
 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO E RESUMOS 

 

 

I SEMINÁRIO INTERNO DO NEHSP 

 

 

             
 PPG

  HISTÓRIA
UFJF  

 

 

Juiz de Fora – Maio/2017 

 

    



I Seminário Interno do NEHSP 

2 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

Dia Horário  Atividades 

02.05 13:30  Conferência de Abertura 

Teatro Ligeiramente Nacional no Rio de Janeiro do século XIX 
Raquel Barroso Silva 
 

14:30 Mesa Redonda 

A história das identidades partidárias segundo a imprensa de Minas 
Gerais (1823-1849) 
Alex Lombello Amaral 
  
O desenvolvimento da imprensa e as primeiras experiências periódicas 
no Brasil (1808-1831) 
Laiz Perrut Marendino 
  
A Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional de São 
João Del-Rei e a construção do liberalismo 
Leonardo Bassoli Ângelo 
  
El Argos de Buenos Aires: o periódico de um projeto político 

Juliana Gomes de Oliveira 
 

16:15 – 16:30  Intervalo  

16:30  Mesa Redonda  

Discussões no Senado acerca da Lei do Ventre Livre  
Olga Mattos de Lima e Silva 
  
O “Club Democrático Primeiro de Janeiro” (1880-1888) 
Fábio Augusto Machado Soares de Oliveira 
  
Os homens pretos de Juiz de Fora: Um estudo sobre a Irmandade do 
Rosário (1888-1905) 
Renato Balbino da Silva 
  
“Resta só o Brasil; resta o Brasil só!”: comentários e discussões do 
Conselho de Estado no primeiro projeto da Lei do Ventre Livre (1865-
1870) 
Thomaz Santos Leite 
 

03.05 13:30  Conferência  

Fronteiras da humanidade no século das Luzes 
Luiz César de Sá Júnior 
 

14:30  Mesa Redonda 
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Política Provincial e Fiscalidade: Minas Gerais (1825-1834) 
Diego Rodolfo de Castro Gomes 
  
Administrando a província e a justiça: o executivo provincial e sua 
capacidade de interferir na esfera judicial (1827-1834) 
Eduardo da Silva Júnior 
  
Entre o Local e o Provincial: os debates políticos sobre a construção dos 
cemitérios extramuros em instituições municipais e provinciais de Minas 
Gerais 
Pâmela Campos Ferreira 
  
O Conselho Geral da Província de Minas Gerais (1825-1834): 
composição, abstencionismo e cidadania 
Érica da Cruz Rosa 
Pedro de Almeida Freitas Soares 
Talles de Almeida Oliveira   
 

16:15 – 16:30  Intervalo  

16:30 Mesa Redonda 

As associações religiosas no Conselho de Estado: uma temática além 
das fronteiras centro e província 
Eliene da Silva Nogueira 
  
Considerações sobre a Cultura Científica dos periódicos na Corte 
(1850-1889): A crença no cientificismo, fim da escravidão e 
valorização do trabalho e supervalorização da “ciência aplicada” 
Guilherme Guimarães Martins 
  
A Sombria Providência e O Progresso: As Guerras Noticiadas pelo 
Imprensa Evangélica (1864-1870) 
Jorge William Falcão Junior 
 

04.05 13:30 Mesa Redonda 

A Revolta do Ano da Fumaça (Minas Gerais, 1833) 
Alexandre Mansur Barata 
  
Entre “honrados” cidadãos e famílias “distintas” do Maranhão: atores 
políticos e estratégias na construção do Estado Imperial brasileiro 
(1825-1831) 
Raissa Gabrielle Vieira Cirino 
  
O Conselho Geral de Minas Gerais e “as muitas representações dos 
Povos desta vasta província” (1828-1834) 
Renata Silva Fernandes 
 

15:00   Mesa Redonda 

Constituição do Estado de Polícia e frequência conceitual nos finais do 
XVIII e início do XIX: os conceitos de público e particular/privado 
Renato de Ulhoa Canto Reis 
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“Cartas Impressas” em movimento: Minas Gerias no século XIX 
Rodrigo Fialho Silva 
  
Nas luzes norte-americanas, um feixe de esperança: a Revista Illustrada e 
os conceitos de “Liberdade” e “Liberalismo” no Brasil Império (1876) 
Edmo Videira Neto  
 
Biografia e intelectualidade na imprensa oitocentista: a trajetória de Luís 
Augusto May e de seu jornal "A Malagueta" (1821-1832) 
Myriam Paula Barbosa Pires Gouvêa 
 

16:45 – 17:00  Intervalo  

17:00  Mesa Redonda  

“Tratado Sobre Emancipação Política da Mulher e Direito de Votar”: o 
anonimato de uma publicação e o sufrágio universal como discussão 
no Brasil Império 
Cristiane de Paula Ribeiro 
 
Caminhos da propaganda republicana: entroncamentos de trajetórias 
pessoais e políticas nos trilhos da Mata mineira 
Marta Lúcia Lopes Fittipaldi 
 
Sobre uma História Social da Política: algumas questões de método 
Silvana Mota Barbosa 
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RESUMOS 
(Ordem alfabética dos autores) 

 

 

 

 

Os partidos na imprensa de Minas Gerais: Conceitos, identidades e alteridades (1823-1849) 
Alex Lombello Amaral 

