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Em ritmo de "Brasil 500 Anos," mais uma 
vez pomos o barco n'água, a fim de proporcionar, 
àqueles que nos acompanham, uma jornada de 
debates sobre questões cotidianas, que 
precisam ser examinadas à luz de outros 
olhares — para evitar que virem apenas mais 
um discurso vazio e repetitivo. 

Nesse sentido, nossa viagem tem parada 
obrigatória em portos não muito seguros, como 
mostra o artigo sobre a eleição para o SCHLA 
ou ainda aqueles em construção: a respeito do 
ENEH, em Belo Horizonte e do curso promovido 
pelo Setor de Educação para pensaras atuais 
perspetivas do ensino da História. 

Assim, se "navegar é preciso", discutir 
também o é, e esperamos que nossa pequena 
viagem não acabe com o naufrágio de nosso 
barquinho, mas tendo certeza de que ele é 
seguro, convidamos todos para embarcarem 
conosco e descobrirem outras e novas formas 
de olhar, que nos levem a repensar nossas 
próprias perspectivas. 



"Vocês podem consultar qualquer coisa 
menos a si próprios" 

Prof. José Roberto Braga Portella no início da prova de História 
Moderna I buscando evitar a subjetividade na História. 

"Vejam que absurdo : O Paraná não tem uma 
história da mandioca" 

Magnífico Carlos Antunes puxando a brasa para sua farinha, (de 
mandioca é claro) 

"Cristiane não se entristeça, podes fazer o 
papel de árvore no teatro" 

Janaina, com espírito de Pollyana, consola Cristiane pela falta de 
sua voz. 

"Tô me sentindo o SKANK vindo abrir o Show 
do Rolling Stones" 

Carlos Lima externando seu complexo de inferioridade na 
participação no Evento Brasil 500 anos. 

"Esse problema de identidade: Quem sou eu? 
"Quem sou eu quem sou eu..." Depois virou 

até um samba canção " 
Prof. Luis Carlos Ribeiro, História do Paraná, em crise existencial. 

"Liberal não é aquele que deixa a filha 
namorar em casa" 

Prof Luis Carlos Ribeiro, História do Paraná, sobre o significado do 
liberalismo na Revolução de 30. 



"Por que o homem inventou a tesoura? Porque 
ele precisava da tesoura" 

ProfLuis Carlos Ribeiro (de novo !!!) Reafirmando a máxima: A 
necessidade é a mãe da invenção. 

"Porque éü O positivismo é o positivismo e a 
escola metódica é diferente!!" 

Prof Helenice, Teoria da História III, responde a pergunta sobre a 
diferença entre positivismo e escola metódica. Mostrando que por ter 
morado na França durante tanto tempo não está a par das inovações 

teóricas brasileiras. Sugere-se que assista o programa Castelo Rá-Tim-Bum 
e descubra que "Porque sim não é resposta". 

Esperamos contar com mais contribuições para o próximo número. Aguçem seus ouvidos 
e contribuam com nossas pérolas. Você pode estar registrando a pérola do ano!! Como 
vocês viram na fatta de contribuições e excesso de fontes do prof. Ribeiro acabamos por 
ter que homenageá-lo nesse boletim, registrando apenas três de suas inúmeras 
considerações de sala-de-aula. 

Só M i o u História!!! 
Ao participar do XVIII ENEH (Encontro Nacional de 

Estudantes de História), entre os dias 19 e 26 de julho em Belo Horizonte, 
confirmei o que já estava imaginando: o Encontro que deveria ser 
destinado aos interesses gerais dos estudantes de História, acabou por 
se direcionar a uma parcela já desgastada do movimento, dito, estudantil. 

A começar pela abordagem do tema — 150 anos do Manifesto 
Comunista — que se deu de fornia unilateral, não admitindo nenhum 
olhar diferenciado, ou até mesmo original, para com o assunto, talvez 
por medo ou incapacidade de ousar e acabar por descobrir que há um 
novo a ser pensado. Mas, esse novo traz consigo algumas complicações, 
pois, através dele somos levados a repensar certos dogmas e 
paradigmas, que propiciam uma aparente segurança, mas que na 
realidade causam inúmeras limitações. 

