
 1 

 

 

Boletim informativo PET História UFPR 

 

Na comemoração dos 20 anos do PET História, 

escolhemos alguns artigos, matérias e 

curiosidades que eram publicadas em um Boletim 

Informativo produzido pelo Grupo PET História 

nos anos de 1997 à 1998, de 2002 até 2004.  A 

escolha do que será publicado converge com o 

momento em que a Universidade está vivendo, 

assim como nossa cidade e nossa juventude. É 

importante também para entendermos o que os 

alunos desses períodos de publicação viram, 

fizeram e construíram na universidade, assim 

como as mudanças no meio universitário e 

estudantil. 

O Boletim era aberto para publicações não 

somente dos petianos, mas dos graduandos do 

curso de História, com cartas, comentários, 

artigos, editorial, agenda, divulgação de eventos. 

A primeira edição foi lançada em Setembro de 

1997 sob a tutoria do professor Luis Carlos 

Ribeiro. 

Como edição comemorativa, limitamos a reedição 

dos textos, outros textos poderão ser reeditados, e 

também, podem ser consultados na sala do PET. 

Editorial Camila M.L Pleszczak 

 

......................................................................... 

 

 

Boletim informativo, setembro /97-01 e 

novembro/97-02: Editor Responsável: Grupo 

PET/ redatores: Rafael Beltrani, Mônica 

Silvestrin, Melissa C. Bello, Hélio Bento, 

Cristiane Grumm, Fausto Amadigi, Fabiano 

Stoiev/ Tutor: Luis Carlos Ribeiro/ Programação 

visual-Editoração: Lilian Alcanara Soares/ 

Colaborador: Joca. 

 

Editorial – Setembro 97 - 01 

Gente, vocês não sabem como é difícil escrever 

um editorial. Ainda mais quando ele é feito por 

sete pessoas, quatorze mãos, muitas ideias e 

pouco consenso. Maravilha! Eis a pluralidade e 

com ela o que costumamos chamar de pós-

modernidade. Ei, espera ai... será que a gente pode 

falar em pós modernidade? Não seria só mais um 

conceito para algo que ainda não sabemos direito 

o que é, que não temos hoje outro nome para dar? 

No mínimo, essa é a discussão contraditória. É por 

essa e outras titubeantes questões que resolvemos 

sair da toca. 

Esse boletim tem como objetivo possibilitar o 

diálogo entre estudantes de história – alunos e 

professores – com e através do PET, essa “coisa” 

que ninguém sabe bem o que é. Temo ai o 

segundo motivo desse periódico: informar a todos 

sobre as atividades do programa, que são abertos 

ao público, anunciando os dias dos nossos 

seminários, cursos e eventos. Por favor, não nos 

deixem sós. Precisamos da colaboração de vocês, 

de artigos a críticas, sugestões e ideias.  
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O presente número é praticamente todo dedicado 

ao encontro nacional da ANPUH, que aconteceu 

em Belo Horizonte e contou com a participação da 

“Família PET feliz” (brincadeirinha!). Andamos 

nos metendo em algumas encrencas por lá, 

passamos inclusive pelo Procom, e quase 

perdemos as passagens de volta. Os detalhes dessa 

aventura você vai ver no artigo “”. Temos ainda 

um comentário a respeito da conferência proferida 

pelo professor Francisco Falcon sobre História e 

Cidadania, e como não poderia deixar de ser, a 

agenda cultural do Fabiano, com dicas de cursos, 

teatro, exposições e coisas afins. 

Sabemos que esse discurso todo – lembrando 

Foucault – institui uma prática, e esperamos que 

ela continuasse a existir para que seja possível um 

boletim número 2,3,... e assim por diante. 

Torcemos para que, ao menos na periodicidade, as 

edições constituam uma “longa duração”. Feitas 

as apresentações, desejamos que vocês 

embarquem nessa com a gente. Mas aviso: essa é 

uma viagem experimental, na qual só 

descobriremos alguns portos mais ou menos 

seguros à medida que avançarmos. Esperamos que 

eles, nos oferecendo a comodidade do 

conhecimento, não nos impeçam de seguir 

adiante, de ir além. 

......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Simpósio da ANPUH – Setembro/97 - 01 

Entre os dias 20 e 25 de julho o PET-História 

participou do XIX Simpósio Nacional de História 

da ANPUH (Associação Nacional dos Professores 

Universitários de História) em Belo Horizonte. A 

ANPUH não se resume mais apenas ao nível 

universitário, apesar de manter o antigo nome. 