Doutorando do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: O objetivo dessa comunicação é observar como os partidos, ou mais propriamente “lados 
políticos” que existiram em Minas Gerais, eram representados, e se representavam, pelas folhas 
periódicas publicadas nessa Província, que são nossas fontes principais, a saber: Compilador Mineiro 
(1823), Abelha do Itacolumy (1824-1825), O Universal (1825-1842), Telégrafo (1829-1831), O Tareco 
Militar (1833), O Mineiro (1833), O Correio de Minas (1838-1844), Viva a Legalidade (1842), O 
Atheneu Popular (1843), O Compilador (1843-1847), O Itacolomy (1843-1845), O Publicador Mineiro 
(1844-1846), O Recreador Mineiro (1845-1848), O Constitucional (1846-1847), O Itamontano (1848), O 
Povo (1849), O Astro de Minas (1827-1839), O Constitucional Mineiro (1832-1833), Legalidade em 
Triunfo (1833), O Americano (1840), O Despertador Mineiro (1842), A Ordem (1842-1844), A Razão 
(1836), O Despertador (1842), Estafeta (1842), Pregoeiro Constitucional (1830-1831), Parahybuna 
(1836-1840), Echo da Rasão (1840-1842), Opinião Campanhense (1832-1836), O Popular (1839-1840) e 
Boletim da Legalidade no Serro (1842). Abordaremos primeiro os diferentes conceitos de partido usados 
por esses periódicos, e como se modificaram. Depois trataremos de como os partidos se representavam, 
o que incluía a representação dos adversários. Observaremos características de destaque de cada um 
desses lados políticos. Também debateremos a cultura política comum aos diferentes lados políticos, e 
como ela se modificou durante o período.  Como para esse assunto o período é relativamente longo, o 
resultado não é um quadro, estático, mas uma história. 

 
 

A Revolta do Ano da Fumaça (Minas Gerais, 1833) 
Alexandre Mansur Barata 

Professor do Departamento de História e do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: Na esteira dos esforços feitos pela historiografia recente para renovar a compreensão do 
processo de construção do Estado brasileiro ao longo do século XIX, chama a atenção um conjunto de 
pesquisas que busca entendê-lo a partir das dinâmicas políticas das diversas províncias que 
compunham o Império do Brasil. Desse modo, pensar a construção do “Estado Nacional nas províncias” 
implica, como ressaltado por Maria de Fátima Gouvêa, o reconhecimento de que a criação da província 
como unidade político-administrativa foi uma das principais inovações do arranjo político que resultou 
na construção do Estado imperial. De forma consequente, a consolidação dessa instância de poder 
intermediária entre os poderes locais e a autoridade central não foi um processo sem turbulências, sem 
conflitos. Se por muito tempo o foco principal da historiografia circunscreveu esses conflitos aos 
interesses da Corte do Rio de Janeiro de impor às províncias uma centralização político-administrativa, 
reduzindo-os à lógica dualista centralização versus descentralização, faz-se cada vez mais necessário 
reconhecer que esses conflitos, ao envolver diferentes segmentos da sociedade provincial, acabavam por 
tornar visíveis as divisões políticas intraprovinciais. É a partir desse posicionamento que esta 
comunicação ganha sentido. Tendo em conta a complexidade das forças políticas que atuavam na 
província de Minas Gerais, a mais populosa do Império e detentora da maior bancada de representantes 
na Assembleia Geral, busca-se compreender o acirramento das tensões que culminaram na sublevação, 
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com apoio popular, de alguns militares em Ouro Preto no dia 22 de março de 1833. Os revoltosos 
aproveitaram que o presidente da província, Manuel Ignacio Melo e Souza, não se encontrava na 
capital para exigir a sua demissão do cargo, bem como a prisão e expulsão dos conselheiros de governo 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Bento Leite Ferreira de Mello. Na madrugada do dia 23 de 
março, em função do aumento da pressão popular, Vasconcelos e Ferreira Mello acabaram por ser 
presos e o tenente-coronel da Guarda Nacional, Manuel Soares do Couto, em nome dos revoltosos, 
assumiu a direção da província, sendo reconhecido formalmente pela Câmara de Ouro Preto. O recurso 
às armas por parte significativa da elite política provincial mineira evidencia os limites tênues entre 
rebeldia e o direito de resistência no Brasil oitocentista. 
 
 
"Tratado Sobre Emancipação Política da Mulher e Direito de Votar": o anonimato de uma publicação e 

o sufrágio universal como discussão no Brasil Império. 
Cristiane de Paula Ribeiro 

Mestranda do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: O presente trabalho possui como objetivo principal apresentar os primeiros resultados da 
pesquisa aprovada para elaboração de dissertação do curso de mestrado em História pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Em suma, tal pesquisa propõe-se a fazer uma análise sobre a emancipação e 
participação política das mulheres em prol do sufrágio universal no Brasil em seus primórdios durante o 
século XIX. Para isso, partimos de um documento inovador: "Tratado Sobre Emancipação Política da 
Mulher e Direito de Votar", publicado pela Typografia Paula Brito e escrito por uma mulher que se 
escondeu sobre as iniciais A.R.T.S em 1868 na cidade do Rio de Janeiro. O mesmo encontra-se hoje sob 
guarda na Biblioteca Brasiliana Mindlin e José Guita da Universidade de São Paulo, não se tendo 
informações de como chegou nesta. Em suma, o documento propõe que as mulheres do período deviam 
buscar sua emancipação não apenas na educação e no mercado de trabalho, mas no sistema 
representativo político, sendo eleitoras e candidatas a cargos públicos, além também de tecer críticas 
referentes à escravidão, desigualdade social, prostituição, adultério, sistema político vigente, padrões de 
beleza, Igreja e a inferioridade dada a partir de sexo ou classe. Em torno do mesmo, buscarei elencar 
questões e discursos que vinham sendo travados no período que passam por desconhecidos, datados 
bem antes ao próprio movimento sufragista no Brasil, que é tido apenas a partir do século XX, levando 
à conquista em 1932 durante o governo de Getúlio Vargas, elencando, principalmente, o contexto 
imperial e escravocrata existente durante sua publicação. 
 
