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Editorial: PET História – Augusto Maynardes, Camila 

Flores, Camila Longo, Kelleny Brasil. Tutora: Renata Senna 

Garraffoni 

 

 

Demorou, mas chegou. A segunda edição do Boletim PET-História renascido das caixas poeirentas do PET 

está aqui. Algumas coisas interessantes a serem ditas. Interesse em Intercâmbio? Nosso querido amigo 

Willian tira as dúvidas sobre isso.  Quem sabe mais para frente teremos correspondentes internacionais. 

Copa História, SAH, ENEH e mais algumas informações aqui.  

 

Porém queremos começar um pouco diferente. Tivemos no mês de maio vários acontecimentos, entre eles, 

infelizmente, o falecimento da Professora Helenice Rodriguez da Silva no dia 09 de maio. Muitos de vocês 

talvez não tenham tido aula com ela, ou nem visto ela pelos corredores. Um pouco sobre a professora: 

formada pela UFMG em 1970, viveu quase 30 anos na França aonde se especializou em História 

Contemporânea, inclusive, área de atuação como docente na Graduação da UFPR. Nós do PET-História 

UFPR deixamos com essa breve nota nossos sentimentos a família, aos amigos. Somos gratos as 

contribuições da professora Helenice à História, que com certeza, tinha muito conhecimento ainda para ser 

dividido. 

 

 Editorial 

 

“África e Brasil, um mar de histórias” – VI Semana Acadêmica de História. 

Comissão Organizadora da VI SAH 

 

A Semana Acadêmica é um evento anual já tradicional e organizado por uma Comissão de graduandos dos 

cursos de História da UFPR. Esse ano a SAH tem por tema “África e Brasil, um mar de histórias” e 

acontecerá entre os dias 17 e 21 de junho, nos períodos da tarde e noite. O título tem por signo central o mar 

– o que nos une e nos separa, nos aproxima e nos afasta, o caminho entre o Brasil e a África e também o 
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obstáculo. Além disso, representa a infinidade de histórias que há por serem contadas e escritas entre o 

continente do lado de lá do Atlântico e o país do lado de cá.  Buscamos, na programação, abordar as relações 

entre o continente africano e o Brasil; as possibilidades de estudo da África a partir do nosso país; os pontos 

de encontro e afastamento entre alguns países africanos e o Brasil, no passado e presente. 

A palestra de abertura, "África-Brasil na 

contemporaneidade", conta com a participação do 

nosso professor de História da África, Hector 

Guerra Hernandez, e de Ana Garcia, docente no 

Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. 

A mesa tem por objetivo discutir os impactos da 

presença das empresas brasileiras em alguns 

países do continente africano, bem como as 

relações acadêmicas entre o Brasil e estes países. 

À tarde também planejamos um espaço para  
 

 

debatermos sobre as cotas raciais na UFPR, e os sistemas implementados nas universidades brasileiras, 

apontando para seus aspectos políticos e sociais. À noite, ainda na segunda-feira, teremos o debate sobre as 

diferentes formas de se trabalhar e apresentar a História, seja por meio de exposições fotográficas, museus 

de réplicas ou produções cinematográficas. Discutindo as técnicas de produção, dificuldades e desafios. A 

mesa “Produção Cultural: outras formas de trabalhar a História”, contará com as presenças dos curadores e 

pesquisadores do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, Moacir Souza e Liliane Coelho. Na terça à tarde, 

bem como na quinta à noite, haverá as Comunicações. Estes espaços são destinados para que os graduandos 

apresentem suas pesquisas e trabalhos. Neste ano, há uma grande variedade de temáticas entre as 

exposições, que percorrem diversas temporalidades, espaços, sobre ensino, de narrativas e discussões 

historiográficas distintas. Terça à noite é a vez da docente Joseli Mendonça, professora do nosso 

Departamento, e da professora da UNESP-Assis, Dra. Lucia Helena Silva, que também é vice-coordenadora 

do NUPE Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, debaterem sobre os aspectos socioculturais e 

político-econômicos da participação dos escravos e libertos negros na sociedade brasileira, na mesa “Cativos 

e Libertos”. Na quarta, durante todo o dia, uma novidade nesta edição: oficinas! Serão ofertadas por 

graduados e mestrandos, e se associam à temática sobre o evento, sobre os mais diversos assuntos. É uma 

ótima oportunidade para saber mais sobre as abordagens possíveis sobre as perspectivas de pesquisa sobre 

Egito Antigo, sobre Educação e Escravidão, Racismo e Racialização em Curitiba e sobre literatura africana! 