Engloba professores de 1º. e 2º. Graus. 

O Simpósio Nacional é realizado a cada dois anos 

e no ano intermediário são realizados encontros 

regionais. Os graduandos também podem 

apresentar seus trabalhos e nesse Simpósio houve 

muitos trabalhos interessantes apresentados por 

alunos. 

A participação do nosso grupo PET no Simpósio 

suscitou muitas questões. Já no inicio do evento 

nos surpreendemos com a escassez de trabalhos 

apresentados pela nossa Universidade, 

principalmente quando comparada às outras 

Instituições. Isso nos fez pensar também na baixa 

participação dos alunos, o que talvez se deva a 

falta de incentivo por parte dos próprios 

professores para que os graduandos apresentassem 

comunicações no Simpósio. 

Outro aspecto relevante foi o contato com 

trabalhos de perspectivas variadas que estão sendo 

produzido nas diversas regiões do Brasil, o que 

nos levou a ampliar nosso leque de análise em 

relação à História. Percebemos também no 

Simpósio a recorrência de muitos temas 

importantes que em nosso curso pouco são 

abordados, como por exemplo, o trabalho com 

história oral. 
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As diferentes metodologias de pesquisa que 

presenciamos no contato com tantos profissionais 

nos fez pensar o nosso próprio curso e perceber 

certos “vícios” desse Departamento em relação às 

suas práticas. Essas práticas, que antes se 

apresentavam a nós como as únicas formas 

possíveis de fazer história, puderam ser 

relativizadas e enriquecidas quando pensamos as 

diferentes experiências que vivenciamos. 

Apesar de todo esse contato com novas 

experiências durante o Simpósio, achamos que 

elas poderiam ter tornado a forma de trocas 

recíprocas e não só unilaterais se não só se 

pensasse a parte acadêmica do Simpósio, mas 

tampem elaborassem uma programação cultural 

que permitisse um entrosamento maior entre os 

Simpósios. Além disso, houve um excesso de 

trabalhos apresentados que poderiam ter sido 

melhor selecionados, permitindo mais tempo de 

discussão. 

Enfim, achamos que a participação em eventos 

desse porte é muito interessante e deveria ser mais 

freqüente entre os graduandos, pois não é 

interessante que continuemos trabalhando 

enquanto ilhas afastadas pelas diferenças, mas sim 

essas devam contribuir ainda mais para a nossa 

formação. 

......................................................................... 

I Encontro Nacional dos grupos PET-História 

– Setembro/97 – 01 

Paralelo ao simpósio da ANPUH,  realizou-se em 

Belo Horizonte, nos dias 22 e 23 de julho, o I 

ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS PET DE 

HISTÓRIA. 

 

 

 

 

O evento, organizado pelo Prof. Dr. Eurípedes 

Funes, tutor do PET de História da Universidade 

Federal do Ceará, contou com a participação de 

seis grupos: UNISINOS (RS), UFSC, UFPR e 

UECE. 

Fora o congraçamento geral entre os petianos, que 

é de praxe em qualquer encontro estudantil, foi 

muito importante termos a oportunidade de 

conhecer os trabalhos dos outros grupos, discuti-

los e avaliar como anda o PET pelo Brasil afora. 

O nível dos trabalhos apresentados foi excelente, e 

sem dúvida todos lucramos com essa experiência. 

Mas o melhor mesmo foram as discussões nos 

bares, restaurantes e no Mineirinho – nosso 

alojamento – que sem dúvida são sempre as mais 

interessantes. 

Além das apresentações, outro aspecto muito 

relevante do Encontro foram as reuniões onde se 

pôde discutir como o PET é visto nas outras 

universidades. É preocupante notar que o PET 

muitas vezes é malvisto pela graduação como se 

fosse uma elite, “os intocáveis”. É por essas e 

outras que estamos tentando mostrar que o grupo 

não faz nada de mais, além de estudar, e que a 

participação da graduação, principalmente nos 

eventos que promovemos, é imprescindível. Além 

do mais, nós também somos da graduação! Não 

há o que nem por que esconder nada. 

De qualquer modo, a fim de mantermos esse 

contato maior entre os PET´s, foi montada uma 

espécie de Secretaria Nacional, composta por seis 

alunos, ou seja, um representante por PET. O 

representante da UFPR é este autor que vos fala.  

