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Caros colegas, o PET-História UFPR está retomando uma atividade há algum tempo extinta: a publicação do 

Boletim informativo. Em 2012, em vias de comemorar os 20 anos do PET-História, o grupo recuperou 

documentações existentes na sala e encontramos alguns boletins publicados de 1997 até 2004. Reeditamos 

algumas matérias relacionadas com os acontecimentos da Universidade, tal como a greve e eleições para 

reitor e DCE. Este ano retomamos essa atividade e estamos novamente publicando o Boletim Informativo, 

porém precisamos da ajuda de todos os integrantes do DEHIS, desde alunos a funcionários, todos são bem 

vindos a escrever algo para esse boletim. Temos o intuito de comunicar, informar e entreter, então contamos 

com a participação de todos vocês para que isso seja possível.  

 

Editorial 

Espaço para o Novo 
Por Willian Funke 

 

Dalton Trevisan, junto com alguns amigos, 

empreendeu na Curitiba dos anos de 1940 uma 

revista literária, que tinha entre seus objetivos 

abrir espaço para a publicação dos auto nomeados 

“novos”. Pois bem, mais de 60 anos passados eis 

que surge na mesma Curitiba um novo espaço de 

publicação para os novos. Tudo bem, (bastante) 

diferente da Joaquim de Dalton e seus camaradas. 

Mas ainda assim um espaço aos novos, um tributo 

àqueles que estão por vir.  

Falo, caro leitor, da Cadernos de Clio, publicação 

anual que visa trazer a público artigos e resenhas 

de graduandos de história desse Brasil, e que já 

tem 3 números publicados, estando o quarto em 
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processo de elaboração (enquanto escrevo o edital 

de contribuições ainda está aberto, consulte no 

blog do PET). É uma revista acadêmica, com 

todas as exigências que essa categoria impõe. O 

corpo editorial é formado por alunos da UFPR, 

vinculados ao PET História; os pareceres às 

contribuições são emitidos por especialistas nas 

áreas dos textos; a revista possui o registro ISSN e 

está relacionada no WebQualis (sistema de 

avaliação de publicações científicas). Mesmo com 

todas essas aparentes amarras institucionais – que 

mais dão segurança a quem contribuí com o 

periódico do que lhe atrapalham a ação – a 

Cadernos de Clio não perde o seu espírito, 

expresso já no nome, de uma felicidade imensa 

(antes que quem lê pense que tive parte no 

batismo, só conheci a criança quando já andava). 

Cadernos indica o rabisco, rascunho, o semear de 

ideias que podem ou não frutificar e que caso não 

o façam não teram culpa, pois eram só ideias. Clio 

é a musa grega da História e da Criatividade. E o 

que se busca com essa revista, se não trabalhos 

historiográficos sérios, bem embasados e 

desenvolvidos, mas que não ouvidem a 

criatividade – metodológica, narrativa, ou para 

outra coisa que ainda não ousamos pensar. 

Trabalhos que possam iniciar o pavimento de 

carreiras de historiadores (professores e 

pesquisadores) e nos iluminar (como já fizeram 

comigo) na nossa caminhada paralela e transversal 

de eternos estudantes. 

Deveria acabar o texto nessa última frase que 

ficou linda, mas restam algumas informações que 

precisam ser dadas. Como sonhar nunca é demais, 

para o quarto número (e posteriores) da revista 

estamos aceitando contribuições de graduandos 

em história dos demais países de língua 

portuguesa, buscando estabelecer ligações e trocas 

com os cohabitantes deste planeta com os quais 

dividimos o idioma. Ainda nessa linha 

pretendemos, em breve, expandir nossa ambição 

para os países de língua espanhola. Mas de que 

adiantaria todo este esforço se não tivéssemos 

como divulgar os resultados deste trabalho. 

