
jornal :Brasil Marítimo – 1854-1858. Esta pesquisa visa compreender – dentro do estudo do periodismo 
militar brasileiro – as relações entre ciência e tecnologia veiculadas por estes periódicos e o projeto ilustrado 
das elites oitocentistas. 

 



OS ANÚNCIOS DE LIVREIROS NAS PÁGINAS D’A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO: UMA AMOSTRA DA 
CIRCULAÇÃO DE LIVROS E DE SEUS MEDIADORES  

Emmanuelle Caetano de Almeida 
Palavras – chave: História do livro; Anúncios de livreiros; Circulação; Cultura de leitura 

A proposta deste subprojeto de pesquisa insere-se na abordagem a história do livro, pois propõe, como 
objeto central de investigação, a circulação e o consumo de livros na província de São Paulo na segunda 
metade do século XIX, mais especificamente na década de 1880. E, para tal, as fontes principais são os 
anúncios de livreiros publicados em A Província de São Paulo – jornal representativo da imprensa paulista 
da época. Por meio do mapeamento desse material, foi possível inventariar parte do repertório de livros em 
circulação e, ao mesmo tempo, identificar os seus intermediários – os livreiros. Deste modo, o principal 
objetivo desta pesquisa residiu em averiguar o lugar ocupado por São Paulo no contexto de difusão de livros 
no Brasil, no período proposto. 
 

AULA-OFICINA: A RESISTÊNCIA ESCRAVA NO BRASIL IMPERIAL 
                                                                                            Gustavo Poldo de Souza  

(Bolsista – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  
Prof. Dra. Eulália Maria A de Moraes 

(Coordenadora – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  
Prof. Dr. Ricardo Tadeu Caires da Silva 

(Coordenador – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  
Prof. Francisco Lopes da Silva (Supervisor – PIBID), História – Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da 

Rocha Neto-Unidade Polo.  
Palavras-chave: Resistência escrava; formação docente; PIBID. 
Este trabalho tem por objetivo relatar os resultados e experiências da aula-oficina desenvolvida pelos 
bolsistas do Projeto PIBID/História (Unespar- Campus de Paranavaí-Pr), junto aos alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Unidade Polo, localizada na cidade de Paranavaí-Pr, e que teve por 
temática as estratégias de resistência escrava no Brasil imperial. Tomando por base os estudos dos 
pesquisadores ligados à nova história social da escravidão, buscou-se criar situações pedagógicas que 
valorizassem o protagonismo e a astúcia escrava na sociedade imperial brasileira. Por meio do exame de 
documentos escritos e imagens nas quais os escravos aparecem como indivíduos que procuraram lutar por 
aquilo que consideravam justo para seus destinos, os alunos foram levados a refletir sobre as contradições 
da formação social brasileira e a luta de classes na América Portuguesa. Dessa forma, a atividade promoveu 
a valorização da história e cultura afro-brasileira e africana, conforme preconizado pelas leis 10.639/03 e 
11.645/08. 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA IMPRENSA MILITAR DO SÉCULO XIX NO JORNAL O SOLDADO 
José Victor Joly 

 José Miguel Arias Neto (Orientador) 
Palavras-chave: Imprensa Militar; Ciência; Tecnologia; Ilustração 
Este projeto pretende, dentro do Projeto A INSERÇÃO BRASILEIRA EM UM SISTEMA INTERNACIONAL EM 
TRANSFORMAÇÃO: ALCANCES E POSSIBILIDADES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL E NA DEFESA, estudar o 
jornal :O soldado - 1870. Esta pesquisa visa compreender – dentro do estudo do periodismo militar brasileiro 
– as relações entre ciência e tecnologia veiculadas por estes periódicos e o projeto ilustrado das elites 
oitocentistas.  
 

O ABOLICIONISMO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM MODERNO CONCEITO DE CIDADANIA NO 
BRASIL DO SÉCULO XIX 

Joyce Lima da Silva  
Palavras Chave: Abolicionismo, Joaquim Nabuco, Século XIX   
Parte de um estudo mais amplo, conduzido a partir do desenvolvimento do projeto de pesquisa “Legislação, 
direito e escravidão na porção lusa das Américas: das ordenações aos manuais e tratados prático (séculos 



XVIII e XIX)”, coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Alexandre Ferreira, o presente projeto analisará o processo 
de construção de um moderno conceito de cidadania no Brasil, no bojo de um projeto mais abrangente de 
fundação de um partido abolicionista brasileiro. As balizas temporais da investigação proposta abrangem as 
últimas três décadas do século XIX, um período consagrado, na historiografia especializada, como da 
ocorrência de intensos movimentos contra a instituição escravista. Trata-se, sobretudo, a partir da análise 
de três obras de autoria do jurista e diplomata brasileiro Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849-
1910), de compreender como o desenvolvimento de argumentos contrários à instituição legal do cativeiro 
no país se entrelaçaram com a moderna noção de cidadania e com a proposta de transformação de um país 
escravista em uma nação livre e igualitária. 
 