O único fato a lamentar foi a ausência dos 

representantes da CAPES que deveriam ter 

aparecido para alguns esclarecimentos, e 

simplesmente não deram as caras. 

......................................................................... 
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ELEIÇÕES PARA O DCE: Uma opinião – 

Novembro/97 – 02 

Por Melissa 

Nos dias 11 e 12 deste mês ocorreu a eleição para 

a diretoria do DCE. Essa informação parece 

redundante, mas o parco quorum das eleições e a 

expressão de espanto frente às urnas durante a 

votação indicam que o grau de informação dos 

estudantes não é lá muito animador. 

Além dessa pequena participação estudantil no 

processo eleitoral, outra questão assustadora no 

movimento estudantil é o quadro do último 

processo eleitoral. Denotou por um lado o 

desinteresse de uma maioria, por outro o 

oportunismo de uma minoria que finge uma 

participação desinteressada e até altruísta no 

processo. Refiro-me às aberrações ocorridas no 

processo eleitoral que tantas foram que optarei por 

relatar apenas algumas. 

Durante as inscrições de chapas, a atitude da 

Comissão Eleitoral foi parcial, facilitando o 

desenrolar dos processos que beneficiavam a 

chapa da situação e dificultando aqueles que a 

prejudicavam. A inscrição de duas chapas de 

oposição foi garantida a todas as custas, pois a 

comissão chegou a reorganizar a ficha de 

inscrição de uma das chapas da oposição pois era  

preciso manter a oposição dividida e garantir a 

vitória da situação. 

Essa benevolência mudou quando se tratava da 

Chapa para o Conselho Universitário, onde a 

oposição estava unida e, portanto fortalecida 

contra a situação.  

 

 

 

 

Nesse caso se aplicou o rigor da “ lei”  (Lei essa, 

provavelmente tirada da cabeça dos membros da 

Comissão Eleitoral, já que não se teve noticia de 

nenhum regimento eleitoral publicado). 

Permaneceu então apenas uma Chapa para o 

Conselho, a da Situação. 

O fato de não ter sido publicado um regimento 

eleitoral é também uma aberração. Afinal, como 

se pode entrar num jogo sem o conhecimento das 

regras? Situação que piora no nosso caso pois a 

Comissão Eleitoral é encarregada de julgar os 

procedimento relativos a eleição. Com base em 

que estabeleceram seus julgamentos? Em suas 

posições pessoais? 

Para não nos estendermos muito, lembremos 

apenas que durante a eleição houve roubo de 

cédulas, mesário fazendo propaganda de Chapa na 

mesa de votação, panfletos de chapa nas mesas de 

votação, pessoas votando sem apresentar 

documentos, entre outros... 

Não poderia se deixar de detalhar, até porque 

nesse caso a Comissão eleitoral foi omissa, a 

questão da urna da escola técnica. Quanto a isso, 

foi pedida a sua impugnação pelo fato 

testemunhado por professores e funcionários, de 

alunos que receberam a sua cédula já preenchida. 

Nesse mesmo local, os fiscais da chapa de 

oposição foram impedidos de entrar por “não 

estudares na escola técnica” . Curioso não? Mas a  

contagem dos votos de tal urna foi efetivada e 

ajudou a LEGITIMAR essa belíssima eleição. 

Mais irregularidades poderiam ser descritas, mas 

poderiam causar cansaço nos estudantes já tão 

desinteressados pelo movimento estudantil que 

nos deixam abandonado a poucas mãos. Estas, no 

entanto, agem em nome do todo dos estudantes. 
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Mas acho que tais denúncias alertam-nos dos 

desmandos que vem ocorrendo sob uso de nosso 

nome. Termino com uma informação, para quem 

ainda não sabe: havia três chapas disputando. 

Duas de oposição: Até Quando esperar?  E 

Unidade; e ainda a chapa da situação – Na 

direção certa – que será nossa representante 

durante o próximo ano, tanto no Conselho 

Universitário quanto no DCE. 

......................................................................... 

Eleição para reitor – novembro/97 – 02 

Por Rafael 

Sobrevivi! Por um momento, me vi submergido 

em quilos e mais quilos de panfletos, bottons, 

adesivos, cartazes com nomes e caras. A 

veemência dos panfleteiros é algo que chega a dar 

medo. Às vezes você leva um papelzinho para 

casa porque ficou com medo de recusar e acabar 

levando um soco, não sei... 