Pensando nisto temos realizado a impressão de 

alguns exemplares da Cadernos de Clio, que 

obviamente não suprem a demanda planetária por 

essa publicação, sendo assim estamos trabalhando 

para disponibilizar a revista em algum tipo de rede 

global que possibilite o acesso ao seu conteúdo de 

diversos terminais, talvez na internet. 

Acho que é isso, escreva, leia,  

Enfim, compartilhe esse projeto. 
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EVENTO 

Diálogos Mediterrânicos 

Evento de extensão universitária na forma de Seminários com a participação de pesquisadores brasileiros, 

portugueses e espanhóis promovido pelo Núcleo de Estudos Mediterrânicos (NEMED) com apoio do 

PGHIS-UFPR. 

Realização entre os dias 08 de março a 30 de junho.  

Inscrições: 18/02 a 07/03/2013 pelo e-mail: dialogosmediterranicos4@hotmail.com  

Responsável pela inscrição: Elaine Senko.  

Local de realização: UFPR-SCHLA, Rua General Carneiro, 460, Edifício D. Pedro I, 6º andar, sala 612. 

Curitiba -Paraná. 

50 vagas e inscrição gratuita. 

 

 

_________________________________________________________________ 
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Diagnóstico 
Por Willian Funke 

As colegas e os colegas dos cursos de história da 

UFPR já devem até ter algum tipo de desconforto 

quando vêm este que vos escreve ou outra pessoa 

chegando na sala e dizendo que veio pedir para 

que preencham os formulários do diagnóstico do 

curso. Pois tentemos diminuir os problemas 

expondo as intenções e os resultados – já obtidos e 

possíveis – de tal trabalho.  

O Diagnóstico divide-se em duas partes: o Perfil 

do Estudante e Avaliação das Disciplinas. O 

primeiro pretende trazer a luz algumas 

características específicas do estudante de história 

da UFPR, tais como a condição sócio-econômica. 

Há ainda as questões sobre o Curso e a 

Infraestrutura da Universidade, que intentam 

orientar possíveis melhorias. A Avaliação das 

Disciplinas se enfoca nas questões internas à sala 

de aula e busca servir de guia para professores e 

alunos na construção de uma melhor relação de 

ensino-aprendizagem, mantando o que bom 

estiver e melhorando o que assim se fizer 

necessário. Cabe ressaltar que não se trata de uma 

forma de punir ou premiar os professores, mas 

principalmente de instrumentalizar-lhes em seu 

processo de auto-avaliação.  

Creio que justamente instrumentalizar seja o 

objetivo central deste trabalho, que pode orientar a 

organização de projetos (a professora Joseli teve a 

ideia de fazer o projeto de extensão que 

desenvolve hoje no Arquivo Público a partir da 

constatação do pequeno número de extensionistas 

nos cursos); dar dados as reivindicações do 

CAHIS; enfim fazer com que entendamos e 

quantifiquemos os nossos problemas, que por 

vezes nos parecem tão abstratos. 

É importante destacar que, não obstante o 

Diagnóstico se inicie no PET ele não se encerra 

ali. Os formulários que estão sendo apresentados à 

vocês no último e no presente semestre foram 

desenvlvidos junto aos estudantes (através do 

Comando de Greve Estudantil de História) e 

professores (por meio das coordenações e do 

colegiado do curso diurno, em que os resultados 

são apresentados e repercutem). Os resultados 

estão disponíveis no blog do PET na aba 

documentos.  