Na quinta, dia 20, à tarde, acontecerá a mesa “Sociedades sudanesas e mediterrâneas”. Este espaço 

questionar a visão eurocêntrica sobre a História da África, demonstrando, a partir de debates e discussões, as 

produções historiográficas aquém daquelas que envolvam o continente europeu e contará com as presenças 

de Professora Adjunta e Diretora substituta do Departamento de Ciência Política do IFCS/UFRJ, Beatriz N. 

Moreira; do Professor Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação da UFRGS, José Rivair 
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Macedo, e da Vivian Tedardi, responsável pelo setor cultural da Ordem Rosa Cruz. Na sexta, à tarde, as 

discussões sobre ensino terão destaque. A mesa “Perspectivas e Desafios sobre o Ensino de História da 

África”, que terá como debatedores os professores Paulo Vinicius Baptista da Silva, do Departamento da 

Teoria e Fundamentos da Educação, aqui da UFPR, de Tânia Aparecida Lopes, coordenadora da 

Coordenação da Educação das Relações da Diversidade Étnico-Racial da Secretaria de Estado da Educação 

e do doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, Hilton Costa. 

À noite, o encerramento da semana contará com a palestra "Tensões raciais no cinema nacional". A mesa 

pretende exibir o longa Quanto Vale ou é por Quilo?, filme brasileiro de 2005, dirigido por Sergio 

Bianchi. Para discuti-lo, contaremos com a presença de Pedro Lapera, pesquisador da Biblioteca Nacional e 

doutor em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 

Fluminense. Outra novidade para esta edição do evento: durante toda a semana haverá diversas 

apresentações culturais, exibição de curtas-metragens e uma exposição de fotografias, em uma tenda aberta 

ao público no pátio da reitoria! A Comissão Organizadora da VI Semana Acadêmica está trabalhando, e 

muito, para que este seja um evento que contribua muito em nossas formações, trazendo à tona um tema 

ainda novo para muitos de nós. A SAH foi pensada especialmente para os graduandos dos nossos cursos de 

História e de outras instituições, mas também para os alunos da Pós-Graduação e comunidade acadêmica da 

Universidade. Não haverá aulas durante esta semana, para que possamos aproveitar o evento em sua 

totalidade, e haverá emissão de certificados também. A programação, assim como informações sobre 

inscrições e mais dados sobre os palestrantes, pode ser conferida no blog visahufpr.blogspot.com.br e em 

nossa página no facebook (SAH UFPR).  

 

Contamos com sua presença! 

 

Intercâmbio 

Por Willian Funke 

 

Muitos colegas ficaram felizes pelo fato de 

eu ter conseguido um intercâmbio para Portugal 

com bolsa da UFPR. Alguns ficaram curiosos, 

então, para matar essa curiosidade contarei os 

passos que dei para conseguir este intercâmbio.  O 

principio de tudo é a vontade de participar de um 

programa de intercâmbio, de preferência já te em 

mente o país e, se possível, a universidade para 

onde se deseja ir. Depois é aguardar a abertura do 

edital da ARI (Assessoria de Relações 

Internacionais) que ocorre semestralmente, 

sempre selecionando alunos para embarcarem no 

semestre respectivo no ano seguinte (exemplo: o 

edital do segundo semestre de 2012 selecionou os 

alunos para o intercâmbio do segundo semestre de 

2013). É sempre bom ler o edital e ver quais as 

exigências, referentes ao IRA, à periodização e às 

línguas estrangeiras. Com o edital aberto o passo 

seguinte é fazer a inscrição on-line, na qual é 

pedida a sua situação acadêmica: vinculação a 

http://visahufpr.blogspot.com.br/�
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projeto ou programa, produção, trabalhos 

voluntários. Também deve ser informado o 

destino desejado e a produção de uma carta de 

motivação, explicitando as principais razões que 

te levam a buscar aquele intercâmbio específico. 

Após essa inscrição vêm as avaliações. A primeira 

delas é feita pela coordenação do curso, dando 

parecer favorável ou não a saída do estudante. 

