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E D I T O R I A L 

Voltamos às aulas!!! 0 boletim também volta à baila. Nós 
continuamos implorando a ajuda de todos para que ele não seja um 
imitado instrumento de comunicação, mas que todos os interessados 
lossam expressar suas opiniões. A greve acabou, mas teremos ainda 
nuitas lutas pela frente, afinal, durante os últimos meses, ficou claro 
que o projeto do governo para as Universidades não coincide em nada 
com a idéia de Universidade Pública e de qualidade que queremos. 
)urante a greve os petianos estiveram constantemente participando 
do movimento grevista: viagens a Brasília, comparecimento nos 
Conselhos de entidades estudantis, Assembléias e nas demais 
atividades promovidas tanto pelos estudantes como também pelos 
irofessores e funcionários, inclusive ajudando a organizá-las. Algumas 
atividades do programa foram paralisadas, mas outras, pela sua 
urgência, tiveram que continuar apesar da greve. Agora voltamos com 
odo vapor, retomaremos os seminários internos do grupo e teremos 
também seminários com alguns professores convidados. Além disso, 
estaremos continuando o trabalho com nossos projetos individuais de 
monografias, que visam participação no EVINCI (23 a 25 de setembro). 
Uão esqueçam: nossas atividades estão sempre abertas para a 
larticipação de todos - participação que é fundamental. Enfim, aí está 
a novo número do boletim. Esperamos que o próximo número conte 
com a sua participação. 



A G E N D A C U L T U R A L . . . " . 

! (Re)começando... i 
I . E bem! Chega de sessão da tardei I É hora de levantar, sacudir a poeira e... ir i Belo Horizonte, ondd 
hcontece o XVIII ENEH, de 19 a 25 de julho, tendo como tema os "150 Anos do Manifesto Comunista"! 
informe-se no CAHIS. ' 
! • Em Curitiba, de 20 a 23 de julho, ocorre o III Encontro Perspectivas do Ensino de História, promovid<{ 
bela UFPR em conjunto com outras instituições de ensino superior do Paraná. i 
j . E para os músicos do curso de História: VII Festival de Intérpretes de MPB do SESC da Esquina. Oij 
interessados em participar com até 3 músicas, com mais de 16 anos, informe-se no telefone 322-6500] 
Carnal 118. j 
j . Tem filme "di grátis" na Biblioteca Pública, de 15 a 23 de julho, sempre às 18h no Auditório Pauj 
jGaifunkel, entre outros, serão exibidos: "Los Angeles - Cidade Proibida", "0 Casamento do Meu Melho( 
j&migo" e "Homens de Preto". No dia 24 ás 15h, "0 que é isso, Companheiro?". De 27 a 31 de julho serãcj 
Exibidos filmes de Steven Spielberg, como "Tubarão", etc. j 
í I 
j/isite: | 
j» Na Casa Andrade Muricy até dia 26 de julho: exposição "American Graffiti", de terça a domingo, das 10:0({ 
fis 20:00 horas. j 
j* No MIS: Fotografias da Copa 94 e exposição de Cartazes Poloneses. j 
I* No Museu Paranaense: "Entretenimento no Paraná no final do século XIX e inicio do século XX" e "Grupo^ 
Jribais do Brasil". j 
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P E T D U R A N T E A G B E U E 

No período em que a Universidade esteve parada, o PET História 

dedicou-se às monografias para o EVINCI, ao trabalho no Círculo de 

Estudos Bandeirantes (CEB) e às atividades de greve, suspendendo as 

palestras e os seminários. Agora, com a volta às aulas, o PET História 

retoma seu ritmo. Relativo ao trabalho no CEB, continua em andamento o 

projeto de catalogação e informatização do acervo da Estante Paranista. 

Para tal, usaremos o programa "Micro-ísis", que lançará esses dados em 

rede, e estaremos contando com o auxílio de uma bolsista do curso de 

História, Cibele Carvalho, para a digitação dos dados. Voltaremos também 

a realizar os seminários, dando continuidade à linha História e Cultura, 

com a apresentação dos trabalhos de nossos colegas do grupo. Também 

teremos seminários com alguns professores, como o Professor Renato L. 

Leite. Ainda como atividade do PET História, teremos a participação de 

representantes do grupo no XVIII ENEH, a ser realizado nos dias 19 a 25 

de julho, e do tutor na 50a Reunião Anual da SBPC, em Natal. Comentários 

sobre esses eventos constarão no próximo boletim. 



A COPA E O CIRCO: 

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESPETÁCULOS PÚBLICOS 

Desque o direito da eleição perdemos 
Descansados estamos. Noutros tempos, 
Ditadores, Cônsules e Pretores 
Todos os cargos dávamos sublimes 
Circo e pão é nosso afã agora. 