Só para chamar a atenção de vocês, comparando a 

renda familiar dos estudantes de história no 

período de 2009 a 2011 percebe-se um incremento 

do percentual de colegas que integram as camadas 

com menores rendimentos. Temos que a renda é 

medida em salários mínimos, que teve aumento 

real no período, assim pode ser que as famílias 

tenham aumentado sua renda menos que o salário 

mínimo. Mas não podemos descartar a hipótese de 

uma mudança no perfil do aluno de história. Ou 

ainda podemos atribuir isso a crise de 2008. Para 

ter estas e outras viagens é só acessar os 

resultados do Diagnóstico. 
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XIV EREH sul – uma experiência 
Por Luciane Carvalho 

 

Entre os dias 2 e 4 de novembro de 2012 

aconteceu em Curitiba, no campus de Ciências 

Agrárias da UFPR, o XIV Encontro Regional de 

Estudantes de História. O evento foi organizado 

por estudantes dos cursos de História da UFPR 

num processo que durou aproximadamente cinco 

meses. Nesse período, realizamos dezenas de 

reuniões para formular a temática e metodologia 

do encontro, nomes dos palestrantes, distribuição 

de tarefas, financiamento, alimentação – enfim, 

uma infinidade de detalhes a serem pensados para 

um evento como foi nosso EREH. 

 Mas, primeiramente, o que é o EREH? 

Explicamos: é um encontro realizado anualmente 

em cada região do país com a proposta de ser um 

espaço organizado pelo movimento estudantil de 

História (constituindo a FEMEH, Federação do 

Movimento Estudantil de História) para discussão 

acadêmica, política e social entre os/as estudantes 

de nosso curso. As chamadas escolas-sedes são 

propostas nos Conselhos Regionais de Entidades 

de História (COREHIs) e levados para votação 

nas plenárias finais dos encontros. A UFPR se 

propôs a sediar o Encontro de 2012 durante o 

EREH de 2011, realizado em Porto Alegre. Vale 

lembrar que também sediamos a edição de 2008, 

realizada no Parque da Ciência, em Pinhais. 

 A Comissão Organizadora foi convocada 

em assembleia estudantil, de modo a garantir a 

ampla participação de todos/as, e não apenas de 

integrantes do CAHIS. As atividades da Comissão 

se iniciaram com a elaboração de um eixo 

temático: para que(m) serve o conhecimento 

adquirido em nossa formação acadêmica? 

Acreditamos que nossa carreira profissional, seja 

na pesquisa ou no ensino de História, está ligada a 

um compromisso social que se refletirá na vida 

daqueles que receberem nosso conhecimento, seja 

ele qual for. Assim sendo, propomos três mesas de 

debates envolvendo questões básicas e urgentes: 

conjuntura da educação, cotas raciais e parcerias 

público-privadas; também oferecemos diversos 

Grupos de Discussão, como de drogas, mulheres, 

movimentos sociais, movimento estudantil e 

faculdades pagas. 

 Mas nem só de debates se faz um encontro 

de três dias! Tivemos que providenciar a estrutura 

para que tudo acontecesse da melhor forma 

possível. Reuniões com órgãos da Universidade, 

como a PRAE, foram necessárias para conseguir 

financiamento de coisas básicas como alimentação 

no RU para os estudantes de outras faculdades, 

segurança, limpeza, chuveiros e uma tenda para as 

atividades culturais. Muitas conversas com chefes 

de setores para autorizar financiamento e 

utilização do campus Agrárias. Idas e vindas aos 

sindicatos ligados à educação básica e à UFPR. 

Compra de materiais. Ofícios, autorizações, 

assinaturas: um mundo inteiro de burocracias de 

que até então ouvíamos apenas boatos e 

comprovamos empiricamente sua existência. 

 Nas últimas semanas antes do início do 

Encontro sentíamos aquele medo terrível de que a 

Lei de Murphy caísse sobre nós: se algo pode dar 

errado, dar-se-á da pior forma possível. Mais de 

200 pessoas, vindas de toda a região sul, pegando 
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a estrada com destino a um evento organizado por 

você e seus colegas de graduação, esperando 

debates acalourados, comida, banho e alojamento. 

Pensamos que tão logo o primeiro ônibus 

chegasse, o caos se instalaria e que ficaríamos 

conhecidos nacionalmente como os organizadores 

do pior EREH de todos os tempos, além do perigo 

sempre constante nesses encontros de contrair 

uma dívida não só financeira, mas também moral 

frente a todo o movimento estudantil de História... 