HOMENS ILUSTRES NO RIO DE JANEIRO OITOCENTISTA: UM BREVE OLHAR SOBRE A LIVRARIA DE SILVA 
ALVARENGA 

Júnior César Pereira (História UEL) 
Maria Renata da Cruz Duran (Orientadora de IC) 

Palavras-chave: Silva Alvarenga; Oitocentos; Biblioteca. 
O presente trabalhou buscou apresentar resultados parciais de uma pesquisa sobre a configuração de 
algumas bibliotecas particulares do início do século XIX no Brasil. No entanto, voltamos nosso olhar para 
uma figura emblemática entre os homens ilustrados que viviam na cidade do Rio de Janeiro, Manuel Inácio 
da Silva Alvarenga. Este poeta, advogado e professor de retórica da corte, proprietário de uma imensa 
biblioteca, fez parte da geração de intelectuais que representou o ideário iluminista na nova sede do império 
lusitano, que ecoou por todo o território da América portuguesa. Mestre de vários personagens importantes 
que vieram a mudar os rumos da política brasileira, como Antônio Carlos Andrada e Silva e Januário da Cunha 
Barbosa; autor de um dos libelos mais contundentes de sua época, O Carapuceiro; poeta dos versos de 
Glaura, percursor do Romantismo no Brasil; tencionamos compreender quais áreas do saber eram 
comtempladas em sua biblioteca, e ainda acenar para pontos em comum com outras bibliotecas de homens 
ilustrados do período. 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA IMPRENSA MILITAR DO SÉCULO XIX NO JORNAL O MILITAR BRIOSO 
Lincon Gonçalves 

José Miguel Arias Neto (Orientador) 
Palavras-chave: Imprensa Militar – Ciência – Tecnologia – Ilustração. 
Este projeto pretende, dentro do Projeto A INSERÇÃO BRASILEIRA EM UM SISTEMA INTERNACIONAL EM 
TRANSFORMAÇÃO: ALCANCES E POSSIBILIDADES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL E NA DEFESA, estudar o 
jornal : O militar brioso de 1855. Esta pesquisa visa compreender – dentro do estudo do periodismo militar 
brasileiro – as relações entre ciência e tecnologia veiculadas por estes periódicos e o projeto ilustrado das 
elites oitocentistas. 
 

A FIGURA DO NEGRO FEITICEIRO NA LITERATURA E IMPRENSA DO SÉCULO XIX E A POLÊMICA EM TORNO 
DOS RUMOS DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

Natália Vicente Jaremko 
Palavras-chave: escravidão; literatura; imprensa; feiticeiros; discursos. 
Este trabalho se propõe a analisar personagens feiticeiros retratados por meio da imprensa ou em obras 
literárias e relacionados ao contexto da escravidão no século XIX – mais especificamente nas décadas de 
1850, 1860 e 1870. Ele começou a se desenvolver a partir de uma pesquisa geral em busca dessas fontes, na 
segunda metade do século XIX no Brasil, que retratassem personagens negros, escravos ou não, e que 
tivessem algum tipo de envolvimento com um universo considerado sobrenatural; passou a se focar, mais 
recentemente, em uma fonte específica, o folhetim Maria ou A Menina Roubada, de Antônio Gonçalves 
Teixeira e Sousa.  O objetivo era compreender a sociedade escravocrata através de análises pontuais, como, 
por exemplo, de que forma a mentalidade fantástica da época poderia influenciar nas relações de poder que 
se estruturavam no interior dela.  Atualmente, estou trabalhando com alguns paralelos entre esses discursos 
no Brasil e na Europa e, especialmente, França, já que os dois países possuíam bastante proximidade nas 
linguagens literárias e jornalísticas na conjuntura estudada. 



 

ENTRE O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E ORFEU NEGRO: SINCRETISMO CULTURAL E DIVERSIDADE 
MULTIETNICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

                                                                                                         Paulo Jorge Medeiros 
    (Bolsista – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

                                                                                            Ariane Paulino Rodrigues  
(Bolsista – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

Prof. Dra. Eulália Maria A de Moraes 
(Coordenadora – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

Prof. Dr. Ricardo Tadeu Caires da Silva 
(Coordenador – PIBID), História, Unespar – Campus de Paranavaí.  