O que me impressionou foi o tamanho dos anacronismos 
cometidos e pronunciados nesse ENEH. Teorias e filosofias de 
pensadores (os principais deles, sem dúvida, Marx e Engels, na maioria 
das vezes nem lidos, simplesmente internalizados sem as devidas 
interpretações) eram tidas como verdades absolutas, inquestionáveis 

(continua na página 6) 
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Depois de algum tumul to e da in t ransparênc ia que 
caracterizaram esse pleito como um todo, quero ir direto ao assunto. 
Chamo a atenção para duas questões que considero da maior 
importância: o resultado da consulta e o modo como foi conduzido 
esse processo. Em primeiro lugar, a vitória da candidatura da situação1 

por uma margem de apenas 2% (48,63% a 46,86%) demonstra a 
princípio, que temos um setor dividido, seja no voto dos alunos ou 
de professores e funcionários. Isso quer dizer, em outras palavras, 
que há uma clara insatisfação por parte de aproximadamente metade 
do setor, com a diretoria atual, o que faz surgir o desejo de mudança 
— o que nos leva a optar pela oposição? — motivo suficiente, a meu 
ver, para a chapa eleita preocupar-se seriamente e repensar o que 
entende como uma gestão democrática, palavra obrigatória em 
qualquer discurso político, mas pouco conhecida na prática — haja 
vista por exemplo, o caso do Conselho Setorial que perdeu seu caráter 
de espaço aberto à discussão e tornou-se um simples instância 
deliberativa, como pudemos perceber, entre outras, na reunião de 25 
de agosto. 

Uma vez que a democracia pressupõe discussão e liberdade, 
portanto a divergência, meu único receio é que nos acostumemos 
com o autoritarismo e a imposição como regra geral para nossa atuação 
pública, privilegiando a "política de balcão", a interdisciplinaridade 
promovida pela troca de gentilezas entre departamentos e setores -
um computador aqui, outro ali... — , descartando toda e qualquer 
ética ou princípio. Chegamos aqui, ao nosso segundo ponto. E de 
conhecimento de todos aqueles que minimamente acompanharam o 
processo de consulta à comunidade, a pressa com que ele foi 
conduzido e a arbitrariedade da "paridade" escolhida. Saindo de 
uma greve de mais de três meses, resolvida, é bom dizer, com um 
calendário que mais uma vez privilegiou a quantidade em detrimento 
da qualidade e aprovado pelo CEPE à revelia de uma discussão 

' Sinto a necessidade desta nota uma vez que a própria candidata negou tal continuidade. Entretanto, a ansiedade com que procurou esclarecer, no debate público do dia 14, que "nâo tinha ligação nenhuma com a atual gestão" (juro que pensei ser uma piada), por si só já nos fornece indícios de que as coisas não são bem assim... por favor, não sejamos tão ingênuos! 



acadêmica mais aprofundada, qual não é a nossa surpresa ao nos 
depararmos com o processo já instaurado, justificando para tal urgência, 
o pedido de afastamento da atual diretora. Não levaram em conta, 
entretanto, que ela poderia ser substituída pelo decano até que se 
completasse o vencimento do prazo da gestão — o que significaria um 
bom número de dias a mais para a organização do pleito, candidaturas 
e eventuais debates. 