Felizmente, a musa Clio estava ao nosso lado e, 

no final da tarde do dia 1º de novembro, tudo 

estava resolvido. Passamos aquela noite no 

campus Agrárias organizando as salas de aula que 

serviriam de alojamento e nos preparando 

mentalmente para os próximos dias. 

 No início da manhã do dia 2 chegaram as 

primeiras delegações, vindas de Santa Maria 

(UFSM) e Porto Alegre (UFRGS, FAPA e PUC-

RS). Os encontristas foram recepcionados com 

nossa simpatia curitibana e logo fizeram suas 

inscrições e se instalaram nos alojamentos ou 

montaram acampamento nos gramados do 

campus. No começo da tarde tivemos a plenária 

inicial, quando fizemos os informes gerais sobre a 

programação e utilização do espaço, além de 

aprovarmos o regimento interno do Encontro. Daí 

em diante, seguimos a programação conforme o 

planejado, cumprindo os horários estabelecidos e 

revezando nossas funções. 

 Gostaríamos de comentar especialmente o 

belíssimo debate sobre cotas raciais com os 

palestrantes Ailsson de Souza (formado em 

História, do Movimento Negro de Paranavaí), 

Débora Oyayomi e William Barbosa do NEAB 

UFPR. Propusemos este debate não para discutir a 

validade ou não das políticas de cotas raciais, mas 

sim partir do pressuposto de que as cotas já estão 

estabelecidas e sendo aproveitadas, contribuindo 

para “mudar a cara” da comunidade universitária, 

de modo que nos perguntamos: que nova 

Universidade é essa que está surgindo? Esse era 

um debate até então raramente feito dentro do 

Movimento Estudantil de História e decidimos 

trazer à tona a questão racial. A conclusão que 

tiramos é que acertamos na aposta: possibilitamos 

à FEMEH uma abertura a esse debate, atitude 

elogiada não só pelos que vieram ao EREH sul, 

mas também a nível nacional. Durante o último 

Conselho Nacional (CONEHI), em janeiro deste 

ano, ao se discutir a programação do Encontro 

Nacional sediado pela UERJ (cuja proposta é 

justamente debater cotas), nosso Encontro foi 

lembrado como um grande passo dado em direção 

a um debate qualificado e tão necessário no campo 

de atuação da História. 

 Uma das coisas que mais marcam a 

experiência de participar de encontros estudantis 

como o EREH e o ENEH é conhecer e conviver 

com pessoas dos mais diversos lugares do país, 

com costumes e sotaques diferentes. Percebemos 

que, apesar da distância entre as universidades, 

nós, estudantes de História, temos basicamente os 

mesmos desafios e preocupações. A troca de 

experiências proporcionada em tais espaços é de 

um valor inestimável. E o que dizer sobre as 

amizades que surgem? Mal podemos esperar o 

próximo encontro para rever nossos amigos e 

amigas. 

 Encerrado o encontro, na tarde do dia 4 de 

novembro, sentimos, além do cansaço físico e 

mental, uma satisfação enorme em ter organizado 
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um evento tão grande, em tão pouco tempo e com 

tantas dificuldades e que deu certo. Finalizado o 

balanço financeiro, não havia dívidas, mas sim um 

lucro razoável, que foi revertido para a 

organização dos próximos encontros. Nos meses 

seguintes, os elogios vindos dos Conselhos nos 

deram a certeza de um trabalho bem feito. E para 

nós, estudantes de História da UFPR, o maior 

ganho de todos: a aproximação de mais pessoas e 

a renovação do movimento estudantil, com a 

consciência de que ainda vale a pena insistir numa 

formação para além das paredes das salas de aula, 

dos textos e das teorias, tão caras à nossa vida 

acadêmica.  