Também é realizada uma entrevista na qual é 

avaliado o currículo informado na inscrição (com 

bases nos documentos que levar no dia da 

entrevista). Por fim, há uma reunião com várias 

pessoas que decidem quem terá a bolsa. Pode 

acontecer de o intercâmbio ser aprovado sem a 

bolsa. Quanto as bolsas é bom especificar que 

existem vários tipos. A que consegui é a bolsa da 

ARI. Há ainda as bolsas AUGM para países do 

cone-sul (se não estou enganado), as BRAMEX 

para o México, as ANDIFES para mobilidade 

nacional, e as PROBEM para quem já recebe 

bolsa permanência. Infelizmente as Ciências 

Humanas não estão entre as atendidas pelo 

Ciência sem Fronteiras, que paga uma bolsa 

melhor (€900,00 frente aos €600,00 da bolsa 

ARI). Tem quem diga que é possível conseguir 

uma vaga, mas como desconheço os meandros, 

prefiro dizer que até onde sei não é possível. Mas 

esse programa traz para nós a vantagem de tirar o 

pessoal das exatas, tecnológicas, etc, da 

concorrência pelas bolsas oferecidas pela 

Universidade, que não são muitas. Você pode se 

perguntar, o que é preciso para receber uma bolsa? 

Não existe uma receita, mas com base no edital e 

nas pessoas selecionadas, se não tiver o meu 

charme, é preciso ter boas notas (IRA abaixo de 

0,7 é eliminatório), é interessante fazer parte de 

algum programa/projeto na Universidade. 

Trabalho voluntário também é valorizado. Ter 

alguma afinidade com a Universidade para a qual 

se pretende ir. Pesquisar algo que é forte nessa 

Universidade, ou da região em que esta fica (meu 

caso). E paciência, os trâmites levam algum tempo 

para dar respostas. O melhor é não gerar 

expectativas, se inscreva, faça tudo o que eles 

pedem e veja o que dá. Eu fui selecionado pela 

UFPR e no momento aguardo a resposta da 

Universidade de Lisboa, mas deixo para acreditar 

que deu tudo certo no dia em que as aulas 

começarem na terrinha.  

Quero dividir também a felicidade pela 

seleção do Alexandre Cozer, colega de turma e de 

PET, que conseguiu uma bolsa para Lyon na 

França. Até onde eu sei só nos dois nos 

inscrevemos e os dois obtivemos sucesso.  

E como muitas outras coisas na 

Universidade, conseguir um intercâmbio não é 

tarefa das mais simples, mas com certeza vale o 

esforço. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Copa História de Futebol 2013 

Por Kelleny Brasil 

 

Nesse ano acontece a 7ª edição da Copa História, 

evento no qual toda a habilidade e talento 

futebolísticos do curso são revelados e expostos 

(ou não) na quadra do Toque de Bola. A cada ano 

o evento vem crescendo e contando com doses 

cada vez mais altas de requinte. Exemplo disso é 

nossa narração de primeira linha, que faz uso de 

microfone, bordões e muito funk para 

proporcionar ao público e aos jogadores toda a 

atmosfera sonora esperada. Além disso, são 

servidos quitutes para todos os gostos, como 

espetinho de carne, espetinho de frango e 

espetinho de queijo sendo, a cerveja gelada, a 

bebida oficial do evento. Porém, nenhum desses 

avanços é comparável à crescente presença de 

times femininos na Copa. Desde o ano passado as 

meninas vêm participando como jogadoras no 

evento, montando seus próprios times e mostrando 

que o esporte não tem limitações de gênero e pode 

(e deve!) ser praticado por todos que o quiserem. 

No total formaram-se nove grupos masculinos 

(Gap Sênior; Calouro Futebol Cabaço Tarde; 
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Calouro Futebol Cabaço Noite; Máquina do Mal; 

Deportivo Troll; Gracejo; Fut Nóia; Chinchillas e 

Engraterra) e quatro femininos (Garganta do 

Diabo; Clube Ecletico Reitoriense; Canelas de 

Aço e Caloura Futebol Peteca). Uma novidade 

notória na edição desse ano, foi a ilustríssima 

presença do Professor Hector Hernandez, que 

aceitou o convite dos meninos do terceiro ano 

para jogar no time do Deportivo Troll. O professor 

de História da África deu um show de espírito 

esportivo e, inclusive, ganhou a votação no grupo 

virtual do curso, levando o título de “Melhor 

jogador da primeira fase da Copa História”. O 

segundo lugar ficou com a gloriosa Shirlei Batista 

e o terceiro com o fofíssimo Chiquinho (!) No 

próximo domingo (09/06) ocorrerá a fase final do 

campeonato, então vistamos nossas roupas 

confortáveis e preparemos as torcidas. Que 

vençam os melhores e divirtam-se todos! 