Como aluna, sinto-me indignada por não ter havido uma 
assembléia setorial para a discussão da par idade. Não estou 
questionando aqui necessariamente os índices escolhidos mas a 
inexistência do debate — particularmente, sou a favor do voto universal. 
Até parece que nós alunos somos o grande problema da Universidade! 
Isso para mim cheira a medo. Medo de questionar, de colocar a 
possibilidade do confronto... são poucos os que assumem o risco de 
repensar suas posições e idéias — está cada vez mais difícil achar 
quem as tenha... quanto mais discutir! Isso me lembra um papo que 
ouvi certa vez de que o aluno da graduação não pensa, só reproduz, 
que só deve ter opinião depois que conseguir um doutorado., assim é 
também com a questão democrática. Certas pessoas esquecem que o 
melhor aprendizado é a vivência, o exercício e subestimam nossa 
capacidade — sinceramente, alguém acredita que um simples título de 
doutor tem o dom de fazer aflorar o grande mestre iluminado, que 
devemos todos ter, escondido em algum lugar? Nos acusam de não 
ocuparmos nosso espaço, de não nos fazermos representar — o que 
não é totalmente sem fundamento — mas, qual será a desculpa quando, 
mais uma vez na reunião do Conselho, a que decidiu pelo 66% a 34%, 
nosso legítimo representante foi impedido de falar? Tsc, tsc, tsc.... as 
coisas não são bem assim. Há algo de podre no reino da Dinamarca... 
— e Shakespeare que me perdoe a infeliz comparação. 

Acho que devemos acompanhar a ação dos nossos 
representantes, estar por dentro dos acontecimentos e isso não implica 
em tornar-se um militante de carteirinha mas sim, ter a possibilidade 
de exigir que as regras do jogo sejam tornadas públicas e que as 
questões que nos dizem respeito, ao Setor e à Universidade sejam 
amplamente discutidas por nós, comunidade envolvida, acreditando 
sermos ainda a razão de ser desta Instituição. 

Mônia L. Silvestrin 
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e passíveis de aplicações , esquecendo-se ou evitando de pensar, 
que tais teorias possuem seu tempo e seu espaço devidamente 
localizados, cabendo a nós historiadores, percebê-los enquanto 
parte de uma historiografia a ser estudada, não incorporando-os 
como uma doutrina a ser seguida. A desatualização teórica de 
muitos estudantes me remete a questionamentos sobre a qualidade 
dos cursos de História espalhados pelo país, e ainda, o perfil do 
historiador que conclui seu curso hoje em nossas universidades. 

Nas plenárias foram conduzidas discussões fundamentais 
para o curso de História, bem como, para a situação atual da 
educação e de polêmicas vivenciadas hoje em nosso país. Porém, 
ao invés de se constituir em espaço para debate político, construtivo 
e crítico, as plenárias seguiam outros rumos através dos entraves 
provocados pelas diversas facções partidárias que ali estavam 
presentes. Dizem que faz parte de todo Encontro , mas não 
devemos nos esquecer que esses militantes possuem uma 
peculiaridade, são também estudantes de História, e com isso 
posto, seria coerente que demonstrassem um mínimo de leitura 
histórica sobre o mundo que os cerca, mas reflexão é um dos 
valores difíceis de ser encontrado na atividade da militância. 

Apesar dessas contradições acadêmicas e ideológicas, 
o Encontro nos reservou momentos bem legais, como as oficinas 
desenvolvidas por algumas delegações, e principalmente pelos 
"festerês" regados a Bohêmia, caldinho de feijão e alguns "produtos 
típicos" do nordeste, como o cravinho, e algumas outras 
"generalidades" da região... Além disso, o contato que se faz com 
pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, e as variadas formas 
de "intercâmbio cultural" que se estabelece, já justificam o Encontro. 

Espero que o próximo ENEH, a se realizar em Belém do 
Pará, possa ser melhor conduzido em termos de discussões, o 
tema escolhido foi o de 40 Anos de Revolução Cubana, bem 
interessante se for trabalhado dentro de perspectivas da História, 
não descartando, com isso, as preposições ideológicas, mesmo 
porque, estas estão intrínsecas a nossa subjetividade, portanto, 
são inevitáveis. 

PATRÍCIA 



AGENDA CULTURAL 
Não se esqueçam, em primeiro lugar, de apreciar o desfile cívico desta 

segunda-feira, acordando bem cedo para aproveitaro feriado, pois é um dos últimos 
desse ano e 7 de setembro é uma data muito import... Que é isso? A gente também 
é gente!!! É tempo de ir à praia, viajar, namorar. Se quiserem, durmam bastante 
para aguentar a barra que é um semestre "compacto". Aqui vão algumas sugestões 
para o mês de setembro em Curitiba, cursos e seminários, mas também algumas 
festas... 