 

 

 

AVISO 

 
A professora Martha está precisando de voluntários para ajudá-la a cadastrar os livros que a professora 

Judite doou para Universidade. Segundo informações da própria Martha já foi feita uma triagem dos mais de 

1700 livros que a profª Judite doou, pela Fernanda do LAIN e pelos alunos CEDOPE. Estão listados em uma 

planilha excel, com nome de autor, título do livro/periódico, data, editora, edição. Agora é necessário um 

mutirãozinho para ver no site da biblioteca o que tem e o que não tem, a partir dessa planilha.  

Interessados entrem em contato com a professora Martha. 

 

Estranhos por aí 
Editorial 

 

Só um alerta rápido que queremos dar: 

Pessoas estranhas andando por aí, no departamento, no banheiro, roubaram um professor, pessoas com 

genitália para fora...não estou querendo colocar pânico em ninguém, mas é algo sério que está ocorrendo no 

DEHIS.  

Era interessante aqueles dias em que a maior preocupação era se teria papel higiênico ou sabonete no 

banheiro da faculdade. 

Vamos ficar atentos. 

 

Segue o cartaz produzido pelo Coletivo Aurora. 
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EVENTO 

 
Ciclo de palestras sobre Cultura Material e História da Alimentação. 

Realização: PGHIS e Linha Intersubjetividade e Pluralidade. 

7 de maço de 2013 – 09h e 15h30. 
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PET ENTREVISTA 

 
No ano de 2004, último ano de publicação do 

Boletim, começaram com a prática de entrevistas 

com os professores do DEHIS, a fim de conhecer 

mais as perspectivas e experiências de trabalhos 

desses profissionais. Como estamos com alguns 

professores novos no departamento, resolvemos 

começar por eles. Nessa edição fizemos a 

entrevista com o professor Hector, que em 2012 

entrou na Universidade para lecionar História da 

África no nosso curso. 

 

PET: O que você entende ser tarefa do 

historiador? 

Hector: Vou me arriscar a responder como 

antropólogo, minha formação principal, embora a 

história assim como a sociologia esteja também na 

minha formação. Acredito que uma das tarefas 

mais urgentes, e talvez por isso, também muito 

necessária, é a de desconfiar da própria História, 

essa História com “H”. Se despir das certezas 

grandiloquentes e solenidades das efemérides, e 

assumir como principio heurístico a dúvida. Olhar 

para o passado de maneira crítica, desconfiar das 

fontes, questionar os conceitos, as categorias e as 

classificações, procurar reconhecer e desvendar os 

silêncios dessas “Histórias oficiais”. Dialogar com 

outras áreas e acabar com o umbiguismo 

acadêmico, embora este último está dedicado a 

todas as áreas de conhecimento, incluindo a 

Antropologia. Não se deve esquecer que nossas 

histórias são histórias de colonizados, nossas 

ideias de mundo são ideias que vem de fora e 

“adequadas” a nossas realidades, e portanto é uma 

obrigação até política, reconhecer e questionar 

critica e conscientemente o lugar que ocupamos 

dentro de esta estrutura de circulação de 

conhecimento. A modo de exemplo, entendo que 

o chamado “colonialismo” possa talvez ter 

acabado formalmente, mas as relações coloniais, 

ao meu ver, não (pense só na realidade concreta 

dos índios e afro-descendentes, por citar alguns 

exemplos). E esta colonialidade (eufemizada sob o 

rótulo de modernidade) é um dos princípios 

intersubjetivos que, até o dia de hoje, sustenta as 

estruturas e relações de poder em nossas 

sociedades, e na qual a academia faz parte 

substancial por ser a que de alguma forma molda 

o senso comum. Isso ai é uma responsabilidade 

muito grande. Dai a importância de assumir um 

papel crítico como historiadores e historiadoras, 

mas também para qualquer cientista social que 

assume seu papel com seriedade. 

PET: quais os autores mais importantes que 

marcaram a sua formação? 