 

 

 

Relembrar é viver! 

editorial 

Não, não é nada de recordar o passado, é só para lembrar mesmo. Lembrar que as inscrições do XXXII 

ENEH estão abertas, segundo lote abriu agora dia 01 de junho e vai até 30 do mesmo mês. Para quem não 

sabe ainda, o Encontro Nacional dos Estudantes de História esse ano é no Rio de Janeiro, na UERJ, o tema 

da vez é “A universidade necessária: reforma curricular e a utilidade da História”. Os dias do Encontro são 

de 24 à 31 de Agosto.  O ENEH é uma possibilidade de troca de conhecimento assim como um evento que 

possibilita conhecer diversas pessoas e realidades da História no Brasil. O Encontro oferece palestras, 

oficinas, vivências. Você pode inscrever um trabalho se quiser, com temas diversos, dando possibilidade de 

todos poderem contribuir na construção desse evento. Tem também a Copa Sócrates, aproveitem que 

treinaram na Copa História, e levem todo o garbo e elegância do nosso futebol para abrilhantar o ENEH. 

Para quem já se inscreveu, deixo outro lembrete aqui: enviem para o email do CAHIS - 

cahis.ufpr@gmail.com – o comprovante de inscrição, GRR e RG.  

Mais informações no site do evento http://www.eneh.uerj.br/ 

 

REUNIÃO DIA 12 DE JUNHO NO ANF 600 ÀS 17H30: ORGANIZAÇÃO E VALORES DO 

TRANSPORTE!!! 

 

 

PET História e APP convidam: 

 
Há alguns anos o PET tem realizado eventos junto a APP-Sindicato, como atividade de 

formação continuada dos professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. A 

partir dessa parceria, para o ano de 2013 planejamos atividades sobre cinema, ensino e uma 

mailto:cahis.ufpr@gmail.com�
http://www.eneh.uerj.br/�
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reflexão sobre violência de gênero e fundamentalismo. A ideia central surgiu das discussões 

das atividades em 2012, nas quais professores discutiram a dificuldade de tratar os temas 

em sala de aula. Nesse sentindo, modificamos um pouco a estrutura do evento que terá o 

seguinte formato: uma mesa com um/a estudioso/a do tema, um/a aluno/a da universidade e 

um membro do sindicato dos professores. Na semana seguinte ao debate teremos a discussão 

de 03 filmes sobre a temática. Assim, no primeiro semestre iremos discutir violência de 

gênero e no segundo fundamentalismo e intolerância religiosa nas escolas. 

 

VEM QUE AINDA DÁ TEMPO! 
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PPEETT  EENNTTRREEVVIISSTTAA  

  

Como tradição a ser construída, faremos as entrevistas com os membros do DEHIS. Como temos professores 

novos no nosso departamento, começamos por ordem de chegada: primeiro boletim, o professor Hector, 

neste segundo temos a ilustre entrevista do Professor Clóvis, que atualmente ministra Historiografia 

Brasileira para o 7º. Período e optativa noturna. 

 

PET: O que você entende ser  tarefa do historiador? 

Clóvis Gruner: A anarquista italiana Luce Fabbri – que viveu a maior parte de sua vida no Uruguai – disse 

que “a história nos ensina a nadar”. Gosto desta imagem: a história é que nos permite navegar entre a 

profundidade do oceano para nos encontrarmos com a inconstância das ondas; entender as continuidades, 

certamente, mas principalmente apreender e interpretar as muitas mudanças. A história, enfim, deve nos 

ensinar a perceber diferentemente o mundo, a descobrir e assumir nossa precariedade. Sob um outro ponto 

de vista, talvez mais explicitamente político, a história precisa, igualmente, nos impedir de esquecer a 

barbárie e a violência: olhar atentamente o passado pode servir para que nossa intervenção no presente seja 

mais libertária, ética e solidária. 

 

PET:  Quais os autores mais importantes que marcaram sua formação? 