• De 15 a 19 de setembro, uma oportunidade rara de conhecer um pouco mais 
sobre Arqueologia: I Seminário de Arqueologia e Pré-História Brasileira, no anfiteatro 
100. As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Antropologia da 
UFPR, por R$14,00. Há também uma excursão opcional no dia 19 (sábado) para 
Joinvile SC, com visita a sambaquis e ao Museu de Arqueologia de Joinvile, por 
R$15,00. 
• Dia 18/09, aqui no nosso PET, às 09:30 o professor Renato Lopes Leite estará 
discutindo sua tese "REPUBLICANOS E LIBERTÁRIOS; Rio de Janeiro, 1822". 
Compareçam! 
• De 25/09 a 04/10, quem não teve a oportunidade de assistir ao show do Milton 
Nascimento poderá conferir a apresentação de um dos seus bailarinos: Pablo 
Colbert (irmãozinho da Melissa), com acrobacias, música e dança, no Teatro Bom 
Jesus, sempre às 21:00 h. 
• Começou a rolar no DCE-UFPR a "CAPOEIRA ANGOLA", para quem quiser 
conhecer ou talvez participar, é às terças e quintas, das 19 às 20:00h. Vamos 
ocupar um espaço que é nosso!! 
• Dia 12/09, no Vasquinho, que fica na rua Dr. R. Barrozo, 1190, vai rolar um forró 
com a banda Calamengau. Estão todos convidados, simpatizantes ou não dos 
candidatos que promovem a festança. 
• Todos devem estar sabendo que está acontecendo a II BIENAL INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA, o interessante é visitar o máximo de exposições que você 
puder, pois a variedade e a qualidade dos temas são convidativas à apreciação. 
Sugerimos algumas: 
• Museu Metropolitano de Arte, "Farm Security-Coletiva dos Famosos Fotógrafos 
da Recessão Americana dos Anos 30". Até dia 01/11, nos sábados e domingos 
também há visitação a partir das 15:h. 
• Solar do Barão, "Coletivos Solitários". Fotografias que retratam cenários onde 
habita a marginalidade, ilustrando conflitos sociais e humanos, até 15/11. 



• "Chen Bao Cheng", exposição do fotógrafo que conviveu com a revolução cultural 
chinesa, até 01/11. 
• "Murmúrios do Tempo", reproduções de fotografias dos boletins de identificação, 
feitas no início do século, em cadeias da cidade do Porto. 
• Palácio Iguaçu, "Canudos 100 Anos", até 31/10. 

ò ensino de Historia: novas perspectivas 
Entre os dias 20 e 23 de julho foi realizado na UFPR o III Encontro de Perspectivas 

do Ensino da História, promovido pelo Departamento de Educação. % 

0 evento constituiu-se de cursos, conferências e mesas redondas cuja principal 
proposta foi apontar os problemas, as mudanças e as alternativas para o ensino de história 
nos níveis fundamental e médio. Os participantes eram maioritariamente professores, 
sendo ínfima a participação dos alunos do curso de História. Talvez isso se deva em parte 
àquele objetivo que povoa a mente da maioria dos graduandos de que seremos todos 
brilhantes pesquisadores e nosso trabalho se dará no âmbito da Universidade; mal passa 
pela cabeça dos aspirantes a deuses a possibilidade de dar aula para os simples mortais 
que ainda não passaram no vestibular. É preciso opor-se à essa visão preconceituosa de 
que a experiência da sala de aula (no 1° e 2° graus) é pouco importante para a formação 
intelectual do profissional de História, o que acaba gerando um certo desinteresse pelas 
questões referentes à esta prática. 

A participação em eventos como este, entre outros fatores, nos proporciona um 
contato com diversos profissionais da área e nos faz perceber que ainda se utilizam métodos 
há muito defasados no ensino da disciplina, chamando-nos a atenção para a necessidade 
de substituí-los por outros que criem no aluno uma consciência histórica e não o estereótipo 
da matéria que é nada mais do que uma montanha de nomes, datas e fatos a memorizar. 

Janaina 
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