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O SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA ATRAVÉS DA 

NUMISMÁTICA: AS MOEDAS COMO SUPORTES DA MEMÓRIA. 

Nicolas Marcos1 

Wilson de Oliveira Neto2  

Resumo: 

O objetivo deste artigo é analisar as emissões de cédulas e moedas comemorativas aos 

150 anos da Independência do Brasil, celebrado em 1972, durante o Regime Militar, 

através da interpretação da iconografia presente nestes numerários. Para tanto, foi 

estudada a coleção numismática de propriedade de um dos autores, assim como 

consultados catálogos impressos e online de cédulas e moedas brasileiras. A 

metodologia consistiu na descrição e na contextualização dos numerários. Durante o 

Regime Militar, a iconografia presente nas cédulas e moedas emitidas pela Casa da 

Moeda esteve em sintonia com o imaginário político do próprio regime, ao reforçar seus 

valores econômicos e políticos, através da história e do patrimônio cultural brasileiros. 

 

Palavras-chave: Brasil, Sesquicentenário da Independência, Numismática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, acadêmico de História, 4ºano. 
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POLÍTICA E FUTEBOL NO BRASIL ATRAVÉS DA ANALISE DA REVISTA 

PLACAR (1974-1982) 

 

Patrícia Volk Schatz3 

 

Resumo (25 linhas) 

Este artigo têm como objetivo central identificar e discutir as relações estabelecidas 

entre o futebol e a política no Brasil, durante o período entre 1974-1978, através de 

analises da revista Placar. Há uma literatura que aponta para os usos políticos sobre o 

esporte para legar popularidade ao regime civil-militar e este texto visa avaliar também 

esse aspecto. A partir de 1974, com o anúncio da abertura política, alterações 

institucionais na organização esportiva levaram a criação da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), com perfil civil e desvinculado dos militares. Esta pesquisa que utiliza 

recortes específicos da revista esportiva Placar como entrevistas, charges e reportagens 

debate questões como democracia, censura e eleições diretas. Metodologicamente se 

recorrerá a revisão bibliográfica e a coleta de dados na revista esportiva Placar. 

 

Palavras Chaves: Futebol, Política, Revista Placar. 
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A QUESTÃO INDÍGENA NA IMPRENSA BLUMENAUENSE NO CONTEXTO 

DO SPI 

 

 Thiago Kistenmacher Vieira4 Cintia Regia Rodrigues5 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a questão indígena na imprensa 

blumenauense no contexto de criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e seus 

primeiros anos de atuação, 1916 a 1922. A metodologia de pesquisa consiste em 

transcrever e analisar as notícias relacionadas à questão indígena nos jornais Der 

Urwaldsbote e Blumenauer Zeitung, destacando a imprensa como fonte histórica e 

problematizando os valores preestabelecidos encontrados nos referidos textos, inclusive 

a ausência de algumas notícias concernentes ao SPI daquele período. O Blumenauer 

Zeitung, um dos jornais que tem nos servido como fonte e que circulou de 1881 até 

1938, foi o primeiro jornal da cidade de Blumenau, era publicado em língua alemã. O 

Der Urwaldsbote foi fundado em 1893 e também circulou em língua alemã até a edição 

do dia 29 de Agosto de 1941. A imprensa deve ser entendida como um instrumento pelo 

qual a sociedade produz seus modelos, suas reflexões e representa percepções de época. 

Desta forma pretende-se apresentar de que forma a temática das populações nativas era 

discutida naquele contexto e quais eram as imagens dos indígenas veiculadas pelos 

jornais pesquisados. 