 

Política Provincial e Fiscalidade: Minas Gerais (1825-1834) 
Diego Rodolfo de Castro Gomes 

Graduando do curso de História da UFJF 
 
Resumo: O trabalho propõe a análise das questões fiscais presentes nos debates e consultas do conselho 
da Presidência e do Conselho Geral de Minas Gerais, instituições criadas após a independência e 
responsáveis pela governança da província. A fiscalidade para Minas Gerais se torna importante, pois, 
essa foi uma das áreas com maior arrecadação fiscal no Império português ao longo do século XVIII, 
pela extração do ouro e todo o sistema burocrático montado em torno dele para uma melhor 
arrecadação. A estrutura fiscal que vai ser deixada como herança para o século XIX foi marcada por 
duas mudanças importantes, primeiro as reformas pombalinas que tiveram como objetivo centralizar a 
arrecadação fiscal e os impostos que foram criados para torna possível a vinda da corte para o Rio de 
Janeiro, Minas no pós-independência permaneceu como um dos maiores contribuintes para o governo 
central, apesar do agravante do declínio do ouro que reflete em uma estrutura fiscal decadente e ainda 
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tendo que cumprir suas funções do governo provincial. Dessa maneira o governo da província será 
marcado pelos esforços de pensar nas reformas e enfrentar os limites e contradições decorrentes de uma 
província financeiramente debilitada, assim a pesquisa tem como objetivo encontrar entre as principais 
questões que mobilizavam a elite mineira as opções oferecidas para tratar da problemática fiscal, além 
de identificar as principais tentativas de alterações na estrutura fiscal da província. Essas respostas 
também poderão possibilitar uma melhor compreensão de como esses agentes políticos regionais foram 
ativos no que se refere a construção do Estado Nacional. 
 
 
Nas luzes norte-americanas, um feixe de esperança: a Revista Illustrada e os conceitos de “Liberdade” e 

“Liberalismo” no Brasil Império (1876) 
Edmo Videira Neto 

Graduando do curso de História da UFJF 
 
Resumo: O objetivo deste artigo é buscar entender os conceitos de Liberdade e de Liberalismo através 
das páginas da Revista Illustrada, e como eles estavam presentes nos escritos e nas charges do 
periódico. Para entendermos estes conceitos, buscaremos acompanhar a discussão em torno do 
centenário da independência dos Estados Unidos da América, em 1876, e da charge que representa o 
projeto de construção da Estátua da Liberdade.  Portanto, é importante termos em mente a exaltação, 
realizada em alguns volumes da revista aos Estados Unidos, tido por muitos editoriais e caricaturas 
como sendo o expoente máximo de “Liberdade” e “Civilização”. Trabalharemos como fontes principais 
alguns volumes do primeiro ano de vida da Revista Illustrada, criada em 1876 pelo ítalo-brasileiro 
Ângelo Agostini e que possuía, como veremos no decorrer do trabalho, críticas ao governo brasileiro. A 
metodologia utilizada nas análises dos volumes selecionados será a leitura em bloco. Esta metodologia 
pressupõe a ideia de que os volumes das várias revistas ilustradas na época do segundo reinado, 
possuíam determinada temporalidade para cada assunto, ou seja, nenhuma edição se isolava em si 
mesma, sendo, portanto, necessária à leitura numa perspectiva associativa de um determinado número 
de edições. Além disso, esta metodologia postula que, tanto os textos quando as charges apresentam 
relações diretas e devem ser analisados em conjunto com os assuntos propostos durante um 
determinado período. Por fim, levantaremos algumas questões importantes para o debate político da 
época, principalmente no que tange as relações entre Liberdade, Liberalismo e Estado e a tentativa de 
construção de um possível “Liberalismo Brasileiro”. 
 
 

Administrando a província e a justiça: o executivo provincial e sua capacidade de interferir na esfera 
judicial (1827-1834). 

Eduardo da Silva Júnior 
Mestrando do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: O presente artigo busca analisar a capacidade do Presidente da província em Conselho de 
interferir em questões referentes a esfera judicial. Desta forma, através, principalmente, da análise das 
atas do Conselho de Governo de Minas Gerais. Busca-se identificar, em meio às diversas questões que 
foram debatidas e medidas adotadas para o bom funcionamento da província, pelo Conselho de 
Governo, os momentos em que este se impôs ao judiciário eletivo local e, com isso, demonstrou sua 
capacidade de interferir no andamento da justiça a nível local, traçando limites para os poderes dos 
juízes de paz. Deste modo, problematiza-se de que forma a busca por equilíbrio entre os poderes se 
configurou e os níveis de separação atingidos por ela na relação entre o executivo provincial e os juízes 
de paz. Pretende-se com isso, levantar questões que possibilitem um melhor entendimento dos poderes 
do Presidente da província em Conselho e demonstrar que as autoridades que administravam a 
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província dedicavam uma sistemática atenção ao andamento da justiça local buscando intervir e geri-la.   
Pretende-se também, apontar novos caminhos interpretativos, para-se compreender a figura do juiz de 
paz. Distanciando-se, assim, da forma como a historiografia tratou durante muito tempo o cargo de juiz 
de paz, colocando-o distante da capacidade reguladora do executivo central ou provincial. Ademais, 
buscaremos refletir sobre a perspectiva constitucional desenvolvida no pós-independência, aonde existia 
a possibilidade de interferência de poderes extrajudiciais na esfera judicial. 
 