Em todo caso, e o vencedor foi o professor do 

Departamento de História, Carlos Antunes e seu 

vice Romolo Sandrini, poe uma extensa maioria 

de votos. Em segundo, Maria Amélia e Ivo Brand, 

e em terceiro, Aldair e Vismar. 

Bom, vocês devem estar perguntando, e daí, isso a 

gente já sabe! Pois é, essa é a minha pergunta 

também: façamos votos para que o professor 

Carlos consiga manter a nossa Universidade em 

um patamar elevado de Ensino, Pesquisa e  

Extensão, apesar da política neo-destruidora de 

“Sucateando Henrique Cardoso” 

Uma observação: quanta falta de ética da 

Professora Maria Amélia – não ter retirado o 

nome da Lista Tríplice que será enviada ao MEC. 

Os outros candidatos mostraram que uma eleição 

deve ser levada a sério – principalmente quando 

ganhamos, mas quem não chega lá deve mostrar 

que não se brinca com uma eleição – fato que 

ocorreu nas Eleições para o DCE. O que me leva a 

pensar é como fica a nossa cara quando cobramos 

de nossos professores e como respostas podem 

receber essa mostra de cara-de-pau de alguns 

alunos que acabam por desmerecer a comunidade 

estudantil por inteiro.  

......................................................................... 

 

Boletim Informativo – abril/98-04, julho/98-05 e 

Agosto/98-06: Editor responsável: Grupo PET 

História/ Redatores: Cristiane, Fausto, Janaína, 

Márcia, Maria Helena, Melissa, Mônica, Patrícia e 

Rafael/ Tutor: Luiz Carlos Ribeiro.  

 

Diretrizes Curriculares: a quantas andamos? – 

Julho/98 – 05 

Por Mônica 

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 edital no. 4/97 solicitou das Instituições de 

Ensino Superior propostas de Diretrizes 

Curriculares para as diversas áreas de 

conhecimento. A convocação causou polêmica, 

não somente por apontar mudanças, tidas como 

necessárias por muitos, mas, sobretudo, pelas 

maneiras impositivas 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 mínimo, visando a 

flexibilização do ensino, tornando-o mais 

adequando às demandas do mercado e das 

diversas comunidades a que atendem as 

Universidades. Na mesma linha, os cursos 

seqüenciais configuram outra divergência.  
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Possibilidade importante para o retorno dos 

egressos às IES – o chamado “ensino continuado” 

– e para a interdisciplinaridade, apresenta-se, 

entretanto, se não pensado com cuidado, como 

oportunidade para cobrança de mensalidade nas 

instituições públicas e para a institucionalização 

do ensino superior a curto prazo. Se tais medidas 

oferecem mais liberdade de escolha e novas 

possibilidades de ensino, apontam também para o 

risco de especialização precoce e perda de 

qualidade. 

No que diz respeito à discussões nos cursos de 

História, elas começaram um pouco tarde e apesar 

da intensificação do diálogo entre IES, as 

propostas ainda são bastante localizadas. Visando 

elaborar um documento único para os cursos de 

história do Paraná, representantes da UFPR, UEL, 

UEM, UEPG, UNIOESTE, Faculdade de 

Jacarezinho, FAFI de União da Vitória e 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 instituições optaram por outra proposta. 

Os pontos conflitantes referem-se aos conteúdos – 

se devem ser indicados ou não – e aos cursos 

seqüenciais, aproximando-se bastante nos demais 

pontos. Ambos os documentos foram enviados ao 

MEC e o próximo passo legal será a avaliação das 

propostas, feita por uma comissão de especialistas 

– escolhida entre professores das diversas IES – 

subsidiando a elaboração de outro texto que 

deverá retornar às Universidades para novos  

 

 

 

 

 

debates visando à construção de um documento 

final. 

Independente da polemica originada por essas 

medidas, cabe lembrar que elas regulamentam 

uma lei -a a LDB – que está em vigor, valendo a 

partir das turmas ingressas em 98 e provocando 

mudanças fundamentais na estruturação dos mais 

diversos cursos, sejam eles de ensino superior, 

fundamental ou médio. Nesse sentido, vale a pena 

participarmos das discussões não só porque dizem 

respeito à política educacional do atual governo – 

com implicações sérias em nossa vida estudantil – 

mas também por permitir a reflexão a respeito da 

história, da nossa prática enquanto alunos e 

educadores e, acima de tudo, sobre o que 

entendemos como uma Universidade pública e de 

qualidade. 

......................................................................... 