 

Palavras Chaves: Indio, Imprensa, Der Urwaldsbote, Blumenauer Zeitung, SPI. 
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64 – Brasil Continua: 

o suplemento especial da Folha de S. Paulo em 31 de março de 1964 

 

Kelly Yshida6 

  

Resumo  

No dia 31 de março de 1964, durante o golpe civil-militar, a Folha de S. Paulo publicou 

um suplemento especial de quarenta e quatro páginas intitulado 64 – Brasil Continua, 

com trinta e cinco anúncios publicitários e a afirmação de que o país tinha vocação para 

a ordem e para o trabalho. Isto aparece logo no primeiro texto do caderno, junto à 

imagem de um bebê, em alusão ao início de uma trajetória prestes a ser construída. A 

narrativa discorria sobre como estruturar o progresso da indústria e do comércio, 

atraindo investimentos financeiros. No mesmo encarte, foi publicada a história da 

empresa de comunicação, que se colocou como participante daquele processo político 

em curso, buscando fazer jus ao seu slogan: Um jornal a serviço do país. Também 

destacou seu sucesso na peça publicitária com a foto de um carro de entrega, no qual se 

lê “Pães e notícias da ‘Folha’ são ‘devorados’ com a mesma satisfação, de manhã bem 

cedinho. E agora, com sua frota acrescida de mais 50 modernas camionetas, a Folha de 

S. Paulo chega para Você num instante, logo depois de sair do ‘forno’” (FSP, 31/03/64). 

A imagem é significativa, tendo em vista o orgulho do grupo pelos “esforços do jornal 

no sentido de conservar-se sempre imparcial e equilibrado” (FSP, 31/04/64). Este 

suplemento é significativo para entendermos a relação entre a imprensa e a política 

naquele momento. Afinal, sabe-se que a imprensa não é neutra. A chamada “grande 

imprensa” é ainda menos, pois configura-se em uma empresa de mídia que partilha da 

lógica de mercado, suas disputas e seus interesses. Esta configuração foi atuante durante 

os anos do governo militar, especialmente quanto aos investimentos, à influência sobre 

a opinião pública e à consolidação de grupos empresariais que estão, até hoje, no 

cenário da comunicação nacional. 

 

Palavras Chaves: Folha de S. Paulo, Golpe de 1964, Opinião Pública. 
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PATRIMÔNIO E MEMÓRIA NAS PÁGINAS DA REVISTA  

(DÉCADA DE 1980) 

 

Maria Fernanda das Chagas7 

Resumo (25 linhas) 

Esse artigo tem como objetivo analisar como a revista Visão retratou as questões 

relacionadas ao patrimônio e a memória, bem como analisar quais as concepções acerca 

da História que veicularam para o público leitor. Para isto iremos nos apoiar nas 

discussões teóricas de Pierre Nora, David Lowenthal, Alzira Abreu e Márcia Chuva. 

Com tais bases bibliográficas, buscou-se promover uma discussão acerca das temáticas 

que envolvem memória e história, juntamente atrelada com as fontes referentes às 

reportagens da revista. A partir da análise de artigos publicados na revista Visão, na 

década de 1980, iremos identificar quais as noções de patrimônio, memória e história 

que foi veiculado pela revista nesse espaço de tempo. Através do desenrolar da 

pesquisa, foi possível perceber que a concepção de patrimônio, elencada pela revista, 

pautava-se na premissa usual dos termos ‘pedra’ e ‘cal’. Ou seja, a noção de patrimônio 

cultural, promovida pela Visão, era muito centrada em um tradicionalismo físico, onde 

somente grandes obras e esculturas eram elevadas a tal categoria de patrimônio. Para 

contrapor tal noção, buscou-se promover uma discussão acerca da variedade de 

patrimônios que se é possível terem, tendo destacado aqueles considerados imateriais ou 

intangíveis (CHUVA, 2012). Além disso, atentou-se para com as questões que 

envolvem o interesse dos governos perante a preservação dos patrimônios, e de que 

maneira, suas irresponsabilidades acabam por deixar haver o desmantelamento de 

histórias e memórias. Para centrar o conteúdo desse artigo, foi necessário situar a 

temporalidade tratada acerca da temática que foi então trabalhada. O período das 

reportagens analisada, compreendeu os anos de 1980 a 1990, sendo uma década com 

grande importância, marcado pelo término dos governos militares, retorno da 

democracia bem como por políticas econômicas que visavam o controle da inflação. É 

importante haver a contextualização do período analisado, uma vez que dessa forma, o 

leitor é capaz de associar as concepções colocadas pela Visão, ao final do século XX, e 

promover associações com os conceitos políticos e sociais da época. Este texto é 

resultado parcial da pesquisa “Revistas semanais e aprendizagem histórica: leituras do 

passado e projetos educacionais (1980-1990)”, coordenado pela Profa. Dra. Luciana 

Rossato. 