Hector: São muitos e alguns não necessariamente 

“clássicos”. Conformam, na minha perspectiva, 

coletivos de pensamento. Não costumo fazer culto 

a UM ou UMA intelectual, mais bem são 

representantes de uma ideia, de um debate, 

cambiante e instigante. Este tipo de pergunta, às 

vezes, se torna involuntariamente um pouco 

capciosas, precisamente porque sem querer acaba 

enquadrando ao entrevistado muitas vezes em 

perspectivas que não necessariamente são as dele, 

contudo vou tentar responder colocando todos 

juntos e desta forma mostrar o principio eclético e 
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caráter dialógico que guia minha formação. K. 

Marx, N. Elias, P. Bourdieu, R. Kurz, M. Bloch, 

L. Febvre, E.P. Thompson, E. Hobsbawm, J. 

Goody, E.E. Evans-Pritchard, M. Gluckman, V. 

Turner, C. Meillassoux, E. Wolf, M. Sahlins, K. 

Verdery, C. Humphrey, JF. Bayart, S. Hall, J. 

Buttler, G. Spivak, A. Appadurai, D. Chakrabarty, 

P. Chatterjee, A. Appiah, M. Mamdani, R. 

Grosfogel, W. Mignolo, A. Quijano, C. Walsh, 

acho que vou parar por aqui. 

PET: Qual é a pesquisa que você está 

desenvolvendo atualmente? 

Hector: Meu projeto de pesquisa, o qual neste 

momento esta passando por um processo de 

readequação do recorte temporal, atendendo às 

generosas sugestões recebidas dos meus colegas, 

intitula-se: “A formação estatal moçambicana e a 

construção histórica das suas margens: 

instituições, sujeitos e estatutos”. Poderia ter 

colocado “África” no lugar de “Moçambique”, 

mas na verdade sou partidário da desconstrução 

deste “conceito”, precisamente porque para muitos 

de nós, a “África”, assim desta forma, não 

existiria para além de uma problemática 

conceitualização. A meu ver, entender a África 

como uma realidade (e portanto como muitas e 

complexas realidades), nós leva invariavelmente a 

renegar epistemologicamente deste conceito e 

assumi-lo talvez ou apenas como uma expressão 

geográfica. No relativo ao meu projeto, em poucas 

palavras, tento sair ao passo de uma tendência já 

institucionalizada nas disciplinas que debatem os 

processos constitutivos à formação do estado 

neste país africano, que privilegia um enfoque 

“estadocentrista”, o qual, a meu ver, obstaculiza a 

compreensão integral dos processos sociais de 

construção nacional, desconsiderando aos próprios 

sujeitos atingidos por esta formação estatal. A 

minha perspectiva concentra-se basicamente em 

partir do lado oposto: as suas margens, ou melhor, 

a partir da maneira como esta formação histórica 

do estado, foi criando instituições e estatutos que 

atingiram às populações (individual e 

coletivamente) de maneira bastante complexa, 

provocando, ao mesmo tempo, práticas novas e/ou 

readequações nos processos de reprodução social 

e na produção da sua própria subjetividade. 

O propósito é, a partir de um diálogo 

interdisciplinar e confrontando as fontes escritas e 

orais existentes, tentar sistematizar os 

desdobramentos históricos que conduziram ao 

formato atual desta relação caracterizada pela 

existência de um estado construído, desde o inicio, 

com deliberada autonomia e contra a sua 

sociedade, e uma sociedade, por sua vez, distante 

e desconfiada, mas também dependente. O 

objetivo é enfrentar este “Estado moçambicano”, 

tal e como ele se manifesta, considerando a 

própria formação histórica e suas instituições, 

desde o ponto de vista da experiência concreta dos 

indivíduos – que ora dialogam, ora suspeitam, ora 

desejam, ora resistem ao Estado. 

PET: Recomendação de leituras. 

