
• 
A 

.. 

Êta vidão bom... mais um fim de ano! E um janeiro 
compriiiido nos esperando num feliz retorno às aulas. Chega! 
Nada de pensamentos ruins., temos o natal no Palácio Avenida, 
com criancinhas gordinhas e vovós faceiras cantando alegres; 
o presépio na Santos Andrade com sua "ópera dublada para o 
povo" e pastores europeus encantados com seus carneirinhos; 
os arcos iluminados da rua XV e a sua boca cada vez menos 
maldita e mais ecahüógica... viu só como existem mil razões 
para sermos felizes nesse natal? 

Cheios de boas intenções, estamos editando o último 
boletim de 1998 - adeus ano velho! - e desejando 
antecipadamente um ano quem sabe, mais promissor... e não 
há mesmo como escapar das promessas. É todo o que nos 
resta neste "paisinho" venturoso! Nesse número temos como 
sempre, nossas Pérollas Acadhémicas, verdadeiras gotas de 
sabedoria derramadas por nossos mestres em benefício de 
nossas risadas; dicas culturais de eventos, cursos e diversão; 
um texto saboroso sobre a antro pofágica Bienal de Arte de 
São Paulo, chiquérrima com suas instalações cibernosas e 
também um papo sobre o EVINCI: quem participou do evento 
sabe do que estou falando... quem perdeu vai ficar sabendo 
aqui. Bem, nada melhor do que ver para crer, não é? Então 
mãos à obra e boa leitura. Divirta-se se puder. 



"Essa nova ordem mundial culminou com a 
desordem mundial" 

Prof Helenice, História Contemporânea II, refletindo sobre a "eterna 
contradição humana". 

"Os militares da aeronáutica eram os que mais se 
alinhavam à direita, talvez pela falta de oxigênio lá 

em cima" 
Prof. Demison, História do Brasil IV, reflexões sobre a politica atmosférica. 
"O primeiro mundo?! Ah, eu já estive lá uma vez e 

achei interessante... até" 
Prof Judite, História do Brasil IV, considerando os [possíveis] confortos do 

mundo capitalista. 
"Nós morreremos na crise, com certeza" 

Prof Judite, História do Brasil IV, visualizando as perspectivas da sociedade 
brasileira. 

"Respeito!! Eu sou a mesa aqui!" 
Gustavo, cordenador geral do DCE/UFPR, exaltando o respeito com o 

patrimônio da Universidade. 
"Estatuto da UNE? P'rá quê?" 

Ricardo Capelli, presidente da UNE, em defesa da monarquia absolutista. 
"O supermercado d história é bem diversificado" 
Prof Marcos Napolitano, Teoria IV, alertando para os perigos de ir às 

compras sem o seu orientador. 
"O professor Ribeiro não fala pérolas, ele é uma 

pérola" 
Rafael, um "petianofeliz". 

"Mas o ego desse menino é um latifúndio!" 
Comentário feito por graduando do curso de História diante da exigência de 

outro aluno em ser orador dos formandos 98. 



Viagens por terras ( d e s ) tonhetidas 
Belo Horizonte, até a próxima. Estamos outra vez nessa cidade que só chora 

— como chove!—curtindo mais um semestre complicado, que irá solapar nossas tão 
caras e urgentemente necessárias férias de fim de ano. Papai Noel, só de passagem., 
praia então, nem se fala! Mas tudo bem, o jeito é recorrer ao Roxinho mesmo, oásis 
de felicidade em dias quentes de janeiro e aulas insuportavelmente chatas. 