 

As associações religiosas no Conselho de Estado: uma temática além das fronteiras centro e província 
Eliene da Silva Nogueira 

Mestranda do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: Este trabalho pretende abordar as ocorrências de dúvidas sobre a aplicação da lei na década de 
1860, no Segundo Reinado, que envolvem os negócios eclesiásticos, especificamente, os casos das 
associações evangélicas alemãs e seus pedidos de autorização para o funcionamento. Desse modo, com 
base no Conselho de Estado pretende-se expor o debate entre os conselheiros no que diz respeito a tais 
atribuições, que parecem confluir entre a província e a Coroa. Além disso, no que essa autorização 
implicava com relação à religião oficial do Estado, a católica. A intenção deste trabalho não é reforçar a 
oposição entre o poder central e regional que vem se desenvolvendo na historiografia. Entretanto, torna-
se necessário pensar uma nova chave de leitura para compreender assuntos que parecem superar essas 
fronteiras. Ademais, instigado por algumas proposições feitas por Miriam Dolhnikoff em relação ao 
Conselho de Estado, pretende-se realizar alguns apontamentos distintos. Ainda abordou-se o exemplo da 
questão financeira com o intuito de evidenciar que algumas temáticas precisam ser mais bem 
compreendidas e repensadas na sua dimensão política, pois extrapolam os limites das fronteiras entre 
província e centro, assim como o papel atribuído ao Conselho de Estado.  Outro exemplo de temáticas 
mais abrangentes que permeavam o Império e colocam em discussão o papel do Conselho, são as de 
cunho religioso. Neste sentido, vale destacar consultas do Conselho de Estado sobre as associações 
religiosas alemãs, almejando-se que a análise de tais corroborarem para o fato de que os assuntos 
religiosos ultrapassam a dicotomia entre o poder central e regional. Além disso, compreende-se de forma 
distinta a ação do Conselho de Estado, percebendo a sua capacidade de refletir sobre diversos assuntos 
incluindo aqueles que envolvem as demandas políticas sociais e cotidianas. 
 
 
O Conselho Geral da Província de Minas Gerais (1825-1834): composição, abstencionismo e cidadania 

Érica da Cruz Rosa 
Pedro de Almeida Freitas Soares 

Talles de Almeida Oliveira 
Graduandos do curso de História da UFJF 

 
Resumo: A comunicação resulta do trabalho de iniciação científica desenvolvido no âmbito do projeto de 
pesquisa “Política provincial e a construção do estado nacional brasileiro: Minas Gerais (1822-1834)”, 
coordenado pelo professor Alexandre Mansur Barata. Esse projeto tem por objeto o estudo da dinâmica 
política na província de Minas Gerais a partir da análise da composição e funcionamento de duas 
instituições: o Conselho de Governo ou da Presidência da Província (criado pelo Decreto de 20 de 
outubro de 1823) e o Conselho Geral da Província (criado pela Carta Constitucional de 1824). De modo 
específico, essa comunicação abordará o problema do abstencionismo e da consequente convocação de 
conselheiros suplentes para as reuniões do Conselho Geral da Província de Minas Gerais. Para isso, a 
principal fonte utilizada será o livro de “Registro de correspondência do Secretário do Governo com o 
Conselho Geral”. Ao discutir essa questão busca-se, por um lado, compreender a composição e as 
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atribuições do Conselho Geral de Província; e, por outro, discutir o exercício da cidadania no Brasil 
Imperial. 
 
 

O "Clube Democrático Primeiro de Janeiro" (1880 - 1888) 
Fabio Augusto Machado Soares de Oliveira 

Doutorando do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: A presente comunicação de pesquisa tem como objetivo geral analisar os repertórios de ação 
adotados por indivíduos contrários à escravidão, particularmente, no município de Juiz de Fora, Zona 
da Mata da província de Minas Gerais, ao longo da década de 1880. As principais fontes utilizadas 
foram os periódicos Pharol, Echo do Povo e A Propaganda que circularam na localidade durante o 
período estudado. Dentre os três selecionados somente o jornal Echo do Povo se declarava abertamente, 
através da pena de seu principal redator João Severiano da Fonseca Hermes, como defensor de idéias 
Antiescravistas. O periódico dirigido por Fonseca Hermes contava com a colaboração das figuras de 
Sizenando Nabuco e Joaquim Campos Porto, sendo este ultimo colaborador do jornal carioca Gazeta da 
Tarde de propriedade do jornalista abolicionista Jose do Patrocínio. A pesquisa na imprensa periódica 
buscou identificar os rastros deixados pela agremiação artístico-cultural fundada na cidade de Juiz de 
Fora em 1880 com o nome de “Sociedade de Dança Familiar Primeiro de Janeiro”, sendo renomeada 
posteriormente com o nome de “Clube Democrático Primeiro de Janeiro”. A sociedade organizada por 
iniciativa de homens livres (imigrantes e brasileiros) proprietários e trabalhadores do comercio e das 
empresas da localidade, se notabilizou pela promoção de diversas atividades festivas e encenação de 
peças teatrais de cunho abolicionista no palco do Teatro “Perseverança”. Tendo em consideração o 
funcionamento de associações com a mesma denominação, é, ou finalidade na Corte do Rio de Janeiro e 
em São João Del Rey (como em outras províncias do Império brasileiro), a pesquisa também buscou 
entender de que maneira o “Clube Democrático Primeiro de Janeiro” se relacionou com a ampla rede de 
ativistas, associações e manifestações públicas que agitaram a cena social e política da segunda metade 
do século XIX. 
 