(Decimus Junius Juvenalis - Sátiras, X, 90-94) 

Fui requisitado pelos colegas para escrever algo acerca da 
Copa do Mundo. Ainda que de forma breve e limitada, permitam-me 
abordar o evento tratando-o como um espetáculo público. Selecionei 
dois t ipos de jogos de duas sociedades onde tais festejos 
desempenham um papel importante: o ludi gladiatorii entre os 
habitantes do "Império Romano" e o futebol entre os habitantes da 
"Pátria de Chuteiras", também conhecidos por brasileiros. 

0 termo circu, para os antigos romanos, designava um 
anfiteatro de grandes proporções, um coliseu, onde eles se reuniam 
para os ludii circenses, os jogos públicos, ocasiões nas quais ocorriam 
combates entre pessoas e entre pessoas e animais, para o delírio dos 
espectadores. Especialistas no assunto afirmam que os espetáculos 
públicos eram extremamente importantes nas relações sociais de 
uma cidade romana e serviam, também, de consolo e distração para 
os menos favorecidos pela Fortuna. 

Na Pátria de Chuteiras o termo circo tem vários significados. 
Usualmente designa um local, geralmente coberto por lona, onde 
são realizados os mais diversos números de espetáculo com artistas 
e também com animais, como por exemplo as palhaçadas. Também é 
empregado num sentido, digamos, virtual, onde não há lona mais o 
espetáculo e as palhaçadas persistem. O futebol é, sem dúvida, o 
espetáculo mais apreciado no tal "circo virtual", principalmente um 
evento que ocorre periodicamente a cada quatro anos e é denominado 
Copa do Mundo. 

Uma das modalidades de jogos apreciadas pelos romanos eram 
as lutas de seres humanos contra animais, capturados para este fim 
nas mais diferentes regiões do Império. Uma das espécies de animais 



utilizados nos jogos era o lobo. Sendo os lobos animais de hábitos 
alimentares carnívoros, engoliram muitos gladiadores e demais párias 
que disputavam os jogos. Para nosso espanto (e indigestão) na Pátria 
de Chuteiras, os espectadores dos jogos é que tem que "engolir" o 
Lobo. 0 lobo é um personagem extremamente controvertido. Dizem 
ser o animal que mais aparece nas histórias e lendas dos humanos. 
Entre os próprios romanos - reconhecidamente um dos povos mais 
supersticiosos da história - propalava-se a lenda que uma loba teria 
criado dois meninos que mais tarde vieram a ser os fundadores da 
capital Roma. 0 Lobo tupiniquim também é protagonista de um sem-
número de episódios do folclore futebolístico da Pátria de Chuteiras. 
Para os brasileiros, não menos supersticiosos, o Lobo sempre aparece 
em suas aventuras acompanhado de seu inseparável amuleto - o 13. 

Consta nos registros que o nosso Lobo iniciou sua gloriosa 
trajetória nos jogos públicos como um canarinho. Os canarinhos 
vêm a ser uma seleção dos melhores (?) praticantes do futebol 
nascidos na Pátria de Chuteiras e que representam o país no evento 
Copa do Mundo a que nos referimos anteriormente. Atualmente, o 
Lobo apenas comanda (?) os canarinhos. 

No embate final realizado em terreiro francês, os canarinhos 
desafinaram e não obtiveram o resultado tão almejado por seus 
compatriotas, sendo massacrados pelos galos franceses. Aguarda-
se com uma certa ansiedade quem vai subir ao picadeiro, substituindo 
os canarinhos que saem de cena precocemente no circo virtual. 
Esperava-se que os festejos em torno de sua conquista distraíssem 
os tais brasileiros por mais algum tempo. 0 representante político 
máximo da Pátria de Chuteiras bem que tentou, mandando caças da 
força aérea recepcioná-los no espaço aéreo brasileiro e distribuindo 
umas medalhinhas condecorativas aos canarinhos. 

Entre os romanos, um tal de Juvenal (42-125 d. C.) manifestava o 
seu desalento com seus compatriotas que haviam perdido sua 
participação política e ocupavam-se tão somente de pão e circo. Na 
Pátria de Chuteiras, onde em tese os cidadãos (?) têm participação 
política assegurada, sobra circo e falta pão. 

- Respeitável público, o show tem que continuar... 
Helder 



LITERATURA Alexandre Torrilhas 

Alguma coisa está fora da ordem, e isso me agrada. 
Este tempo fora de tempo que obriga as pessoas a 

mudarem seus eixos, a trabalharem em 78 rotações. E por falar 
em 8, me lembrei das palavras do professor Luís Geraldo na 
Assembléia onde os alunos pediam por greve e professores 
mostravem-se temerosos..."— Não podemos nos esquecer que 
não estamos em 68!!!" 

Considerando que o tempo existe, pelo menos como 
entidade de abstração com influência decisória sobre as 
existências, influência esta que se assemelha à da Lua e seu 
eterno ciclo cujo suave magnetismo atua decisivamente no drama 
infinito da criação e reprodução de todas as espécies nos 
variados reinos da natureza, sou forçado a declarar que... 
realmente não estamos em 68. Por outro lado (talvez o lado 
escuro da Lua), sabemos dos fluxos e refluxos que a história, 
sempre em movimento, nos proporciona, me sinto como uma 
criança que brinca no mar e sente bater nas costas uma onda 
que já foi grande e que no momento mágico da sua 
arrebentação teve surfistas equilibrando-se, ou ao menos 
tentando, em suas cristas. E o ciclo histórico, que me obriga a 
dar o Grito: 

" — 68 hoje é balzaquiano e aniversaria junto com Marx e 
seu manifesto comunista"... enquanto isso a história parte para as 
nossas Minas Gerais em busca de um Belo Horizonte, mas vai 
mais fundo e se Deus quiser acha Ouro Preto. 

O tempo não para e não há tempo para chorar o leite 
desnatado, melhor é fazer um pão- de -quei|o. 

Abraço aos navegantes e 
Parabéns aos aniversariantes que sabem que 

viver não é preciso 
navegar é preciso 
Velejemo-nos... 



ATIVIDADES DO P E T 

Estas são as datas dos nossos SEMINÁRIOS, 
realizados sempre às 9:00 hs, na sala do Pet-História. 

Compareçaml 
• 27/07: MSahlins, Geertz e a história: um diálogo 
lossível". 
1 07/08: "Mito político: concepções e abordagens da 
íistória". 
> 18/09: palestra com o prof. Renato Lopes Leite 
'Republicanos e Libertários: Rio de Janeiro, 1822" 

PENSANDO A HISTORIA 
"[O historiador], à semelhança do poeta e do romancista, tem a tarefa de desenvolver 
um trabalho criativo. Porém, ao vê-lo definido como não ficção, reage diante da 
caracterização daquilo que ele não é. Tal procedimento mais se lhe parece uma 
estratégia mercadológica de distinção entre o texto histórico e aquele apontadamente 
ficcional. Estratégia que se furta à reflexão sobre a natureza do produto do 
historiador. Mesmo sujeitando-se ao risco do emprego do termo, sua busca de um 
tratamento mais preciso acaba por levá-la a definir o historiador como realista, 
posto que o mesmo atenta ao campo do real. Assim sendo, sua reflexão não se 
encaminha para a diferenciação entre o ficcional e o não-ficcional, mas sim para o 
reconhecimento dos múltiplos tratamentos do real. 
Tendo presente que poetas e romancistas não estão necessariamente fora do real, 
conclui que, à semelhança do realista, todos podem ser escritores da realidade. De 
forma imaginativa esta faz-se presente em diferentes trabalhos, como que traduzindo 
as diversas percepções do mundo e revelando as objetivações e /ou subjetivações 
do autor. A questão ultrapassa portanto os limites impostos por um determinado 
conceito de real - dado que o mesmo não é prerrogativa de qualquer construção 
discursiva - e a diferenciação está na atitude criativa do escritor diante dele. Logo, 
sem constrangimentos, trata os romancistas, os poetas e os historiadores como 
artistas." 
Francisco Moraes Paz. Na Poética da História. A Realização da Utopia Nacional 
Oitocentista. Curitiba: Ed. da UFPR, 1996, p. I I . 
EXPEDIENTE BOLETIM PET-HISTÓRIA N° 5, ANO I, JULHO 98: editor responsável: 
3rupo Pet-História UFPR / Redatores: Cristiane, Fausto, Helder, Janaina, Márcia, 
Maria Helena, Melissa, Mônia, Patrícia e Rafael / Tutor: Luiz Carlos Ribeiro / Endereço: 
Rua General Carneiro, n° 460 - Ed. D. Pedro I - 6 o andar - sala 612 CEP 80060-150 
3-mail: pethist@coruja.humanas.ufpr.br 

mailto:pethist@coruja.humanas.ufpr.br


PHEROLAS ACADHEMICAS 

"Quando vocês nasceram já tinha professor nesse 
Departamento que era comunista" 

Professor Luis Geraldo, em clima de 30 anos de maio de 68, faz seu depoimento na 
Assembléia Departamental) 

"Gustavo, comporte-se como uma mesa" 
[Melissa, estudante de História, pedindo ao presidente da mesa da Assembléia de 
Grev e dos Estudantes, Gustavo Biscaia de Lacerda, para voltar ao seu estado normal) 

"Se vier uma vaca aqui na frente e mugir, 
vocês vão aplaudir" 

[Professora Judite, referindo-se ao fato de que todos os que falavam na Assembléia 
ios Professores eram aplaudidos) 

"Poderíamos distribuir sopão numa rua de Curitiba, 
atraindo os mendigos para a causa universitária" 

[Acadêmico do curso de Direito discutindo estratégias de mobilização para a greve 
tia Assembléia dos Estudantes) 

"Acenei como um carnavalesco para fazer 
minha inscrição." 

[Sandro, acadêmico de História, reclamando da desatenção da mesa numa Assembléia 
ie História.) 

"Já que o sonho acabou, a gente fica 
com a empadinha" 

[Comentário do professor José Portella, presidente da APUFPR, após discurso 
emocionado de um professor a respeito da educação pública) 

"Conclua! Conclua! Conclua!" 
[Expressão mais usada pelo presidente da mesa nas sessões da Assembléia dos 
Estudantes) 



DIRETRIZES CURRICULARES : a quantas andamos? (Mônia) 

Para regulamentar as proposições da nova LDB - Lei de Diretrizes e Bases 
para a Educação - no que concerne ao ensino superior, o MEC, através do 
aditai n° 4/97 solicitou das Instituições de Ensino Superior propostas de 
Diretr izes Cur r i cu la res para as d ive rsas áreas de conhec imento . A 
convocação causou polêmica, não somente por apontar mudanças, tidas 
somo necessárias por muitos, mas sobretudo, pela maneira impositiva como 
estão sendo colocadas as questões, pela natureza dessas mudanças e pelo 
exíguo tempo disponível para as discussões sobre o assunto. Um dos pontos 
importantes é a extinção do currículo minimo, visando a f lexibi l ização dc 
ansino, tornando-o mais adequado às demandas do mercado e das diversas 
comunidades a que atendem as Universidades. Na mesma linha, os cursos 
sequênciais configuram outra divergência. Possibilidade importante para o 
-etorno dos egressos às IES - o chamado "ensino cont inuado"- e para a 
nterdisciplinaridade, apresenta-se, entretanto, se não pensado com cuidado, 
somo oportunidade para cobrança de mensalidades nas instituições públicas 
B para a institucionalização do ensino superior a curto prazo. Se tais medidas 
oferecem mais l iberdade de escolha e novas poss ib i l idades de ensino, 
apontam também para o r i sco de espec ia l i zação p r e c o c e e perda de 
qualidade. 

No que diz respeito à discussões nos cursos de História, elas começaram 
um pouco tarde e apesar da intensi f icação do diá logo entre as IES, as 
propostas ainda são bastante localizadas. Visando elaborar um documento 
in ico para os cursos de história do Paraná, representantes da UFPR, UEL, 
LIEM, UEPG, UNIOESTE, Faculdade de Jacarezinho, FAFI de União da Vitória 
a FAFI de Palmas realizaram vários encontros. O último deles, agora em maio, 
apontou divergências: a Federal do Paraná e a estadual de Ponta Grossa 
Fecharam com um mesmo documento, enquanto as demais inst i tu ições 
optaram por outra proposta. Os pontos conflitantes referem-se aos conteúdos 
• se devem ser indicados ou não - e aos cursos seqúenciais, aproximando-se 
pastante nos demais pontos. Ambos os documentos foram enviados ao MEC 
a o próx imo passo legal será a aval iação das propostas, fe i ta por uma 
somissão de especialistas - escolhida entre professores das diversas IES -
subs id iando a e labo ração de um ou t ro tex to que deverá re to rna r às 
Universidades para novos debates visando a construção de um documento 
Final. 

Independente da polêmica originada por essas medidas, cabe lembrar 
que elas regulamentam uma lei - a LDB - que já está em vigor, valendo a 
partir das turmas ingressas em 98 e provocando mudanças fundamentais 
i a estruturação dos mais diversos cursos, sejam eles de ensino superior, 
Fundamental ou médio. Nesse sent ido, vale a pena pa r t i c i pa rmos das 
discussões não só porque dizem respeito à políticas educacionais do atual 
governo - com implicações sérias em nossa vida estudanti l - mas também 
por permit i r a reflexão a respeito da histór ia, da nossa prát ica enquanto 
alunos e educadores e, acima de tudo, sobre o que entendemos como ums 
Universidade pública e de qualidade. 