Palavras Chaves: Patrimônio, memória, história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Universidade do Estado de Santa Catarina, acadêmica do curso de História FAED-UDESC  



XXIV SEMANA ACADÊMICA DE HISTÓRIA - FURB 

UM ARQUIVO EM DOIS ATOS: OS GUARDADOS DE HASSIS E O CAMPO 

DAS ARTES PLÁSTICAS CATARINENSE NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XX 

 

Karla Simone Willemann Schütz8 

 

 

Resumo  

O presente trabalho, inserido nas discussões contemporâneas que abrangem os arquivos 

pessoais, busca destacar dois momentos na trajetória do arquivo pessoal do artista 

plástico Hassis, figura de destaque dentro do restrito cenário artístico de Santa Catarina. 

A documentação preservada composta desde obras de arte à recortes de jornal - da 

mesma forma, que a maneira como estes vestígios foram guardados -  permite refletir 

acerca da trajetória desse arcabouço documental e sobre as intencionalidades que 

permeiam dois momentos distintos, aqui chamados de “atos”, como na linguagem 

teatral. Além disso, o arquivo de Hassis possibilita escrutinar os caminhos percorridos 

pela arte catarinense a partir da segunda metade do século XX, pois ao longo da 

reflexão aqui proposta é notável o desejo de Hassis em salvaguardar sua própria 

memória, mas também àquela relacionada ao campo das artes plásticas do estado, 

missão que posteriormente é passada para mão de suas duas filhas, hoje responsáveis 

pela administração da Fundação Hassis, local onde o arquivo está localizado. 

 

Palavras Chaves: Arquivo pessoal, Hassis, arte catarinense. 
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SIGAM-ME OS BONS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO LATINO-

AMERICANO EM CHAVES E CHAPOLIN COLORADO (1970-1979)  

Priscila de Andrade Rodrigues9 

 

Resumo 

Este trabalho parte do projeto de pesquisa da dissertação de mestrado que vem sendo 

desenvolvida pela autora. O mesmo vai ao encontro das contribuições teórico-

metodológicos de autores como Serge Moscovici (teoria das representações sociais), 

Antônio Candido (personagem de ficção) e Serge Berstein (cultura política) para 

promover um estudo a respeito das representações sociais do latino-americano na obra 

de Roberto Gómez Bolaños, tendo como objetos a serem analisados os seus 

personagens Chaves e Chapolin Colorado. Enquanto protagonistas de duas séries 

televisivas de grande sucesso comercial do autor e da rede Televisa S.A, estes 

personagens buscaram representar elementos socioculturais dos latino-americanos a 

partir da projeção de ideais e valores que faziam parte do pensamento político de 

Bolaños. Desta forma, a partir do cruzamento de informações de um corpus documental 

composto por fontes fílmicas (os episódios da série) e extra fílmicas (autobiografia e 

entrevistas do autor), busca-se dialogar os aspectos internos e externos da obra com o 

fito de se problematizar e contextualizar as representações sociais intrínsecas aos 

personagens Chaves e Chapolin Colorado    

 

Palavras-chave: Roberto Gómez Bolaños; Chaves; Chapolin; Representações sociais; 

América Latina. 
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MÉ DÁ O QUE É MEU: PERSPECTIVA DE FUTURO NOS SAMBAS-ENREDO 

NO PERÍODO DE REABERTURA POLÍTICA BRASILEIRA (1985-1990)  

 

Christian Gonçalves Vidal da Fonseca10 

Luciana Rossato11  

 

Resumo 

Pretende-se nesse artigo investigar o modo como as escolas de samba, através dos 

sambas de enredo, acionavam aspectos do passado e projetavam uma expectativa de 

futuro da sociedade brasileira entre os anos de 1985 a 1990. Isto é, as agremiações 

carnavalescas se constituem no seio social de uma determinada comunidade, deste 

modo, enxergam-se inseridas num contexto de pós regime civil-militar (1964-1985), 

experimentando novamente a democracia e se posicionando mediante aos 

acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais do período. Assim, tais 

posicionamentos demonstram as angustias, medos e tensões, projetando um futuro 

esperançoso, principalmente com a constituinte (1987-1988). Buscando um debate 

acerca das questões, recorreu-se aos sambas de enredo e a sinopse das agremiações 

carnavalescas do carnaval carioca do grupo especial entre 1985 a 1990. Tais fontes 

estão disponíveis online na plataforma digital Galeria do Samba, possibilitando o 

levantamento, o download e a construção de uma base de dados. Considerando que os 

sambas de enredo e as sinopses carregam consigo narrativas e intencionalidades num 

determinado tempo, o artigo se alinha com a vertente da História do Tempo Presente, e 

com as contribuições historiográficas de Reinhart Koselleck, René Rémond, François 

Dosse e Marcos Napolitano. 

 

Palavras Chaves: Samba enredo, reabertura política, perspectiva de futuro. 
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BIOPOLÍTICA, BIOPODER E POLÍTICAS PARA A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NO CÓDIGO DE MENORES DE 

1927 

Nicolle Taner de Lima12 

  

Resumo  

O Código Mello Mattos foi sancionado pelo presidente Washington Luis através do 

Decreto 17. 943- A, em 12 de outubro de 1927. Conhecido também como Código de 

Menores de 1927, foi um marco jurídico na História da Infância no Brasil. Seu texto faz 

distinção entre as crianças “da primeira idade”, entre os infantes expostos, os menores 

considerados abandonados, aqueles que cometiam algum tipo de delito e os menores 

trabalhadores. Nesse decreto se define também os motivos para se retirar o pátrio poder, 

as medidas aplicáveis para menores abandonados e para os considerados delinquentes, 

sobre as instituições para os expostos, sobre a liberdade vigiada e ainda, trata sobre o 

trabalho de crianças e adolescentes, tratados por “menores” na legislação mencionada. A 

intenção desse ensaio é buscar compreender de que forma a biopolítica – pensada a partir 

da ação e governo sobre a vida biológica dos indivíduos, de uma população 

(FOUCAULT, 2004: 134) – pode ser compreendida nas políticas públicas que visam à 

destituição do pátrio poder e a institucionalização de crianças pobres e órfãos no Código 

de Menores de 1927. Pretendo, a partir da seleção dos artigos que tratam da 

institucionalização e com o dever do Estado de cuidar dessas crianças, relacionar tais 

políticas ao conceito elaborado por Foucault e como se ode interpretar tais questões à luz 

do Tempo Presente. 

Palavras Chaves: Biopolítica, História da Infãncia, Código de Menores de 1927. 
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A PROSTITUIÇÃO COMO PROBLEMÁTICA DA HISTÓRIA DO TEMPO 

PRESENTE  

Jovelina Lenir Carlini da Rocha13 

Resumo  

É possível identificar em meados do século XIX a irrupção de uma singularidade histórica 

no que diz respeito aos discursos que produzem a prostituição no ocidente. A Igreja 

Católica deixa de ser locus de conhecimento sobre a sexualidade e passa a disputar espaço 

de saber dentro de uma batalha discursiva que tem por vontade de verdade definir, 

caracterizar e explorar a sexualidade doentia e a permitida. Como lugares legítimos para 

o feito, a medicina, a Justiça e a polícia são alguns dos membros da batalha referida. A 

partir de suas formulações e/ou como oposição a elas, três sistemas de lide Estatal para 

com a prática da prostituição passam a ser explorados, as pretensões são: regulamentar, 

abolir e proibir. Apesar dessa irrupção um tanto longínqua, a problemática atravessou o 

século XX e continua sem uma base teórica fixa no caso brasileiro. Apesar do Brasil 

nunca ter adotado uma legislação regulamentarista ou proibicionista, e ter positivado o 

abolicionismo no atual Código Penal de 1940, as práticas extra discursivas, dentre elas a 

atitude da polícia e a inexistência de mobilização governamental para aboli-la, assim 

como os três Projetos de Lei (todos com finalidade de regulamentar a atividade propostos 

depois da redemocratização do país) demonstram a necessidade de compreender os 

fundamentos das teorias. Para tanto, o caminho é questionar suas emergências, suas 

apropriações e seus esforços para suas permanências. Disto isso, o objetivo desta 

comunicação é argumentar como a pesquisa histórica cujo objeto é a elaboração de 

discursos sobre prostituição é uma problemática que urge e, especificamente, do tempo 

presente, não apenas pela necessidade da produção de saberes que fundamentem Políticas 

Públicas e/ou legislação, mas também porque os enunciados que compõe esses discursos 

podem ter como parâmetros os discursos instituídos no passado, que por vezes fazem 

referência à contextos e sociedades específicas, assim como por vezes se justificam 

através de mitos históricos pouco explorados pela historiografia.  

Palavras Chaves: Prostituição, História do Tempo Presente, Discurso. 
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ETIQUETA PARA TODA CLASSE. CONSTRUÇÕES DE IMAGINÁRIOS 

SOCIAIS EM MANUAIS DA DÉCADA DE 1960 

Márcia Regina dos Santos14 

Resumo  

O mundo do pós II Guerra, em meio ao caos e a destruição vivenciados, enfrentou os 

percalços da reconstrução material, cultural e psicológica. Diante dos cenários 

determinados pelo conflito, foi fundamental buscar subsídios para reabilitar as sociedades 

em seus códigos de convivência e civilidade. Na condição de pensar historicamente 

eventos de um passado recente, o presente artigo buscou evidenciar elementos para pensar 

como, na década de 1960, manuais de etiqueta e boas maneiras editados e comercializados 

no Brasil, contribuíam na construção de imaginários acerca de classes sociais, num 

período de intensa mobilidade. Sob a perspectiva da História do Tempo Presente, a qual 

contempla passados que ainda se fazem presentes e os diversos estratos temporais que 

constituem os eventos, práticas e objetos, os manuais estudados elaboram vínculos 

contextuais entre a preservação de supostas tradições do passado e o preparo para o futuro 

sem perder de vista a civilização teoricamente conquistada. Para produzir entendimentos, 

partiu-se da hipótese de que os modelos de formação disseminados, no acervo de cinco 

manuais de etiqueta e boas maneiras, construíram condições de perenidade aos padrões 

de classes que organizavam (ou ainda organizam?) a sociedade brasileira, contribuindo 

para determinado imaginário social sobre a atuação dos indivíduos, seus espaços 

possíveis e comportamentos desejáveis. Empreender sobre os questionamentos abriu 

possibilidades de compreensão sobre a perpetuação de uma organização que visa à 

convivência – se não pacífica, pelo menos, cordial –, dos diversos grupos para que cada 

um cumpra suas atribuições, harmonizando assim, a relação entre as classes, e, 

minimizando os conflitos desta natureza. A análise mais detida desses documentos pôde 

esboçar perspectivas de como se estimulava a adesão aos comportamentos desejados e, 

como as prescrições que visam a práticas também colaboram na elaboração de 

imaginários acerca da formatação social. Para além de respostas, a pesquisa buscou 

verticalizar as questões e com isso abrir novos caminhos sobre o estudo da construção da 

ideia de classes, suas formas de mudar e permanecer sob a perspectiva do tempo presente.    

 

 

 

Palavras Chaves: Manuais de etiqueta, Imaginário social, Tempo presente. 
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