O ensino da História: novas perspectivas – 

agosto/98 - 06 

Por Janaína 

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. 

O 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 

majoritariamente 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 
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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 a essa visão preconceituosa de que 

experiência as sala de aula (no 1º. E 2º. Graus) é 

pouco importante para a formação intelectual do 

profissional da História, o que acaba gerando 

certo desinteresse pelas questões referentes à esta 

prática. 

A participação em evento como este, entre outros 

fatores, nos proporciona um contanto 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 nos alunos uma consciência história e não o 

estereótipos da matéria que é nada mais do que 

uma montanha de nomes, datas e fatos a 

memorizar. 

......................................................................... 

 

Boletim Informativo – novembro/dezembro 2002-

04: Editor responsável: Grupo PET História/ 

André Castelo branco, Andréia Maria de Souza, 

Eliane Maass, Leandro Arndt, Marcio Marchioro, 

Rafel Benthien, Ricardo Kapcek de Andrade, 

Rodrigo Turin/ Tutor: Carlos Alberto Medeiros 

Lima. 

 

As saídas para o ensino superior – um balanço 

eleitoral – Nov/dezembro/2002 – 04 

Por André Castelos Branco Machado 

A Pesquisa do PET História acerca das 

Concepções de Universidade e Sociedade dos 

estudantes de História da UFPR me levaram a 

refletir sobre importantes aspectos da atual 

conjuntura política que passamos, com a vitória 

do LULA, e as próximas tarefas desde governo. 

Apesar de não ser este o foco da análise do PET, 

podemos perceber que as entrevistas realizadas 

com os alunos do curso mostram com melhor 

clareza as demandas e expectativas que estes 

estudantes apresentavam no decorrer da greve de 

2001, referentes tanto a resolução dos problemas 

imediatos da Universidade, quanto de uma 

mudança da política educacional mais ampla. 

Como principal responsável destes problemas, se 

encontra a figura do Presidente FHC, que aparece 

com certa regularidade nos discursos dos alunos 

como o aplicador das políticas neoliberais no 

Brasil. Estas políticas governamentais levaram a 

Universidade a uma situação limite, na qual 

apenas a greve poderia trazer uma melhoria 

imediata, e levar, conseqüentemente, a uma 

mudança a longo prazo nas políticas educacionais. 

Neste sentido, o principal problema pontuado 

pelos alunos era a iminência de uma cobrança de 

mensalidade e o fim do caráter público da 

Universidade. 

Sob estas informações realizadas nestas 

entrevistas, gostaria de fazer uma discussão, muito 

particular, que aponta para uma perspectiva de 

mudança da atual situação da Universidade 

Pública. Os estudantes que deram suas entrevistas 

no ano de 2001 não poderiam saber como os 

acontecimentos futuros se sucederiam, muito 

menos poderiam prever a vitória do LULA. 

Assim, o central desse texto será analisar as 

expectativas dos estudantes entrevistados durante 

a greve e as possibilidades de resolução destes 

problemas pelo governo do PT. 

Como principal tarefa deste governo, teremos a 

questão da garantia da gratuidade do ensino 

público, assim como anseiam a maioria dos alunos  
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de História. Da mesma forma, esta gratuidade do 

ensino não pode estar deslocada da melhoria da 

qualidade das aulas e do estímulo a pesquisa. 

Se pensarmos na viabilidade da aplicação desta 

política, veremos que o novo governo do PT 

deverá, necessariamente, investir os R$ 70 

milhões que haviam sido acordados com FHC 

durante a última greve, e que não foram 

repassados para as Universidades. Com estas 

verbas não passaremos a ter um mar de rodas nas 

Universidades Públicas brasileiras, mas com 

certeza conseguiremos barrar os projetos de 

privatização dos espaços públicos e do 

conhecimento produzido nestas instituições, 

barraremos as mensalidades e impediremos os 

pedidos de Falência destas instituições, como o 

anunciado pela UFSCar no último mês. 

Assim, entendo que a resolução dos problemas 

apontados pelos alunos de nosso curso iniciou-se 

durante o período de greve, mas apenas terá suas 

conseqüências práticas se conseguirmos fazer com 

que os acordos realizados naquele período 

realmente se concretizem. De acordo com uma 

pesquisa de boca de urna feita pela UNE, 80% dos 

estudantes universitários brasileiros votaram no 

PT nestas eleições, colocando suas expectativas 

de melhorias, principalmente no que concerne a 

qualidade de ensino, neste próximo governo. 