 

Considerações sobre a Cultura Científica dos periódicos na Corte (1850-1889): A crença no 
cientificismo, fim da escravidão e valorização do trabalho e supervalorização da “ciência aplicada” 

Guilherme Guimarães Martins 
Mestrando do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: Este artigo tem por finalidade abordar as semelhanças dos periódicos que visavam vulgarizar a 
ciência durante a segunda metade do século XIX, a partir dos interesses, crenças e temas em comuns. 
Ao resgatar os discursos, o repertorio linguístico e os interesses difundidos nessa imprensa, é possível 
captar uma conexão dos periódicos que compartilhavam a mesma cultura científica vigente no período 
em questão, apesar da heterogeneidade das publicações. Todos esses periódicos científicos que se 
manifestavam de maneiras diferentes estavam imersos em um oceano sociocultural, que visava a 
ciência como alicerce do progresso material e moral da sociedade. Durante a segunda metade do século 
XIX ocorreu não só na Europa, mas também na América, uma mudança no paradigma cultural que 
soergueu a ciência como a mais nobre das realizações humanas. Inseridos nesse contexto modernizante 
do culto a ciência, esses homens letrados que versavam sobre ciência nos periódicos buscavam 
disseminar a semente do conhecimento técnico cientifico para toda a população.  Desse modo, havia 
como pano de fundo nas práticas vulgarizadoras, um projeto civilizatório que tangia não só o 
desenvolvimento material, mas também moral da sociedade oitocentista. A partir da compreensão de 
alguns temas abordados, que volta e meia, apareciam na imprensa periódica de cunho cientificista, 
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propomos aqui levantar algumas considerações sobre a cultura científica que vigorava na busca do 
moderno durante o século XIX. 
 
 

A Sombria Providência e o Progresso: as guerras noticiadas pelo Imprensa Evangélica (1864-1870) 
Jorge William Falcão Junior 

Mestrando do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: As guerras, antes de serem encaradas apenas como eventos traumáticos e catastróficos, foram 
vistas pelos presbiterianos como parte da providência divina. Investigaremos de que maneira a Guerra 
de Secessão, a Guerra do Paraguai e o Risorgimento Italiano foram apresentados no periódico Imprensa 
Evangelica. Consideraremos as intercessões entre a antropologia teológica presbiteriana e o conceito de 
humanidade, verificando os papéis atribuídos a Deus e ao homem na senda do progresso, a partir das 
seguintes relações: homem-trabalho na Guerra de Secessão; homem-nação na Guerra do Paraguai; e 
homem-religião no Risorgimento Italiano. A Guerra de Secessão foi vista enquanto providencia divina a 
fim de expandir o “Reino de Deus” sobre a terra, ao ponto de reverter o derramamento de sangue dos 
combatentes na libertação de mais de três milhões de escravos. A guerra do Paraguai ajudou na 
definição da identidade nacional e na delimitação territorial, reconhecendo a superioridade de um povo 
em relação ao seu inimigo. Esta identificação não foi feita apenas pelos Brasileiros, mas também pelos 
estrangeiros residentes no Brasil, inclusive pelos missionários presbiterianos. Identificamos uma tensão 
entre a afirmação de unidade humana e a marcação das identidades a partir de limites nacionais. 
Percebemos lugar do homem religioso no caminho do progresso no conflito estado-igreja verificado no 
Risorgimento Italiano, onde o uso de conceitos antitéticos apresentou o protestante enquanto amigo da 
modernidade e o católico enquanto inimigo da civilização. 
 
 

El Argos de Buenos Aires: o periódico de um projeto político 
Juliana Gomes de Oliveira 

Mestranda do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: Resumo: As emancipações dos Estados nacionais americanos emanaram a emergência dos 
mesmos em inserir-se como um corpo político autônomo. Após os processos de Independência das 
Províncias Unidas do Rio da Prata, são necessários debates de projetos políticos no alvorecer da 
formação de um Estado-Nação. Porém, as multiplicidades de projetos fazem difundir-se diferentes 
discussões acerca da melhor forma de governo presente nas conjunturas políticas vividas. Apesar dessa 
pluralidade, é necessário debruçar-se na questão de uma peça fundamental desses processos: a 
Imprensa, que age como o próprio agente histórico nesses momentos de construção de uma Nação. Por 
conseguinte, Buenos Aires concentrou-se em elaborar projetos políticos para a construção de um novo 
Estado centralizado a partir da capital. Na amplitude desse projeto portenho, destaca-se o de Bernardino 
Rivadavia, cuja as reformas foram caracterizadas como “feliz experiência”. Com a ajuda da elite 
dirigente e do periódico El Argos de Buenos Aires (1821-1825), que se tornou um aliado na divulgação e 
legitimação de suas reformas, Rivadavia propôs modernizações em múltiplas áreas, deslegitimando um 
passado fatídico de lutas civis e projetos federalistas. Utilizaremos, nesse trabalho, os conceitos de 
Cultura Política e Nação para nos orientarmos e entendermos o ideário político exposto no periódico que 
dialogava com as propostas de Rivadavia. De maneira geral, objetivo principal do trabalho é investigar 
o periódico que possibilitou a afirmação do projeto político rivadaviano na região portenha. 
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O desenvolvimento da Imprensa e as primeiras experiências periódicas no Brasil. (1808 – 1831) 
Laiz Perrut Marendino 