Prof. Eduardo Francisco Bana (Supervisor – PIBID), História–Colégio Estadual Enira M. Ribeiro.  
Palavras - chave: Lei 10.639/03 – Ensino de História – Cinematografia. 
Este trabalho objetiva apresentar experiências em sala de aulas desenvolvidas pelos bolsistas do Projeto 
PIBID/História (Unespar – Campus de Paranavaí – PR) noColégio Estadual Enira Moraes Ribeiro – EFM, 
localizada na cidade de Paranavaí – PR. Com base na lei 10.639/03, para o “Ensino da História e Cultura Afro-
brasileira e Africana” utilizamos a cinematografia brasileira projetando o filme Orfeu do Carnaval lançado 
em 1959 e ganhador da Palma de Ouro em 1960 no festival de Cannes. Ambientado no morro da Babilônia, 
bairro do Leme no Rio de Janeiro, o filme, transpõe para o mundo dos negros um conto clássico grego sem 
fazer qualquer alarde sobre raça, classe, protesto social ou propaganda. Um mito grego em roupagem negra 
tratado com naturalidade: Hades deus  grego responsável por governar o mundo subterrâneo é mostrado 
no ritual de umbanda com as filhas de santo vestidas de branco e o orixá ioruba Ogum. Com a projeção 
fílmica foi possível fazer um estudo de conceitos como:manifestação de tradições carnavalescas e identidade 
brasileira, sincretismo cultural, diversidade multiétnica da população brasileira e estudo da formação da 
sociedade brasileira de maioria negra e miscigenada desde o século XIX – contexto do ideário abolicionista. 
 

POLÍTICA E INSTRUÇÃO PÚBLICA NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS (1850/1889) 
Rafaela Lisboa Gomes de Aveliz 

(Curso de Pedagogia. FaE/UEMG) 
Dra. Vera Lúcia Nogueira 

(Programa de Pós-Graduação em Educação. FaE/UEMG) 
Palavras-chave: Prosopografia -Presidente de província -Instrução pública.  
Neste trabalho, apresentamos resultados da investigação que vimos realizando sobre as implicações da 
instabilidade administrativa, resultante da alta rotatividade na ocupação do cargo de presidente da província 
de Minas Gerais, no período de 1850 a 1889. Um dos objetivos da pesquisa é preencher lacunas do 
conhecimento do campo relacionadas às ações do governo provincial na promoção da instrução pública 
primária da província. Por meio do método prosopográfico, levantamos o perfil dos políticos que ocuparam 
o cargo, com destaque para aspectos sobre a origem familiar, a formação acadêmica, a carreira política, o 
número de províncias administradas e os respectivos tempos de mandatos, bem como a 
mobilização/cooptação dos presidentes no âmbito da política imperial. A análise também buscou 
compreender o modo como o político administrou a província e, bem assim, a instrução pública, um dos 
principais ramos da administração provincial, observando a eficácia de sua atuação enquanto principal 
autoridade do executivo na relação com a Assembleia Provincial. A coleta de dados é realizada nos acervos 
digitais do Arquivo Público Mineiro (BH), no portal da Biblioteca Nacional Digital, em especial na Hemeroteca 
Digital e na Biblioteca da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na condução do processo de consolidação 
e unificação do estado imperial, os presidentes de província tiveram papel fundamental. Nomeados pelo 
Imperador, com a indicação do Conselho de Ministros, representavam, portanto, o Poder central como 
executor de sua política e administração. A nomeação exclusiva e de caráter amovível variava, dessa forma, 
conforme a necessidade do Governo Central e os interesses políticos do Conselho. Estamos compreendendo, 
nesse caso, a instrução como parte integrante do processo de organização do próprio Estado Nacional, na 



qual repercutiam as consequências das vicissitudes dos interesses políticos e sociais das elites que estavam 
à frente da condução desse processo no interior das províncias. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA IMPRENSA MILITAR DO SÉCULO XIX NOS JORNAIS ANNAES MARÍTIMOS E O 
SOLDADO E O MARINHEIRO 

Thiago Augusto Fernandes 
 José Miguel Arias Neto (Orientador)  

Palavras-chave: Imprensa Militar; Ciência; Tecnologia; Ilustração 
Este projeto pretende, dentro do Projeto A INSERÇÃO BRASILEIRA EM UM SISTEMA INTERNACIONAL EM 
TRANSFORMAÇÃO: ALCANCES E POSSIBILIDADES NA SEGURANÇA INTERNACIONAL E NA DEFESA, estudar os 
jornais: Annaes Marítimos (1861) e  O Soldado e o Marinheiro (1881) Esta pesquisa visa compreender – 
dentro do estudo do periodismo militar brasileiro – as relações entre ciência e tecnologia veiculadas por 
estes periódicos e o projeto ilustrado das elites oitocentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