Temos que dar voz a esta expectativa, mostrando 

para este governo que elegemos nossas demandas 

por um ensino público, gratuito e de qualidade. 

......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim Informativo – 2º. Semestre/2004: Editor 

responsável: Grupo PET História/ Cristiane 

Allegretti, Daniel Augusto A. Orta, Larissa S. 

Seixas, Leandro Marcos de Meira, Leonardo 

Marques, Márcio Marchioro, Melissa Anze, 

Naiara Damas, Rogéiro Pereira da Cunha, Thiago 

Estevão de Catro/ Tutora: Ana Paula Vosne 

Martins. 

 

Entrevista – 2º. Semestre/2004 

Por Naiara Damas 

O PET inicia com a prof. Renata Senna Garraffoni 

um ciclo de entrevistas com os docentes do nosso 

departamento de História. O objetivo é estabelecer 

um diálogo entre alunos e a realidade acadêmica 

destes entrevistados. 

 

Naiara D.: O que você entende ser a tarefa do 

historiador? 

Renata S. Garraffoni: Acredito que a tarefa do 

historiador seja estudar o passado a partir dos 

documentos primários, buscando sempre 

interpretar as sociedades de outrora na sua 

pluralidade, expressando seus conflitos e 

contradições. Considero, também, muito 

enriquecedor o diálogo da historiografia com 

outras disciplinas, como a Antropologia, 

Arqueologia ou Ciências Sociais, na elaboração 

dos estudos, tornando a escrita da História mais 

dinâmica e heterogênea. 

N.D.: Quais são os autores mais importante 

que marcaram sua formação? 

R.S.G.: Muitos autores foram importantes na 

minha formação. Na parte teórica, creio que 

historiadores e filósofos me marcaram muito, 
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poderia destacar alguns como Walter Benjamin, 

Peter Burke, J. Le Goff, Michel Foucault, Célia 

Marinho, Paulo Miceli, Marcos Nobre, E.P 

Thompson, Margareth Rago. No que diz respeito 

à História de Roma, meu objeto de estudo 

específico, diria que historiadores e arqueólogos 

foram decisivos na minha formação. Entre vários 

que me marcaram eu destacaria: Antonio 

Aguilera, Geza Alföldy, M. Diaz-Andreu, Moses 

Finley, Pedro Paulo Funari, Richard Hingley, Siân 

Jones, José Remesal, Victor Revilla e Thomas 

Wiedemann. 

N.D.: Qual é a pesquisa que você está 

desenvolvendo atualmente? 

R.S.G.: Sigo trabalhando com questões 

relacionadas ao início do Império Romano. 

Atualmente, venho pesquisando em uma 

perspectiva analítica, em que pontos de vista 

tradicionais, como a ideia de pão e circo, 

Romanização e o apreço por espetáculos 

sangrentos, têm sido questionado na tentativa de 

buscar alternativas para compreender as relações 

cotidianas entre os romanos das camadas 

populares. Considerando estas discussões 

recentes, eu diria que de maneira resumida a 

pesquisa tem dois objetivos centrais: discutir as 

diversas imagens da cultura popular romana que 

fora produzidas pelos historiadores modernos e 

análise de fontes escritas e cultura material 

produzidas no início do Império para estudar o 

cotidiano dos populares, suas ideias, ostos, 

sociabilidades e experiências de vida. 

N.S.: Recomendação de leitura. 

R.S.G.: Sobre teoria da História, eu recomendaria 

o K. Jenkins Repensando a História, traduzido 

recentemente. Já sobre o mundo antigo, acredito 

que uma boa indicação seria o livro Amor, desejo 

e poder na Antiguidade – realações de gênero e 

representações do feminino, organizado por Pedro 

Paulo Funari, Lourdes Conde Feitosa e Glaydson 

José da Silva. 

......................................................................... 

 

PÉROLLAS ACADHÊMICAS 

O cotidiano e o convívio com os professores em 

sala de aula (de 1997 a 2004) 

 

“O ser é e o não ser não é!” (prof. Ribeiro – 

filosofia do método cientifico, 2º.sem, 95) 

“ Toda perda tem um perdedor e todo ganho tem 

um ganhador” (Prof. Ribeiro, Brasil IV, 2º. Sem, 

97) 

“Em boa metida, nesse sentido, pode-se dizer que 

talvez” (prof. Luiz Geraldo, Teoria IV, 2º. Sem. 

97, respondendo à pergunta de um aluno) 

“Bill Clinton é um agente do FHC” (prof. 

Ribeiro, Brasil IV, 2º. Sem, 97. Quando da visita 

do presidente americano no Brasil) 

“As baleia desovam no Nordeste” (Prof. Luis 

Geraldo, Brasil I, 1º. Sem. 97, durante a aula) 

“Dei um nó na cabecinha de vocês?” (prof. 

Márcia, Antiga I, Medieval I, tentando desafiar as 

leis da física) 

“A priori, no entanto, sou homem de eterna 

dúvida” (prof. Renan, Medieval II, 2º. Sem, 97, 

filosofando...) 

“Oh! Perdão!”  (prof. Renan, Teoria III, ao 

tropeçar em uma cadeira) 

“Todo ser vivo tem uma data de validade” (prof. 

José Portella. T.E de Hist. Do Meio Ambiente, 

divagando sobre a fugacidade da existência) 

“Em Thompson, os movimentos sociais do séc. 

XVIII se organizam assim: um inglês chama 

outro para tomar um chimarrão e daí...” (prof. 

Ribeiro, T.E de Hist. Dos Movimentos Sociais, 

discorrendo sobre o dado informal na gênese dos 

movimentos sociais: chimarrão ou chá das cinco?) 
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“Meu sonho de consumo, enquanto classe 

média, é comprar um fusca zero” (prof. Judite 

Trindade, Brasil I, revelando seus mais profundos 

segredos) 

“Ih...Acho que me perdi” (Prof. Renato, ao voltar 

de um de seus devaneios) 

“Vejam bem: os manuscritos do mar Morto não 

estavam guardados em caixinhas de papelão” 

(prof. Márcia. Antiga I, sobre a expressividade do 

trabalho arqueólogo) 

“quando vocês nasceram, já tinha professor 

nesse departamento que era comunista” (prof. 

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 Greve dos 

Estudantes, Gustavo Biscaia de Lacerda, para 

voltar ao seu estado normal) 

“Se vier uma vaca aqui na frente e mugir, vocês 

vão aplaudir” (prof. Judite, referindo-se ao fato 

de que todos os que falavam na Assembléia dos 

professores eram aplaudidos) 

“poderíamos distribuir sopão numa rua de 

Curitiba, atraindo os mendigos para a causa 

universitária” (Acadêmico de Direito discutindo 

estratégia de mobilização para a greve na 

Assembléia dos Estudantes) 

“Acenei como um carnavalesco para fazer 

minha inscrição” (Sandro, acadêmico de 

História, reclamando da desatenção da mesa numa 

assembléia de História) 

“Já que o sonho acabou, a gente fica com a 

empadinha” (comentário do prof. 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) 

“Vocês podem consultar qualquer coisa menos a 

si próprios” (prof. José Portella no inicio 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” (Janaína, com espírito de 

Pollyana, consola Cristiane pela falta de sua voz) 

“To 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. Ribeiro, Historia do 

Paraná, em crise existencial) 

“Liberal não é aquele que deixa a filha namorar 

em casa” (prof. Ribeiro, Hist. Do Paraná, sobre o 

significado do liberalismo na Revolução de 30) 

“Essa nova ordem mundial culminou com a 

desordem mundial” (prof. Helenice, 

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. Denisson, Brasil IV, 

reflexões sobre a política atmosférica) 

“O primeiro mundo?! Ah, eu já estive lá uma vez 

e achei interessante... até” (prof. Judite, Brasil 

IV, considerando os [possíveis] confortos do 

mundo capitalista) 



 11 

“Nós morreremos na crise, com certeza” (Prof. 

Judite, Brasil IV, visualizando as perspectivas da 

sociedade brasileira) 

“Respeito! Eu sou a mesa aqui” (Gustavo, 

coordenador geral do DCE/UFPR, exaltando o 

respeito com o patrimônio da Universidade) 

“Estatuto da UNE? Prá quê?” (Ricardo Capelli, 

presidente da UNE, em defesa da monarquia 

absolutista) 

“O supermercado da 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 “petiano feliz”) 

“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) 

“Veja, na França, a abstinência nas ultimas 

eleições foi imensa” (Ribeiro, Brasil IV, 

mostrando que as relações econômicas não são 

determinantes) 

“Na Europa também tem nativos, não só na 

Amazônia” (Idem, querendo criar reservas 

indígenas na Europa) 