Mestre em História - PPG em História UFJF 
 
Resumo: Desde o século XV, já existiam tipografias em solo europeu, no entanto, imprensa periódica 
propriamente começou a surgir apenas no século XVII. E somente no século seguinte, nas Américas 
inglesa e espanhola, nas quais as atividades foram altamente reprimidas pela censura de suas 
metrópoles. No caso da América Portuguesa, a imprensa periódica só passou a ser uma realidade a 
partir do início do século XIX, apesar de existirem livros de autores brasileiros, impressos anônimos e 
alguns jornais estrangeiros circulando. Os periódicos tidos como de opinião começaram a se estabelecer 
muito perto do momento em que a imprensa iniciou o seu desenvolvimento no Brasil. Na França, por 
exemplo, isso só aconteceu mais de um século e meio após o estabelecimento da imprensa, com os 
preliminares na Revolução Francesa. Nosso objetivo com esse artigo é mostrar como a imprensa 
periódica no Brasil se desenvolveu em um processo muito semelhante ao de Portugal e França, ou seja, 
em momentos de grande efervescência política. Nossos resultados nos levam à conclusão de que 
podemos falar em atraso em relação à instalação de tipografias, mas seria um exagero, em discordância 
à historiografia, em relação à atividade periódica propriamente dita. Com os exemplos acima, vimos que 
a atividade periódica, tanto na França quanto em Portugal, só se expandiu em momentos de 
efervescência política, o mesmo aconteceu com a América Portuguesa. E, se pensarmos que a diferença 
dessa expansão da imprensa na América Portuguesa se deu apenas trinta anos após a ocorrida na 
França, levando em consideração todo o processo que aconteceu nessas terras no período (de colônia 
passa a ser metrópole, mas ainda com grande subordinação a Portugal e suas leis, que não permitiam a 
atividade tipográfica no Brasil), não foi uma experiência que demorou muito a acontecer em relação às 
demais regiões do mundo de que se tinha notícia aqui. Mesmo assim, isso não impossibilitou de 
circularem jornais e livros clandestinamente antes desse período. 
 
 

A Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional De São João Del-Rei e a construção do 
Liberalismo 

Leonardo Bassoli Angelo 
Doutorando do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: As Sociedades Defensoras da Liberdade e Independência Nacional do Brasil desempenharam 
importante papel na construção, divulgação e fortalecimento dos valores liberais no período Imperial. 
Organizadas com a finalidade de defenderem as instituições brasileiras e confirmarem uma política 
liberal no espaço político, essas formações congregaram agentes de determinadas orientações políticas e 
compuseram tensões nesse contexto de transição de uma cultura política de Antigo Regime para o 
período constitucional do Brasil do século XIX. Em São João del-Rei, a Sociedade Defensora da 
Liberdade e Independência Nacional foi instalada em 1831 em meio à turbulência política que sucedeu a 
Abdicação. Nessa vila, essa sociedade se destacou ao ratificar os valores liberais-constitucionais na 
Comarca do Rio das Mortes, dialogando com as organizações correlatas de outras vilas dessa comarca e 
se posicionando politicamente diante dos acontecimentos verificados nas instâncias provincial e central. 
Neste trabalho, pretendo analisar alguns aspectos referentes às atividades da Sociedade Defensora da 
Liberdade e Independência Nacional de São João del-Rei com o propósito de compreender a abrangência 
política desse espaço de atuação nessa vila/cidade, bem como os projetos políticos difundidos, tendo em 
vista o contexto de transformações no qual atuaram os membros dessa associação. As fontes primárias 
consistem em documentos oficiais publicados no periódico “Astro de Minas”. 
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Fronteiras da humanidade no século das Luzes 
Luiz César de Sá Júnior 

Doutor em História – PPG em História da UFRJ 
PNDP - CAPES - PPG História da UFJF 

 
Resumo: A tarefa de comparar “humanos” e “não-humanos” a partir do exame de diferentes situações 
histórico-geográficas abrigava-se no projeto iluminista de uma “ciência geral do homem”. Rousseau, 
Hume e Buffon foram alguns dos letrados que encamparam a centralidade da “natureza humana”, cujas 
engrenagens deveriam ser minuciosamente escrutinadas sob pena de impedir o progresso dos demais 
saberes. Entretanto, longe de se restringir a uma reflexão professoral sobre o estatuto da humanidade, 
as tentativas de aferir suas fronteiras fizeram-se presentes em vários materiais e circunstâncias: 
tratados, enciclopédias, sátiras, romances e relatos de viagem estavam entre os gêneros discursivos 
mobilizados na conformação de padrões de identificação e de relação com o mundo e com os seres que o 
habitam tidos por decisivos na definição das estruturas hierárquicas das sociedades europeias e 
coloniais. Discutiremos, nesta apresentação, um caso no âmbito desse panorama, a saber, os usos da 
noção de “gênero humano” no último capítulo de Travels into several remote nations of the world, mais 
conhecido como Gulliver travels, de Jonathan Swift. Publicado com grande sucesso em 1726, o texto em 
questão, A Voyage to the Country of the Houyhnhnms, trata do encontro do capitão Lemuel Gulliver 
com os Houyhnhnms, cavalos excepcionalmente civilizados, e os yahoos, humanoides mergulhados na 
mais baixa bestialidade. Argumentaremos, em primeiro lugar, que as descrições dos yahoos foram 
amplamente utilizadas ao longo do século XVIII para descrever populações coloniais. Em segundo lugar, 
mostraremos que as categorias ficcionais empregadas por Swift para representar os yahoos calcavam-se 
nos escritos filológico-anatômicos do inglês Edward Tyson, responsável por combinar o exame de um 
chimpanzé em Londres em 1698 ao estudo das “animálias” (sátiros, cinocéfalos, etc.) da antiguidade. 
Concluiremos que essas categorias circulavam com grande flexibilidade entre relatos ficcionais e não-
ficcionais porque foram pensadas no âmbito de um regime escriturário retórico-político no qual a noção 
de “literatura”, definida essencialmente como esfera ficcional de desinteresse estético, ainda não havia se 
instalado. Por isso, A Voyage to the Country of the Houyhnhnms pôde persuadir seus leitores de que os 
primatas de Tyson, os sátiros da antiguidade, os yahoo de Gulliver e as populações autóctones da ásia e 
da américa vinculavam-se por laços ontológicos. 
 
 
Caminhos da propaganda republicana: entroncamentos de trajetórias pessoais e políticas nos trilhos da 

Mata mineira. 
Marta Lúcia Lopes Fittipaldi 

Doutoranda do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: A campanha republicana de Silva  Jardim encontrou grande oposição em Minas Gerais. Em 
março de 1889,  a freguesia de Angustura, reduto de tradicionais cafeicultores da Mata mineira, se 
preparou para receber o polêmico conferencista. A recepção não foi exatamente amistosa. Conforme a 
Gazeta de Notícias, desde a véspera, 13 de março, um grande número de libertos cercava o largo da 
Igreja Matriz Madre de Deus, ameaçando senhores rurais da região convertidos ao republicanismo com 
golpes de foice desferidos contra o espesso bambuzal que circundava a parte central do arraial. Em 
Memórias e Viagens, Silva Jardim dá pormenores dos sobressaltos que passou em Angustura, versão 
que vai de encontro a muitas outras, controversas, em publicações da época.  Jardim enfatiza a própria 
coragem e determinação e o sucesso da conferência, embora em condições adversas; mas o 
correspondente de um jornal da Vila de São José de Além Paraíba tem seu texto publicado pelo Cidade 
do Rio, de José do Patrocínio,  então grande crítico de Jardim, afirmando que o conferencista saiu de 
Angustura acuado por cerca de 2000 pessoas. Atenho-me neste trabalho especificamente à Zona da 
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Mata mineira, interessada, sobretudo, em apontar possíveis fatores que ajudaram a recepcionar e, 
outros por sua vez, rechaçar, a presença de Silva Jardim por aquelas paragens, a partir de uma análise 
que preze as múltiplas facetas do universo político da temporalidade e do locus analisados. Quem era 
Silva Jardim em 1889? Para José do Patrocínio, um oportunista que se associava a escravocratas, 
“republicanos do 14 de maio,” na escalada de sua campanha republicana. Patrocínio referia-se talvez a 
homens como Cesário Alvim e José Joaquim Álvares dos Santos Silva, grandes cafeicultores da Mata 
mineira, ambos anfitriões de Pedro II em 1881, por ocasião da visita do Imperador  à província. Eles 
teriam  aderido ao Partido Republicano mineiro quando o século já findava e com ele as perspectivas de 
uma solução satisfatória, sob o ponto de vista dos senhores, para a problemática do “elemento servil.” 
Os motivos que levaram homens como Alvim e Santos Silva a enfim se posicionarem contra o Império e   
que parece ser uma obviedade alegada com alarde já a seu tempo pelos abolicionistas  – o 
descontentamento com a Lei Áurea – ganha contornos mais singulares na análise que venho tendo 
condições de desenvolver, baseada em periódicos da época, nas memórias de Jardim e em documentos 
relacionados aos Clubes da Lavoura. 
 
 

Biografia e intelectualidade na imprensa oitocentista: a trajetória de Luís Augusto May e de seu jornal 
"A Malagueta" (1821-1832) 

Myriam Paula Barbosa Pires Gouvêa 
Doutoranda do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: A proposta pretende apresentar ideias de um projeto inicial de Doutorado que objetiva discutir 
relações entre política imperial e cultura impressa no Brasil a partir da análise da biografia e da 
presença política do redator Luís Augusto May. Para tanto, serão utilizados documentos que cortam 
sua trajetória como militar português, deputado e redator no Brasil oitocentista a partir de suas ideias 
expostas nas páginas de seu jornal "A Malagueta" que circulou na Corte imperial entre os anos de 1821 
e 1832. 
 
 

Discussões no Senado acerca da Lei do Ventre Livre 
Olga Mattos de Lima 

Mestranda do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: O presente trabalho é fruto uma pesquisa mais ampla, que tem por objetivo reconstruir a 
atuação política de Zacarias de Góes e Vasconcelos no intervalo entre 1868 e 1877 através, sobretudo, 
da leitura dos anais do Senado; onde o mesmo continua atuando A historiografia que aborda o período 
negligencia esta perspectiva, de modo que encontramos referências ao político somente até 1868, ano da 
queda de seu Gabinete; embora o mesmo continue atuando no Senado até sua morte em 1877. Além do 
momento de tal queda, Zacarias de Góes também é referenciado pela historiografia como personagem 
central nas discussões acerca do Poder Moderador, tendo em vista que sua obra Da Natureza e Limites 
do Poder Moderador publicada em 1860 se tornou fundamental para o tema. Nesta comunicação, 
propomos pensar as discussões ocorridas no Senado em função da Lei do Ventre Livre, destacando o 
posicionamento de Zacarias de Góes, sem negligenciar o fato de que ele era também um representante 
do Novo Partido Liberal que surgira em 1869. É consenso na historiografia que a Lei do Ventre Livre 
pode ser considerada um marco na política  Imperial, na medida em que  pode ser entendida tanto como 
uma interferência na propriedade privada, como também um primeiro indício de que a escravidão 
estaria, a longo prazo, com os dias contados. Polêmica, a lei assistiu a resistência, aceitação e também a 
inúmeras críticas quanto a sua formulação. Neste sentido, buscamos compreender a forma como a 
discussão foi realizada no Senado, atentando para o impacto causado e a maneira como os políticos 
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naquele momento percebiam as consequências que acompanhariam a lei. Além disto, parece-nos crucial 
observar se havia coesão nas opiniões de quem compartilhava o mesmo partido político. A Lei do 
Ventre Livre é um momento muito importante para a política Imperial e precisa ser compreendida 
dentro da realidade em que foi formada. 
 
 

Entre o Local e o Provincial: os debates sobre a construção dos cemitérios extramuros em instituições 
municipais e provinciais de Minas Gerais. 