Hector: As da minha disciplina (brincadeira) e 

também os autores que mencionei mais a cima. 
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COLETIVO AURORA 

 
O Coletivo Aurora nasceu a partir do 

sentimento de angústia que as mulheres do curso 

de História da UFPR percebiam em si e na 

sociedade nas relações entre os sexos e os 

gêneros. Quando percebemos que a opressão 

sofrida cotidianamente não era exclusividade de 

algumas de nós, mas de todas, sentimos a 

necessidade e a urgência da nossa organização.  

Muitxs de nós, ao entrarmos na 

Universidade, pensávamos que este seria um 

espaço de pessoas “esclarecidas”, e que qualquer 

tipo de opressão seria inexistente. Mas a 

Universidade não está descolada da sociedade, ao 

contrário: os estudantes e a instituição fazem parte 

dela, e reproduzem esses preconceitos, sejam de 

caráter social, de gênero ou de raça. 

Desde o mês de junho de 2012, começamos 

a nos organizar enquanto um coletivo que debate a 

opressão de gênero, o feminismo e a luta pela 

libertação de homens e mulheres. Além do estudo, 

nos colocamos para a construção de lutas 

concretas, dentro e fora da universidade, com o 

horizonte da transformação da nossa sociedade - 

colaboramos com os debates e organização da 

Marcha das Vadias 2012, organizamos discussões 

de textos e cinedebate, fizemos parte da 

organização do “Um Bilhão que se Ergue (evento 

que ocorreu no mundo todo, alertando sobre a 

violência contra as mulheres) e pretendemos, nos 

inserindo em outros espaços, levar as discussões 

de gênero e visibilizar a luta em outros campi e 

para além dos muros da Universidade. 

Com o início das atividades do Coletivo, 

percebemos ainda mais como as discussões de 

gênero são recentes em nossas vidas e na História; 

como o termo feminismo pode causar medo e 

intolerância; como o machismo pode acontecer de 

forma tão velada, que às vezes, passa até 

despercebido. O que acontece é que estes 

preconceitos são tão repetidos, tão exaustivamente 

reproduzidos, que acabam por ser naturalizados. 

O Aurora nasceu no curso de História, mas 

está aberto a estudantes de outros cursos que 

queiram conhecer e construir conjuntamente.  

Sabemos que a luta das mulheres é uma luta de 

todxs e que só conseguiremos a nossa 

emancipação e equidade se construirmos, ao 

mesmo tempo, uma sociedade mais justa e 

humana, livre de toda e qualquer opressão. 

Segundo o dicionário, Aurora significa: 

Aurora subst f aurora [aw'rɔrɐ] -1. O nascer do dia 

- o romper da aurora; 2. O começo de qualquer 

coisa - a aurora dos novos tempos. Aurora 

também foi Aurora Maria Nascimento Furtado. 

Mulher, jovem, estudante. Militante e guerrilheira 

da Ação Libertadora Nacional, organização de 

extrema-esquerda integrante da luta armada contra 

a ditadura militar brasileira. Morta na cidade do 

Rio de Janeiro, aos 26 anos, por agentes do 

governo militar.. 

Somos todxs Aurora, pois renascemos, 

sempre novxs; pois relembramos da luta, dos 

sonhos da guerrilheira. Pois estamos todxs na 

resistência cotidiana de ser mulher, na resistência 
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de sermos diferentes, de exigirmos a igualdade de 

gênero.  

Trazendo o brilho na rosto e a força no 

coração, trazendo aurora dentro de nós, somos 

Aurora! Até que todas e todos sejam contagiados 

pelo brilho do novo mundo que virá! Até que 

todxs sejamos livres! 

 

 

NOTA 

 
 A próxima edição sai em maio. Quem tiver interesse de publicar é só mandar um e-mail para 

boletimpethistoria@gmail.com. Programas, eventos ou qualquer coisa nós também podemos publicar. Essa 

edição não tem pérolas por falta de contribuição. 

Espero que tenham tido uma ótima leitura. 

 

Editorial 

 

 

 

mailto:boletimpethistoria@gmail.com�

