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POR UMA HISTÓRIA DO LIVRO E DA LEITURA NO MEDIEVO: MORTE, 

FICÇÃO E REALIDADE NO SÉCULO XV 

 

Alisson Sonaglio1 

Resumo (25 linhas) 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a abordagem teórico-metodológica da 

História do Livro e da Leitura aplicada ao período medieval, sobretudo, no tocante ao 

morrer no século XV. Para tanto, utilizamos como fontes dois livros do período: um 

manual que busca normatizar o rito pré-morte chamado Ars Moriendi (Arte de Morrer) 

e o Livro de Horas do Mestre Rohan que contém uma seção intitulada "Ofício dos 

Mortos". A partir principalmente da historiografia francesa, a perspectiva da história do 

livro e da leitura inserida, sobretudo dentro da História Cultural e/ou Social, têm 

apresentado análises relevantes partindo, principalmente, da invenção da prensa de 

Gutemberg, na segunda metade do século XV, e a popularização dos impressos no 

Ocidente, que atinge seu ápice entre os séculos XVIII e XIX.  Contudo, por mais que 

estes sejam os períodos privilegiados, o livro tem sua versão mais antiga originada no 

formato de códice entre os séculos II a IV da era cristã, logo, é totalmente plausível a 

utilização dessa abordagem para analisar textos que, mesmo não impressos, já se 

utilizam do formato e de outras técnicas do que viria a ser o livro moderno. Nesse 

sentido, esse trabalho busca analisar as possibilidades de apropriação das contribuições 

oriundas da história do livro e da leitura, para refletir sobre as representações 

construídas em torno do ritual da morte no século XV presentes na Ars Moriendi e no 

Livro de Horas do Mestre Rohan. Tal incursão se faz relevante diante das possibilidades 

existentes, mas, ainda não exploradas pela historiografia medieval no Brasil e busca, 

desse modo, contribuir para a construção desse diálogo. 

Palavras Chaves: História do livro e da leitura; Medievo; Morte. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Universidade Regional de Blumenau, Graduação em História. 
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A PROPOSTA DE UMA HISTÓRIA MÍTICA NO PRIMEIRO NIETZSCHE 

(1870-1876):  

O RENASCIMENTO GREGO PARA A SOCIEDADE ALEMÃ 

  

Aniele Almeida Crescêncio2 

Resumo  

 

Com a Unificação da Alemanha (1871), os intelectuais do período escreveram e 

refletiram acerca dos aspectos históricos e culturais daquele contexto. Nietzsche, que 

neste período era professor de Filologia Clássica, também expôs seus ideais referentes 

ao futuro da sociedade alemã. Nosso objetivo é tentar compreender qual é a proposta de 

Nietzsche para a nova sociedade do século XIX. Para isso, utilizaremos como fonte suas 

obras O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música (1872) e a Segunda 

Consideração Intempestiva: Da Utilidade e Desvantagem da História para a 

Vida (1874). Nestas, ele criticou os modelos cientifico, lógico e racional de pensamento, 

presentes tanto no campo da filologia quanto da história. Para Nietzsche, há em sua 

contemporaneidade um excesso de história. Ele atribui aos historiadores características 

como, adoradores do processo, homens historicamente neutros e homens de partido 

disfarçados. Um dos grandes alvos das críticas de Nietzsche é Leopold von Ranke. 

Segundo ele, profissionais como Ranke produziriam uma “história como algo neutro”, 

como “ciência pura” e “pura objetividade”. Inspirado no filósofo Arthur Schopenhauer e 

no músico Richard Wagner, ele defende um renascimento da tragédia pré-socrática na 

Alemanha. Este aconteceria a partir de uma forma de arte específica: a música. Sua 

intenção era desatrelar o conhecimento da busca pela verdade e, com isso, vinculá-lo à 

vida. Não importa se um evento foi veraz ou não, o valor deste está assentado em seus 

aspectos vitais, ou seja, na utilidade da história para a vida. Sua proposta tem 

continuidade nas duas obras que mencionamos acima, elas culminam em um mesmo 

projeto de história: a ideia de uma História Mítica. 