Voltando às boas terras mineiras, fomos para lá em busca de aventuras culturais, 
ou melhor de um congresso "internacional" de História Cultural, que parecia ser 
muito bom. As aspas resumem nossa decepção: de internacional, só os dois convidados 
franceses — Roger Chartier e Jean Hebrárd, muito competentes por sinal —, 
acompanhados de um tanto de professores-estrelas que manjavam pouquíssimo do 
que tentavam falar. Não é exagero não, pergunte para as outras sobreviventes., o 
negócio estava ruim mesmo. Todos pensavam falar em história cultural mas o que 
percebemos é que poucos haviam sequer perguntado o que é, de onde vem e o que 
pretende tal possibilidade de se fazer história; e como suas pesquisas colocam-se em 
relação às questões que ela vem sugerindo. Pensar! Essa é a palavra. Continuo 
acreditando que quem para pra pensar, nem que seja um pouquinho, sempre tem 
menos chance de pisar no tomate. Fazer o que se eles gostam de espagueti com muito 
molho? 

Claro que alguma coisa interessante aconteceu - além do hino francês sendo 
tocado junto com o hino nacional no início do evento e da decoração exclusiva em 
azul e branco feita pela Aliança Francesa (juro que pude quase me sentir comendo 
um belo baguete numa esquina qualquer de Paris) — conhecemos um pessoal muito 
gente boa, tão perdidos quanto nós em busca de um ônibus que pudesse nos levar ao 
paraíso. Estou dizendo a mais pura verdade: os ônibus em Belo Horizonte são 
identificados majoritariamente por números que obedecem a uma racionalidade outra, 
incompreensível para o estrangeiro de primeira viagem. Para ajudar, todas as linhas 
havia sido modificadas dois meses antes e nenhum bom mineiro, por mais que tentasse, 
conseguia nos dar uma informação decente. Resumindo, depois de árduas tentativas e 
alguns táxis, encontramos no penúltimo dia, a condução ideal e pudemos voltar 
tranquilamente para a nossa pousada, sãos e salvos. São Tantas emoções. 

Para terminar — a viagem e também esse besteirol — fomos à Ouro Preto e, 
que me perdoe a capital carioca, mas cidade maravilhosa fica em terra mineira! Junto 
com a feijoada do seu Raimundo — e a melhor da minha vida —, pudemos passear 
pelas ladeiras agora trecentonas, mas que parecem históricas por natureza, e curtir um 
pôr de sol maravilhoso entre as montanhas do ouro que se foi. Uma boa dica: o 
Museu do Relicário, inaugurado recentemente e com um grande acervo de oratórios, 
santos e muita arte sacra do oitocentos no bom estilo barroco mineiro. Vale a pena! 
Quem sabe não seja possível estender as nossas minguadas férias e a grana para 
comer pão de queijo e beber um cafezinho de caneca na terra de Drummond? 

Mônia 



Sobre a (des) construção racial 
"A ignorância é vizinha da mádade"(anexím árabe) 

Confesso que havia desistido de concluir esse ensaio e trazê-to à púbico. Tá decisão 
apoiava-se na conjugação de dois fatores: a dupla delicadeza do assunto (a que requer e a que 
contém) e o receio de ser mal interpretado, em função não de uma pretensa incapacidade dos 
eventuais leitores, mas pela minha própria Imitação quanto à compreensão e abordagem do 
problema. Como é sabido, o dia 20 de novembro foi distinguido como "dia da consciência negra". 
Para meu desgosto, mas não para minha surpresa, o tratamento episódico dispensado pela 
mídia dividiu-se entre o estéril e o nocivo. Essa insatisfação aliada à relevância que a problemática 
de uma data como esta traz consigo me fez rever a disposição anterior. 
Minha atenção têm sido atraída pana o estudo de concepções de raça e as práticas que estas 
sustentaram. Em trabalho apresentado no último EVINCI abordei em particular, a imagem 
construída por José Bonifácio acerca do "iidígena brasileiro"1. Procurei aproximar-me deste seu 
discurso entendendoo como uma apropriação (no sentido de tomar próprio) de tradições científicas 
e filosóficas, em especial do Iluminismo. Pretendi, ainda, relacionar tá construção com seu 
projeto de consolidação e desenvolvimento da "incipiente nação brasileira". Dito de outra forma, 
tentei implementar uma análise da idealização conjunta de uma raça e de uma nação como uma 
possibilidade histórica. 

Não pretendo estabelecer nenhuma grotesca analogia, cocando diretamente uma teoria 
raciafista2 localizada nos séculos XVIII e XIX e o "dia da consciência negra", de ocorrência tão 
imediata. Os tempos são outros. Entretanto, se, como proponho mais acima, entendermos um 
discurso racial qualquer como sustentáculo de certas práticas podemos então relacionar (e não 
comparar) as duas situações, circunstancialmente tão díspares. 

Tenho me ocupado em como pensar "raça" historicamente, sem ignorar as implicações 
de um tal procedimento, que não são poucas nem simples. Aqui devo ressaltar minha enorme 
dívida para com um h/ro de Kwame Anthony Appiah3. Muitas das elucubrações que resultaram 
nesse pequeno texto, bem como uma forma interessante de pensá-las devem-se à perspicácia 
desse autor ao tratar do problema. Para o leitor que, talvez, não conheça a referência, vou 
apresentá-la brevemente. O autor, doutorem antropologia pela universidade de Utrech, é "africano", 
mais precisamente, um ganês, de etnia achanti. No referido Ih/ro, ocupa-se em mapear a 
"intelectualidade" africana (políticos, literatos, fflósofos, críticos de arte, etc.), no contexto do pan-
africanismo, demonstrando que este constituiu-se e mantém-se baseado num pressuposto 
equivocado de uma relação dicotômica, onde "ÁfricaT e "Ocidente" são configurados como pólos 
antagônicos. 

O autor discorre com extrema lucidez sobre a maneira como são construídas identidades 
coletivas, raciais e nacionais e, mas além, como essas identidades são confundidas e trabalhadas 
de acordo com objetivos diversos. Dito em português claro: é uma história comum que constitui 
uma raça, uma nação? ou é uma nação ou raça que define o que seja sua história? Reitero seu 
posicionamento, de que não podemos continuar ignorando o papel político das mitologias nacionais 
e das tradições relacionadas à constituição de uma identidade coletiva qualquer. Discernir a 
"função" desse tipo de "história" (ou metior, "Historiar) não nos impede de tirarmos proveito do 
saber histórico, que proporciona "a oportunidade de um estilo mas político de interpretação" (p. 
101). É nesse contexto que Appiah insere a questão racial, já que o dado "raça" foi um pressuposto 
recorrente na constituição de identidades nacionais na modernidade, uma vez que a noção 
moderna, científica, de "raça" baseia-se no quesito "herança comum". 



A argumentação central do ivro, então, n̂ eíta e, mas do que isso, nega o citèrío "raça" 
como parâmetro para construção de toda e qualquer coisa. São apresentadas referências a 
biólogos e geneticistas contemporâneos, segundo os quais a variabidade genética entre uma 
população africana, européia, asiática ou americana pouco difere da variabidade genética no 
interior de uma dessas populações em separado. Em suma, "raça" não pode definir nada além 
de traços morfológicos elementares, como a cor da pele ou a textura dos cabelos. Peço que o 
leitor atente para a seguinte citação: 

A verdadeéquenãoexistemtaçashumanas:nãohàna<tenormn(k>capazfe 
que a mça faça per nós. Até mesma noção do biólogo 
meismos mais odiosos da era moderna não se refere a absolutamente nada que exista no mundo. Omáque 
se faz é feitopeb conceito, efxxsupcéções^klas-nmir^xjs^veis-arespeito de sua aplicação. Falarde 
7aça"épartiMla/Tm)/edeso/adôrpa/aaquelesctenósquete\0nx)saarffom Éque, ondea raça atua 
-em lugares onde as "diferenças macroscópicas"da mòlblogia são correlacionadas com "diferenças sutis'de 
temperamento, crença e intenção-, elaahkooimumaesp^ctemetàfomdaailtura.esóofazaopreçode 
bictogizaraquio que é cultura, a ideologia, (p. 75). 

Antes de interromper essa Bmitada reflexão, quero apontar algumas possíveis conclusões. 
Inicialmente, não proponho qualquer espécie de revisionismo histórico. Não se trata de negar a 
existência passada e atual de preconceitos e práticas discriminatórias baseados no conceito 
"raça". Trata-se de rejeitar o conceito em si, em função de sua própria insuficiência e parcialidade. 
Em segundo lugar, não quero desempenhar o papel de um iconoclasta inconseqüente em relação 
às tradições coletivas. Considero, sim, que não podemos olvidar que tradições são inventadas e 
que exprimem um conteúdo ideológico, ou seja, são idealizadas em função de determinados 
objetivos. Nesse sentido, creio que a "História' de uma coletividade, de uma nação, tem se 
tomado cada vez mais insustentável Penso que paia o leitor esta constatação não represente 
nenhuma novidade, não pretende mesmo sê-lo, afinal estamos em contato, ao menos aqui na 
universidade, com "histórias". Por outro lado, não quero endossar a fragmentação social que 
confere uma certa estabilidade ao mundo contemporâneo. Não seria essa mesma fragmentação 
um entrave ao desenvolvimento de alternativas coerentes de ação política? Sugira apenas, o 
que na verdade não é tão simples, que pensemos e busquemos outras formas de integração. 

Seguindo adiante, na epígrafe que utfeei, o termo "ignorância* não assume sua denotação 
pejorativa, refere-se exclusivamente à ausência de conhecimento, jamais a uma deficiência 
congênita ou outra balela do gênero. Quero destacar que todos nós que pretendemos trabalhar 
com "conhednento" podemos contribuir para desarticular decursos raciais que constróem uma 
identidade fundada num "outro" divergente, adversário. É interessante, para começar, nos 
questionarmos sobre que tipo de informação iremos transmitir e qual seu conteúdo ideológico. 
Appiah considera "racismo" uma "deficiência cognitiva". A "raça" nos "incapacita porque propõe 
como base para a ação comum alusão de que as pessoas negras (e brancas e amarelas) são 
fundamentalmente aiadas por natureza e, portanto, sem esforço; ela nos deixa despreparados, 
por conseguinte, para idarcom os conflitos íntra-radais' que nascem das situações muito diferentes 
dos negros (e brancos e amarelos) nas diversas partes da economia e do mundo." (p. 245) 

Por fim, não quero de modo algum estar sendo hostil e/ou ofensivo para quem quer que 
seja. Procurei argumentar que certas formas de combater o preconceito racial acabam elaborando 
um discurso de afirmação das "diferenças", de tal forma que acabam endossando o próprio 

(continua na pág. 06) 



(continuação da pág. 05) 

racismo, constituindo-se num procedimento inverso ineficaz no sentido de superar-se a própria 
discriminação. Também não acredito que o problema será resolvido facilmente, estaria 
desconsiderando as tais implicações ideológicas e sociais. Mas não teria incomodado você, 
leitor, se não acreditasse ainda na capacidade e riteSgência que todos dispomos. Não prezamos 
tanto o saber dito científico? Pois é, essa "ciência" atualmente nos 'permite" pensar que "raça" é 
um critério falacioso. Que tal aproveitarmos a oportunidade e, se não conseguirmos nos Bvrar do 
termo, ao menos pensar uma "raça humana" ? 

Helder CyreRi de Souza 
' Além daquelas empregadas em citações, utiizo aspas em função da temeridade ou do disparate crasso de 

águmas palavras e/ou expressões que, no entanto, talvez por falta de outras mais adequadas, pemnaneoem 
usuais. 
2 A terminologia deoone de uma distinção estabelecida entre "racismo" e "racialismo"; este último indicando 
teorias raciais "cientificamente" elaboradas, procedimento freqüente na modernidade ocidental. 
3APPIAH, Kwame Anthony. Na c ^ de nreupac a Âfnca na filosofia da cultura. RJ: Contraponto, 1997. 

«5o a Antropofagia, nos one 
Com esta frase somos convidados a descobrir o que nos espera na 24° Bienal de 

Artes de São Paulo, cujo tema são os setenta anos do Movimento Antropofágico. Nas palavras 
de Oswald de Andrade -"Quando falei em Antropofagia, tinha Montaigne como ponto de partida 
e portanto a mais alta autoridade de pesquisa em tomo da valorização da mentalidade primitiva" 
- o indígena, que devorava seu inimigo para absorver suas qualidades inspira o movimento 
artístico que não ignora as tendências existentes, mas se utiliza do que têm de melhor, criando 
algo genuíno, criativo, nacional. 

Pensemos nas obras expostas na Bienal- será que fizeram jus à proposta temática? 
Me faço esta pergunta porque me preocupa a questão de que se necessite distinguir a arte 
"verdadeira" daquela feita para atender à demanda comercial. Tal questionamento, posto em 
termos tão simplificados, é feito por um leigo no assunto, e estas opiniões, extremamente 
subjetivas e de uma ignorância que invalidaria uma afirmação segura Mas isso não me 
impede de perceber um pais onde a arte è quase sempre relegada para um segundo plano, 
tornando-se centro das atenções de um público mais vasto somente em eventos como este, 
e aí não podemos ignorar o papel das estratégias certeiras de marketing - o que me faz 
retomar a meu velho problema com o cunho comercial de tudo isto. 

O que fazer, então? Não à Bienal, não aos novos artistas, enclausuremo-nos com os 
quadros de Picasso, Dali, Tarsila e todos os outros que pensamos genuínos? É claro que 
não; os espaços para os novos artistas, os velhos, os desconhecidos, os esquecidos e todos 
os que houverem devem ser preservados, ampliados, divulgados.. .Mas seria mais interessante 
se o objetivo principal fosse sempre a valorização das manifestações artísticas. Não estou 
julgando aqui o caráter da Bienal, mas tentando pensar uma situação presente no contexto 
nacional, e à parte tudo isto, penso que há muito a ser visto na exposição, deliciar-se com 
todas as cores, imagens, sons, objetos, que parecem desafiar-nos, dizendo, atodo momento 
"Decifira-me...". Para devorar com os olhos. 

Janaina 



AGESDA CBLTOBAL 
Fim de ano, mas meio de semestre... Há muito o que fazer, e aqui vão 

algumas sugestões: 
CURSOS 
• "Religião e Poder" — de 23 de novembro a 04 de dezembro. Inscrições na 
secretaria da Pós Graduação em História. 
• "Direito e Neoliberealismo"—com o Professor Doutor Plauco Faraco de Azeredo 
(UFRS), de 30 de novembro a 03 de dezembro. Inscrições na Coordenação de 
Pesquisa e Extensão da UFPR. 
• Palestras do I Ciclo de Debates de Ciênicas Sociais (UFPR)—30 de novembro, 
às 19:30 hs no anfiteatro 600, "A construção da noção de progresso nas ciências 
humanai, com as professoras Ana Maria Burmester e Ana Maria Bonin; 1 de 
dézembro, às 19:00 hs, no anfiteatro 100,"Inter-multitrans-disciplinaridade das 
ciências: dificuldades epossibilidade?, com os professores Ricardo Costa Olieira 
e Leilah Bufren. 
EXPOSIÇÕES 
• Brahma Recidarte, no memorial de Curitiba. 
• Os 60 anos do Super Homem, na Fundação Cultural de Curitiba. 
• Vias Sacras de Juazeiro do Norte, no Solar do Barão. 
NÃO ESQUEÇA! 
• Nos dias 05Í12 e 19 de dezembro acontecem os últimos "Forrós Calamengau" 
do ano, na Sociedade Vasco da Gama, sempre às 22:00 hs. 
DICAS DE CINEMA 
• Quem vai ficar com Mary?— Direção: Peter e Bob Farrelly. Uma ótima comédia, 
pois reúne todos os ingredientes: um bom elenco, boa direção e, quanto ao enredo... 
bom, o que interessa é o resultado: gargalhadas. Cuidado!!! O filme é 
completamente exagerado e politicamente incorreto, podendo causar dores nas 
consciências mais sensíveis. No mais, boas festas, praias, viagens... 