“você tá a cara da minha mãe!” (Ariel, sobre o 

novo corte de cabelo do César) 

“Acho que é do Le Bloff...” (Tansy, se referindo 

ao híbrido de Le Goff e Marc Bloch) 

“Diderot foi o propulsor da Antropologia” (PH, o 

precursos desta querida seção do Boletim PET) 

“Porque nunca houve uma ditadura dos 

professores?” (Lima, América II, sentindo-se 

injustiçado) 

“Sartre não vai pegar um fusível e lutar na 

Argélia” (Helenice, T.E. de Contemporânea, 

mostrando que intelectuais não entendem nada de 

eletricidade) 

“Foi na frança que houve a Revolução 

francesa” (Ana Paula, Moderna II, explicando a 

rivalidade França-Inglaterra) 

“Nós no Cedope estamos ligados à linha de pós-

graduação Espaço e Sociabilidade e 

privilegiamos nas nossas discussões 

historiadores ligados às questões de espaço e 

sociabilidade.” (César...mais claro que ele, apenas 

as filiações teórico-metodológicas de pós-

graduação de História.) 

“É uma licenciosidade poética dizer que a 

burguesia fede: ela fede sim, mas a Chanel no5.” 

(Prof Judite, refletindo sobre os odores da 

burguesia, durante uma aula de T. E de História e 

Economia) 

“O século XVII é o século da crise do século 

XVII” (prof. Lima em uma pérola barroca) 

“Existe uma luz no fundo do poço” (Prof. 

Ribeiro pode ficar tranqüilo, pois, com certeza, 

não é um trem na contramão) 

“Os nazistas virariam deuses e migrariam para 

outros planetas” (Alexandre Tourinho, 

graduando, falando sobre como seria a vitória dos 

nazistas) 

“Quando os nazistas migrassem para o espaço, 

bateriam com os ET’s comunistas da IV 

internacional” (Prof. José Portella, teoria II, 

comentando a pérola anterior e sugerindo um 

possível episódio de “Guerra nas Estrelas”) 

“A democracia do centro acadêmico é a 

democracia ateniense – a tirania!” (prof. Renan, 

2002, em uma reunião de departamento, 

comentando sobre a atuação do CA numa súbita 

explosão de helenismo) 

“Erasmo de Roterdam é um autor sensível. 

Tenho certeza que se eu fosse da sua época eu 

teria dado em cima dele” (prof. Ana Paula, 

expondo sua admiração pelo autor de “Elogio da 

Loucura) 
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“Você está na universidade, um espaço público 

privilegiado. Vá num salão de beleza, por 

exemplo. As mulheres ficam horas discutindo o 

almoço que vão fazer, como se isso tivesse 

alguma importância. Isso quando não estão 

falando sobre vida sexual, e perguntam sobre a 

sua.” (Mairon, Contemporânea I, demonstra sua 

indignação com os costumes supostamente 

femininos) 

“Os nobres simplesmente vivem no lixo e não 

precisam trabalhar” (Vasconcelos (T. de 

Filosofia), numa tentativa de criticar o Antigo 

regime) 

“Vocês já viram aquela tesoura e aquela cola 

que tem no computador? É para vocês 

recortarem e colarem o texto” (Edmeire, 

orientação bibliográfica, ensina o bê-á-bá do 

Word para os alunos do 8º. Período) 

“Todo ponto de vista é visto a partir de um 

ponto” (Adriane, graduanda, elucubrando sobre a 

subjetividade humana) 

“A mandioca sobre, o número de casamentos 

cresce. A mandioca cai, o número de casamentos 

diminui”  (prof. Magnus, Paraná, mostra que a 

alimentação e o amor estão mais próximos do que 

imaginávamos) 

“Posteriormente, a questão será traduzida 

simultaneamente” (Também a coordenadora da 

mesa do colóquio sobre Hannah Arendt tem sua 

própria teoria sobre o tempo) 

“É preciso ter novela” (Lima, explicando seu 

novo vício) 

“Millhouse é o melhor amigo do Batman” 

(Rachel, graduanda, mostrando seu profundo 

conhecimento das artes visuais) 

“Não sou nem de esquerda nem de direita, muito 

pelo contrário” (Renan, mais claro, impossível) 

“Você vai, por exemplo, dar uma aula sobre 

revoltas coloniais após a independência” (Prof. 

Mauricio, Didática. Que tal vocês variarem um 

pouco nas pérolas? Não agüentamos mais 

teorização sobre o tempo!) 
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