 

Palavras Chaves: Alemanha, História Mítica, Nietzsche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), mestranda em História.  
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O colonialismo em África em narrativa literária: a perspectiva igbo na escrita de 

Chinua Achebe. 

Emílio Ranieri Migliorini3  

Cláudia Mortari4 
 

Está comunicação se propõe pensar, a partir da escrita de Chinua Acheb (1930-2013), as 

experiência em relação ao colonialismo e seu impacto nas sociedades igbo, da região da 

costa oeste africana. A pergunta que intentamos responder: quais os impactos do 

colonialismo, no sentido de desestruturação de uma organização radicada na tradição, 

quando chegam os primeiros missionários e logo em seguida os administradores 

coloniais, ambos vinculados a uma concepção colonial sobre o mundo? A análise terá 

como documento de pesquisa a obra literária “ O mundo se despedaça”, publicada em 

1958. Intentamos problematizar, também, em que medida a abordagem de Achebe, se 

tratando de uma perspectiva de um africano sobre o processo e as consequências do 

colonialismo em África, encontra ou não ressonância na produção historiográfica. Nossa 

reflexões se pautam na perspectiva teórica dos estudos pós-coloniais que afirmam que 

toda narrativa precisa ser considerada a partir do “locus de enunciação”, lugar marcado 

pela trajetória e experiências de cada sujeito histórico. Assim sendo, entendemos que a 

literatura enquanto testemunho histórico e detentora de conhecimento que, com a devida 

problematização e análise crítica, nos possibilita acessar evidências sobre o olhar do 

autor sobre a história do seu país, a Nigéria e das consequências ao seu povo, os igbos, 

em contato com a colonização britânica. Tal comunicação se constitui de considerações 

parciais do projeto de pesquisa Modos de ser, ver e viver: o mundo Ibo a partir da 

escrita de Chinua Achebe (África Ocidental, séc. XX), desenvolvido no âmbito do 

Laboratório AYA de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais (UDESC/FAED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Graduando em História – UDESC/AYA 
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OS HOMENS E AS MULHERES IGBO: UMA ANÁLISE DA AGÊNCIA DOS 

SUJEITOS SUBALTERNIZADOS PELA COLONIZAÇÃO NA LITERATURA 

DE CHINUA ACHEBE (NIGÉRIA SÉCULO XX) 

Maria Carolina Eli5 

Claudia Mortari6 

Resumo 

A presente comunicação tem como objetivo pensar a agência de homens e mulheres 

africanos, em especial os igbos, no contexto do processo de colonização do continente 

apontando suas ações cotidianas visando compreender a relação entre estes com a nova 

religião, o cristianismo. Partiremos de uma perspectiva na qual o que é ressaltado é a 

agência dos igbos, seu poder de fazer escolhas e mudar suas histórias, num contexto 

marcado pelo processo de violência do colonialismo e da colonialidade. Tal intento será 

realizado a partir da análise da obra literária O Mundo se Despedaça (1958), do escritor 

nigeriano Chinua Achebe (1930 - 2013). Percebemos as obras como testemunhos 

históricos que devidamente problematizados e analisados, possibilita pensar a história 

da Nigéria a partir da perspectiva de um sujeito africano que viveu durante o contexto 

de colonização, lutas pelas independências e, também, o período pós-colonial. A 

escolha por tal perspectiva de abordagem está pautada na percepção de que a partir da 

literatura africana é possível compreender formas narrativas, dinâmicas de expressão, 

histórias e lutas de populações que se colocam historicamente contra a colonialidade e 

produzem conhecimento. Esta é uma reflexão inicial realizada a partir das atividades 

vinculadas ao projeto de pesquisa intitulado “Modos de ser, ver e viver: o mundo ibo a 

partir da escrita de Chinua Achebe (África Ocidental, século XX)” coordenado pela 

Professora Claudia Mortari, vinculada ao AYA - Laboratório de Estudos Pós-Coloniais 

e Decoloniais.  

 

Palavras Chaves: Literatura Africana, Literatura e História, Chinua Achebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Graduanda da 7a fase do Curso de História na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC/FAED). Bolsista do Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais – AYA, vinculada a 

pesquisa “Modos de Ser, Ver e Viver: o mundo Igbo a partir da escrita de Chinua Achebe (África 

Ocidental, século XX)” e ao Programa de Extensão Olhares, vozes e memórias: saberes africanos e 

indígenas, 2017. Email: mariacarolinaeli@gmail.com 

 
6 Doutora em História. Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em História da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC/FAED). Ministra na graduação a Disciplina de História da África e 

coordena   o Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais – AYA. Desenvolve projetos de 

Pesquisa e de Extensão na área de História e nas temáticas dos Estudos Africanos e da Diáspora. Email: 

claudiammortari@gmail.com 
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O PAPEL DO GRIÔ: TRADIÇÃO E ORALIDADE NA ÁFRICA OCIDENTAL   

Mônica do Nascimento Pessoa7 

Resumo  

Na África ocidental quando um velho morre é uma biblioteca que é queimada, já dizia o 

griô Tierno Bokar. Dentro dessa perspectiva, pretende-se neste trabalho discutir o papel 

dos griôs no Malí, especificamente na África ocidental, analisando suas práticas e 

performances, que resistem ao tempo e ao espaço no movimento da diáspora. São 

práticas que nos possibilitam perceber as re-elaborações contemporâneas, e modos de 

ser e estar no mundo, de corpos que interagem com suas memórias. Objetiva-se 

identificar as práticas dos griôs, buscando fios históricos, a partir do “atlântico negro” 

que possibilitaram essa relação – análise fundamental para colocar em voga as 

memórias africanas como forma de sociabilidades, no esforço de adaptar e fortalecer 

seus vínculos culturais. Como suporte metodológico de análise, será utilizado a obra 

literária “Amkoullel, o menino fula”, de Amadou Hampaté Bâ. 

 

Palavras Chaves: Tradição Oral, Cultura, História de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 UDESC, Mestre em História. 
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THE GREAT TREK, ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA: 

MITOS DE ORIGEM NACIONAL SUL-AFRICANA EM SWALLOW (1899), DE 

H. RIDER HAGGARD 

 

Evander Ruthieri da Silva8 

 

Resumo: 

A constituição de narrativas históricas a respeito da formação nacional e ocupação 

territorial da África do Sul, nas últimas décadas do século XIX, demarca um período de 

particular instabilidade política e falência de projetos que, emanados de distintos grupos 

sociais ou posicionamentos políticos envolvidos nestes processos, almejam o 

estabelecimento de uma confederação capaz de unir ou unificar os territórios no 

subcontinente sul-africano. As complexidades deste contexto envolvem o investimento 

em interpretações do passado recente, particularmente por intermédio da produção de 

textos historiográficos, compilações de documentos, narrativas de viajantes e romances 

históricos, os quais visam fornecer homogeneidade e relevância aos protagonistas da 

história política do território sul-africano, bem como sentimentos de pertencimento 

capazes de legitimar a sua unificação. A intenção desta comunicação converge em 

problematizar parte das leituras do passado sul-africano produzidas no último quartel do 

século, com especificidade nas interpretações do Great Trek da década de 1830, isto é, 

os processos de deslocamento e migração de colonos bôeres rumo ao interior do 

subcontinente, mobilizadas pela escrita literária de H. Rider Haggard (1856-1925) no 

romance Swallow (1899). Nesta perspectiva, cabe ênfase ao conceito de “cultura 

histórica”, pois se torna emblemático das disputas em torno de um passado em comum, 

reivindicado e ressignificado na formulação de uma memória literária capaz de fornecer 

sentidos explicativos para a contemporaneidade sul-africana entre as décadas de 1880-

1890. Ao contrapor os dramas individuais de personagens comuns a episódios 

históricos, entrelaçados por situações de heroísmo e aventura, a narrativa literária 

evidencia as reinterpretações de mitos de origem nacional por parte do literato, ao 

fornecer destinos ficcionais alternativos à emergente historiografia colonial, em 

particular, ao enfatizar, entre possibilidades e limitações, instâncias de protagonismo de 

mulheres e nativos no contexto da “grande jornada”.  

 

Palavras Chaves: História e Literatura, H. Rider Haggard, África do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Professor substituto de Teoria e Metodologia da História I na Universidade Regional de Blumenau 

(FURB). Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná 

(PPGHIS/UFPR) e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  
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AIMORÉS E GOITACAZES NO ROMANCE O GUARANI (1857), DE JOSÉ DE 

ALENCAR: A IDEALIZAÇÃO DO NATIVO ENTRE A HISTÓRIA E A 

LITERATURA 

 

Thiago Lenz9 

Cristina Ferreira10  

Resumo (25 linhas) 

História e Literatura estavam articuladas na produção escrita de diversos homens de 

letras no oitocentos. Compartilhando os pressupostos românticos de valorização de 

aspectos nacionais, os textos produzidos combinavam a paisagem nacional e o indígena 

no afã de configurar o campo cultural brasileiro. Nessa empreitada, destacou-se o 

romancista e político José de Alencar (1829-1877), defensor dos temas indígenas na 

literatura, postura inaugurada com o romance O Guarani (1857), que narra as relações 

entre o nativo Peri e a família portuguesa Mariz no século XVII. Considerado um 

romance histórico baseado nos textos de cronistas, viajantes e historiadores, citados em 

notas ao fim do livro, a pesquisa tem como proposta investigar, por intermédio do 

conceito de cultura histórica as apropriações intelectuais do autor no tocante à 

caracterização dos Aimorés e Goitacazes, povos indígenas protagonistas do romance. 

Nessa perspectiva, a atenção recai sobre o texto do cronista colonial Gabriel Soares de 

Sousa, Tratado Descritivo do Brasil em 1587, citado por Alencar para caracterizar o 

indígena no texto ficcional. Sousa era considerado pelo romancista como alguém que 

manteve contato com a população nativa e por isso traria descrições fidedignas a 

respeito dela, opinião que se estendeu à gestação do conhecimento etnográfico e 

histórico, que teve particular interesse nos Tupis, por conta da aproximação com o 

colonizador. Esse aspecto é encontrado no romance quando os Goitacazes foram 

descritos como Guaranis e dispostos a ajudar os portugueses. No entanto, essa imagem 

foi adaptada, pois Sousa considerava os Goitacás como bárbaros e combatentes dos 

europeus, descrição que cabe aos Aimorés, índios do interior do país e praticantes da 

antropofagia. Sousa disse que as informações sobre os Aimorés eram escassas, 

afirmativa que certamente incentivou Alencar a adaptar seu texto, pois foram descritos 

sob caracteres Tupinambás. Ao adaptar a obra de Sousa no romance, Alencar idealizava 

o passado com a proposta de elevar o indígena, aliado ao português, como representante 

da nacionalidade brasileira, o que justificava a exclusão dos povos indígenas do interior, 

designados como incivilizados e bárbaros como previam os debates contemporâneos de 

formulação da identidade nacional.  

 

Palavras Chaves: Indígenas. Apropriações. José de Alencar. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Bacharel e licenciado em História pela Universidade Regional de Blumenau (Furb). Professor de 

História da Secretaria de Educação de Guabiruba. 
10 Doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professora do 

Departamento de História da Universidade Regional de Blumenau (Furb). 
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Joaquim Norberto de Sousa e Silva e as biografias na Revista do IHGB 

 

Janaina Borgonha11 

Cristina Ferreira12  

Resumo 

O Segundo Reinado (1840-1889) marcou a história do Brasil como um período de 

efervescência cultural, a partir do surgimento de universidades, da circulação de 

romances, músicas e poemas que exaltavam e evidenciavam as características próprias 

da jovem Nação. Dentre os intelectuais envolvidos com o movimento romântico e 

preocupados em compor uma história e uma cultura autenticamente brasileira, destaca-

se Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-1891) literato, historiador, poeta, crítico 

literário e presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) nos anos de 

1886 a 1889. Ligado aos principais debates intelectuais de seu tempo, Joaquim Norberto 

evidencia-se pela publicação de nove biografias na Revista do Instituto Histórico entre 

os anos de 1841 a 1892, com especial atenção à Bento Teixeira Pinto, Casimiro de 

Abreu, Antonio Gonçalves Teixeira e Sousa, Laurindo José da Silva Rabello e Beatriz 

de Assis personagens que compunham o cenário da história da literatura e da poesia 

nacional. O objetivo dessa comunicação é apresentar os resultados parciais da pesquisa 

que pretende caracterizar os textos biográficos de Joaquim Norberto de Sousa e Silva 

publicados na Revista do IHGB, a partir dos debates em torno das relação entre a escrita 

de Biografias e a “cultura histórica” delineada no Brasil oitocentista, ou seja, avançar no 

campo teórico/metodológico da “cultura histórica” para pensar como esses intelectuais 

compreendiam o passado da Nação brasileira e os dispositivos de memória mobilizados 

por eles na escrita da História nacional. Os dados iniciais da pesquisa apontam para as 

aproximações entre a narrativa histórica e a biográfica imbricadas em um projeto 

pedagógico centrado nas figuras ilustres e exemplares do passado, de modo a 

transforma-los em modelos do Império do Brasil. 

 

Palavras-chave: Biografia; Joaquim Norberto de Sousa e Silva; Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro; Cultura Histórica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. Graduanda. Orientanda. 
12 Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. Doutora. Orientadora. 
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Entre a memória e literatura: O arquivo pessoal de Clarice Lispector 

Emilly Fidelix13 

Resumo  

Este estudo se propõe a analisar processualmente o arquivo pessoal da escritora Clarice 

Lispector. São investigadas as condições de produção do arquivo desde a fase do 

registro e acumulação documental até o ingresso nas instituições de saber e de memória 

onde hoje se encontra disponibilizado: o Instituto Moreira Salles e a Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Reconhecida ao final de sua vida, principalmente em nossa última década, 

a escritora, que já foi considerada “hermética” por seus críticos contemporâneos, hoje é 

fonte para inúmeras pesquisas. Neste trabalho, seus papéis são problematizados como 

construtos sociais (HEYMANN), mediadores da memória (GOMES), fonte e objeto de 

saber, dispositivos de poder e objetos de trocas simbólicas. A análise explora o modo 

como seu arquivo foi composto e acumulado (LEJEUNE), além de suas rotas de 

circulação e das trocas de que tomou parte em dois momentos distintos, separados pela 

morte da titular do arquivo em 1977. Do primeiro momento interessa destacar três 

aspectos que intervêm diretamente para a constituição física do conjunto: o vínculo da 

produção documental com o processo criativo de escrita da autora, os vínculos da 

acumulação (ou ausência dela) com o modo como Clarice interpretava a sua atividade 

intelectual e, finalmente a relação do arquivo com sua trajetória profissional e de vida. 

Do segundo momento, interessa ao trabalho discutir a inscrição desse tipo de arquivo 

nos campos disciplinares da História e dos estudos Literários, assim como a inserção do 

arquivo de Clarice na memória da literatura brasileira, a partir dos investimentos de um 

grupo de intelectuais e do herdeiro na sua patrimonialização.  

 

Palavras Chaves: História, Memória, Literatura, Arquivos Pessoais, Clarice 

Lispector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Doutoranda em História Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina, Bolsista CAPES. 
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ESCRITA DE SI NA REVISTA BLUMENAU EM CADERNOS 1974 – 2014  

Elizandra Oestreich Siveris14 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivos analisar a publicação de textos caracterizados como 

“escrita de si” inseridos na Revista Blumenau em Cadernos entre os anos 1974 a 2014. 

Considerando seu perfil editorial, suas principais publicações, os assuntos mais 

publicados, a frequência de sua publicação, alguns de seus autores e as quatro mulheres 

que mais publicaram escrita de si na revista nesse período dando ênfase aos textos que 

se remetem a infância e a cidade de Urda Alice Klueger, Grete Medeiros, Brigitte 

Fouquet Rosenbrock e Ellen Crista da Silva. A Revista Blumenau em Cadernos é 

publicada pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, de Blumenau – SC, desde 

1957. Para este artigo, optei por trabalhar com o período entre 1974, ano em que ocorre 

a morte do fundador da revista, também seu editor, José Ferreira da Silva, passando pelo 

período posterior a 1997, quando a revista passa a ter um conselho editorial (formado 

por historiadores, pesquisadores, escritores, jornalistas, tradutores e funcionários do 

próprio arquivo), sofre alterações na diagramação e política editorial, com a inclusão de 

novas colunas na revista, periodicidade (de mensal para bimestral), quando também se 

publicam mais textos caracterizados como “escritas de si”. Ao realizar a leitura destes 

números da revista pude perceber que o momento da vida dos escritores destes textos 

com maior número de publicações foi a infância, geralmente descrita com um tom 

nostálgico, relembrada como momento de grande importância. Isto me levou a pensar o 

porquê deste sentimento de nostalgia relacionado a esta fase da vida, relacionado à 

cidade onde ela se passa. Este trabalho analisa a narrativa destas memórias, conectadas 

a uma infância e a uma Blumenau de outrora e reflete, ao mesmo tempo, sobre o 

significado da publicação deste tipo de narrativa numa revista editada por um arquivo 

histórico público.  

 

Palavras Chaves: Escrita de Si, Revista Blumenau em Cadernos, Infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Graduada em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
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Prosa de Ficção (1950) e a crítica literária de Lúcia Miguel Pereira 

 

Camila Maria Novaski Hemkmaier15 

Profª Dra. Cristina Ferreira16 

Resumo (25 linhas) 

Lúcia Miguel Pereira (1901 – 1959) foi uma importante literata e crítica literária da 

primeira metade do século XX. Casada com o biógrafo Octávio Tarquínio de Souza, o 

círculo de sociabilidades de Lúcia era composto por personagens importantes no cenário 

intelectual brasileiro. Para além dos quatro romances publicados, crônicas e 

contribuição expressiva com diversos periódicos literários, destaca-se pela escrita da 

obra Prosa de Ficção: de 1870 a 1920. Nessa perspectiva, a intencionalidade desta 

comunicação é apresentar a obra de Lúcia dentro do contexto em que foi escrita, para 

relacionar com a sua perspectiva da literatura brasileira. O livro, publicado pela primeira 

vez em 1950, compunha o 63º volume da coleção Documentos Brasileiros e foi o 

primeiro volume da coleção intitulada História da Literatura Brasileira¸ sob direção de 

Álvaro Lins. Ao longo de oito capítulos temáticos, a intelectual caracteriza vida e obra 

de uma gama de literatos brasileiros que possuem sua produção dentro do recorte 

temporal proposto. A literatura torna-se fonte histórica na medida em que é confrontada 

com outros documentos, inserida em um contexto histórico e analisada criticamente.  
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Resumo (25 linhas) 

O presente artigo tem a intenção de adentrar nas reflexões a respeito do gênero textual 

biografia pensando em como ele, e a literatura de forma geral, pode ser um retrato de 

nossa sociedade, além de um descritor da paisagem e da estrutura da sociedade. Aqui 

especificamente enfocamos a questão do gênero feminino na narrativa literária. Dessa 

maneira, o objetivo do presente texto foi averiguar de que modo a história das mulheres 

foi detalhada na narrativa Primavera em pleno outono: a jovem Olívia faz 80 anos!, do 

escritor joinvilense Wilson Gelbcke (2004), considerando que houve por muitos séculos 

certo emudecimento das mulheres em relação à história oficial, tendo elas sido 

excluídas da história social, econômica, política etc., colocando em xeque, porém, por 

que motivo se deu o apagamento por tanto tempo das mulheres desses aspectos da 

sociedade, embora a mulher também seja sujeito histórico. Portanto, pretende-se aqui 

revisitar temas associados à história das mulheres e também delinear o lugar feminino 

ao longo da história, pensando principalmente acerca de quem tem o direito, ou se dá o 

direito, de escrever livros de memórias, tendo como foco sobressalente o desequilíbrio 

entre os que falam e os que se emudecem, ou são emudecidos. Ademais, objetivou-se 

nesse caso singular chamar a atenção para a utilização de fontes literárias em estudos, 

abordagens e metodologias que envolvam assuntos relacionados à história das mulheres. 
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A utilização da música enquanto fonte de pesquisas historiográficas está associada às 

possibilidades de debates a respeito das relações entre história e narrativas, 

principalmente as narrativas textuais e sonoras dotadas de potência política e críticas 

sociais. Esta perspectiva está relacionada ao presente trabalho, sobretudo porque a 

pesquisa propõe uma análise das canções Gita e Sociedade Alternativa produzidas por 

Raul Seixas para o disco Gita (1974), para problematizar o caráter crítico de suas 

expressões musicais como uma espécie de crônica social e política brasileira, para 

investigar os eventuais vínculos que estas narrativas estabelecem enquanto caixas de 

ressonância para cidadãos cujas liberdades estavam cerceadas. A metodologia visa 

cercar as camadas de sentidos presentes nas canções e articulá-las analiticamente com 

narrativas da imprensa e com as memórias do compositor, por intermédio do uso de 

entrevistas, campo privilegiado para compreender as interpretações do artista a respeito 

de seus trabalhos.  Gravadas em um tumultuado período da política nacional onde o país 

vivia sob forte repressão por conta da ditadura-civil militar instaurada desde 1964, essas 

músicas traduziam inúmeras insatisfações relacionadas à pauta pública da sociedade 

brasileira e podem demonstrar quais eram as narrativas da crônica social que esse artista 

fazia do Brasil dos anos 1970. A partir disso, podemos afirmar que são duas canções 

que tratam de temas caros às discussões relacionadas aos movimentos de contracultura, 

são eles: a questão do misticismo presentes em algumas religiões orientais e o ocultismo 

presente nos preceitos da Lei de Thelema de Aleister Crowley.  Em Gita, Raul Seixas 

caminha em direção às questões relativas ao misticismo oriental a partir do poema épico 

hindu Bhagavad Gita, ou seja, Raul problematiza a questão religiosa a partir de uma 

“antítese” do deus ocidental. Em Sociedade Alternativa por outro lado, Raul Seixas 

aborda questões relativas ao ocultismo, baseado nos ensinamentos de Crowley. Nesse 

sentido, a sociedade alternativa que o músico participava defendia e venerava o culto à 

liberdade, tal posicionamento ia de encontro com as ideias do movimento de 

contracultura e dos ideais da cultura hippie e, mais do que isso, podia ser visto como 

uma crítica também política em referência ao período ditatorial pelo qual o Brasil estava 

passando. 
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