I K E C A I M » K l ? » « K I H C A I M » 
Em face das tão sabias sugestões que recebemos de um yrande especialista em grupos PET e problemas 
universitários, publicados no último 0 GRITO. nós. a elitezinha demasiadamente patética para ser levada à 
serio", viemos humildemente convidar a todos, inclusive nosso ilustríssimo interlocutor, a participar de 
nossas reuniões e atividades - sempre abertas a amigos e inimigos e coniiecer um pouco mais do trabalho 
interdisciplinar w estamos desenvolvendo com a antropologia, procurando repensar algumas questões 
constituintes do ofício do historiador e as possibilidades de uma historia cultural. Embora estejamos mudando 
de sala por causa das reformas no departamento, continuamos no solo sagrado do sexto andar, em uma 
localização acessível mesmo á olhos pós modernos. Vale a pena conferir. 



Evinci 98 
IPET HSTtlM participas ih VI Eventa de Iniciaçãa Cientifica da OTP1 (7.1 e 

I da outubro. na latar da Blaligicas) cem tadaa aa tout bolsistas Inscrita*, lentre 
da alia de pesquisa da PET - Teirla da Wstirla a Matarlagrafla - vária« teaiaa a 
abordagens faraai canteaipledes. abrangendo deada a estudo de naa eminente flgiira 
da eenárle política da Impérla e aua vlaãa de índia até uma greve nãa declarada de 
professores paranaenses em l l l l . passanda par Intelectuais. vla]antaa. rinhas da 
galas... pluralidade essa cserente ceai abjathra de PET eat aar nai espaça aberta 
para dlscussãe blatarlagrifica a aa prebiemaa enfrentadaa pala hiatarladar na 
elaboração de snaa paaqaiaaa. 

Apesar de Evente nãa ter ebtMe neta Ni na quesite "Irganlzação e Estrutura" 
- aai que pese a duplicação de número de Inscritos de 17 para I I - fel peeaivel para 
anltaa alunas da enrss conhecerem nãa ai aa paaqnlaaa da PET aaa também daa 
balslstas da PIIIC que e l E n s atuaiaiante possui. Com e jé eenheeide slsteaia de 
apresentação da painála a apresentado eral. a evBnte ternase ma atrativa para 
quem quer conhecer e que aa considera haja uni paaquisa da qualidade, realizada 
peles graduandaa aai tadea aa aeterea. departamentos e dlsclplnas da Bnivaraidade. 

Per falar em pesquisa, teremaa aai brave a oportunidade de conhecer aquile 
que vem aande preduzinde na curaa da hiatirla. I grupa PET jã prapís aa 
•apartamento qea na "Semana da Extensão" seja abarte um aapaca para a 
apresentação de pesquisas realizadas na graduação e na pia-graduaçãa per alunos 
- bolsistas au nãa - e prafessores. procurando promover a Integração entre aa 
diveraas Instâncias da curaa. Padimas ajuda aaa íntareaaadas para que passamas 
construir asse avente e auris rápida peaeíval. 

Cerne condusãa. queriamas agradecer a tadea que compareceram aa Evinci 
a prestigiaram aa trahalhaa. principalmente aa discussiaa "aa pé da painel." e 
congratular daia patlanos felizes. Hélder e Melissa, palaa pramlaçíea ebtidaa na 
banca de Matéria, a a aluna Sandra Ceelhe. que também abteve premiaçia. 

Rafael 
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