C.G: Michel Foucault foi uma leitura fundamental ainda na graduação. Meu encontro com seus textos 

definiram minhas trajetórias de pesquisa. Walter Benjamin é, parafraseando Rolando Barthes, “o que me 

ocorre”: gosto da ideia de escrever uma história que não precisa renunciar aos lampejos da imaginação, nem 

a sua dicção poética. Entre os historiadores, no sentido mais estrito do termo e por diferentes razões, Lucien 

Febvre, Michelle Perrot, Alain Corbain, Peter Gay, Hayden White e, mais recentemente, Dominique Kalifa. 

Entre os brasileiros, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda continuam sendo os mestres. Da produção 

mais contemporânea, gosto principalmente dos foucaultianos – Margareth Rago e Durval Muniz de 

Albuquerque, por exemplo – e dos historiadores do crime e temas adjacentes. Neste campo, o trabalho de 

Marcos Bretas é certamente o mais conhecido, mas há uma produção muito significativa, em extensão e 

qualidade, ainda que de circulação mais restrita. 

 

PET: Qual é a pesquisa que você está desenvolvendo atualmente? 

C.G: Tenho dado prosseguimento à pesquisa que resultou na minha tese de doutoramento, defendida em 

junho de 2012 na UFPR, sobre a história cultural do crime – vem daí a aproximação à obra de Dominique 

Kalifa. Atualmente, pesquiso as interseções entre as narrativas literárias e criminológicas em fins do século 

XIX e início do XX. Tenho me ocupado, um pouco mais tangencialmente e instigado em parte pelo trabalho 
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em sala de aula nos cursos de licenciatura e em História, Imagem e Memória, com as relações entre história 

e narrativas ficcionais, principalmente a literatura, o cinema e as histórias em quadrinhos.   

 

PET: Recomendações de leituras. 

C.G: Não consigo lembrar de um autor que melhor nos confronte com a complexidade da experiência 

cotidiana que Franz Kafka: temos muito a aprender com o tímido escritor tcheco. E com os poetas, 

certamente: estou convicto que nos tornamos melhores historiadores quando lemos Drummond e Pessoa, por 

exemplo. Se é verdade que somos um pouco como detetives, a ficção policial nos ajuda a interpretar rastros e 

indícios e com eles montar boas tramas. Os “Ensaios”, de Montaigne, nos mostram que tudo que é humano é 

incerto e provisório, e que a interrogação é sempre mais pertinente que a resposta. E Marc Bloch, 

principalmente “Apologia da história”, um livro lindo com uma linda e trágica história.  

 

  
PPeeddiimmooss  aa  ccoollaabboorraaççããoo  ddee  ttooddoo  oo  DDEEHHIISS  ppaarraa  ccoommppoorr  eessssee  bboolleettiimm..  RReeffoorrççaammooss  nnoossssoo  ppeeddiiddoo  ddee  qquuee  

ppaarrttiicciippeemm  eennvviiaannddoo  tteexxttooss,,  aarrttiiggooss,,  eevveennttooss,,  ooffiicciinnaass,,  ee  aass  ppéérroollaass  aaccaaddêêmmiiccaass,,  qquuee  eessppeerraammooss  ccoollooccaarr  nnaa  

pprróóxxiimmaa  eeddiiççããoo  ccoomm  cceerrtteezzaa!!  RReeffoorrççaammooss  ttaammbbéémm  qquuee  qquuaallqquueerr  aassssuunnttoo  ppooddee  sseerr  aabboorrddaaddoo,,  qquuaallqquueerr  

mmeessmmoo!!  EEssssee  bboolleettiimm  tteemm  ccoommoo  iinnttuuiittoo  sseerr  uumm  eessppaaççoo  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  eennttrree  ooss  aalluunnooss..    

EEnnvviieemm  sseeuu  mmaatteerriiaall  ppaarraa  bboolleettiimmppeetthhiissttoorriiaa@@ggmmaaiill..ccoomm  ((oouu  ccoonnvveerrssee  ccoomm  aallgguuéémm  ddoo  eeddiittoorriiaall::  AAuugguussttoo,,  

CCaammiillaa  ––  LLoonnggoo  ee  FFlloorreess  ––  ee  aa  KKeelllleennyy))  

  

  

PPOORR  HHOOJJEE  ÉÉ  SSÓÓ,,  PPEESSSSOOAALL!!  
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