Pâmela Campos Ferreira 
Mestranda do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: O presente trabalho se pauta primeiramente nos debates por que passou o projeto de regimento 
das municipalidades, elaborado pelo deputado Diogo António Feijó, na Câmara dos Deputados e no 
Senado, nos anos de 1826 e 1827 até a sua efetiva promulgação em outubro de 1828. Nos atentamos em 
um primeiro momento para tal debate, uma vez que o artigo que versa sobre a necessidade da 
construção de cemitérios extramuros, está presente na Lei de 1º de Outubro de 1828, além disso, o 
deputado baiano José Lino Coutinho, apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados, sobre 
como deveriam se estabelecer os cemitérios extramuros, não delegando essa atribuição às Câmaras 
Municipais, pois tal autoridade – a que se encarrega da saúde pública – era uma função da alçada do 
inspetor nas províncias, e o subinspetor nas câmaras. Para além do projeto de lei que discorre sobre 
como deveria se dar o estabelecimento dos cemitérios, Lino Coutinho disserta sobre o fato que as 
Câmaras Municipais não deveriam ter por competência tudo que se referisse à palavra policia, uma vez 
que a mesma se ramificava em diversas partes. A Câmara certamente não entenderia da policia médica 
(policia essa que o dito deputado divide em pequena e alta em seu plano de saúde pública), mas por 
outro lado pertenceria à alçada da Câmara a policia que versa sobre a limpeza de ruas, sobre pântanos 
pestilentos e etc. Percebemos que no inicio dos oitocentos essas questões, como que policia caberia às 
municipalidades, entre outras diversas questões relativas à administração municipal, bem como a 
organização de uma esfera provincial de poder, foram pensadas e efetivamente engendradas na forma 
de regimentos e projetos de leis, pelos primeiros legisladores do Império do Brasil. Nesse sentido a 
Legislação de 1º de Outubro de 1828, nos interessa, uma vez que marca as novas atribuições 
camararias. Tratando sobre cinco títulos que versam sobre a “forma das eleições das câmaras”, “as 
funções municipais”, “posturas policiais”, “a aplicação das rendas”, e “os empregados", a dita Lei 
apresenta-se enquanto um modelo de racionalização do que se espera das novas praticas 
administrativas, visando em ultima instancia, a organização do espaço municipal. Entendemos como 
sendo de fundamental importância, mapearmos os debates acerca do Projeto de Lei que regimenta as 
novas atribuições camararias, na Câmara dos Deputados e no Senado, onde foram discutidos os 
noventa artigos distribuídos pelos cinco títulos que a Lei abrange. É interessante tomarmos nota, de que 
a pauta que versa “Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos Templos [...]” consta na 
Lei de 1828, mais precisamente no título terceiro, referente ás posturas policiais, onde se decide que a 
Câmara terá “a seu cargo tudo quanto diz respeito à policia e economia das povoações e seus termos, 
pelo que tomarão deliberações [...]”. Portanto, a questão que diz respeito à necessidade da construção de 
cemitérios extramuros, está inserida na Legislação como uma Postura que caberia ás municipalidades 
elaborar, remetendo-as á alçada provincial- especificamente o Conselho Geral de Província em um 
primeiro momento, a partir de 1834 as Câmaras remetem suas Posturas à Assembleia Legislativa 
Provincial – para serem aprovadas. Minha pesquisa centra-se na discussão que tem lugar com a 
promulgação da Lei de 1° de Outubro de 1828, que é uma Lei, como já dissemos, tem por fim regularizar 
as funções das Câmaras Municipais, ou seja, a partir dessa Legislação, uma entre as várias novas 
atribuições camararias, diz respeito a necessidade da construção de cemitérios extramuros, e para que 
tal fim tivesse pleno sucesso, as municipalidades deveriam contar com a ajuda da principal autoridade 
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eclesiástica local. No entanto, com o decorrer dos anos, nenhuma medida se tomou efetivamente para 
que se cumprisse a Lei. As Câmaras deveriam, pela Lei de 1828, formular posturas municipais que 
seriam aprovadas pelo poder provincial, num primeiro momento o Conselho Geral de Província – e a 
partir de 1834 com o Ato Adicional – a Assembleia Legislativa Provincial. As posturas tinham como 
principais funções regulamentar o cotidiano local, e um dos artigos das posturas diz respeito ás obras 
publicas, e a construção de cemitérios extramuros entra na pauta das obras necessárias á salubridade 
na Província. Os poderes municipais e provinciais, ao que tudo indica, entraram em permanente 
conflito com as Instituições que detinham o monopólio dos sepultamentos intramuros como Irmandades 
e Ordens Terceiras. É preciso pensarmos em ideias chaves como a noção de higienismo, e a própria 
ideia do nascimento de uma medicina urbana, como nos assinala Michel Foucault na “Microfísica do 
Poder”, para melhor nos atentarmos para as questões referentes à preocupação que as autoridades 
provinciais e municipais tinham com a salubridade no Império do Brasil, mais precisamente na 
província de Minas Gerais no inicio do século XIX. 
 
 

Entre “honrados” cidadãos e famílias “distintas” do Maranhão: atores políticos e estratégias na 
construção do Estado Imperial brasileiro (1825-1840) 

Raissa Gabrielle Vieira Cirino 
Doutoranda do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: Em 1825, após o turbulento processo de Independência na província do Maranhão, as 
primeiras eleições para compor o novo Estado imperial foram finalizadas. Entre os eleitos, observamos a 
inserção de novos nomes que passaram a se destacar no âmbito sociopolítico, assim como a presença de 
velhos conhecidos da sociedade maranhense. No entanto, chamam a atenção dois aspectos: a marcante 
presença de representantes de “distintas” famílias da província e o fato de que todos participaram, em 
algum momento, dos conflitos que marcaram a “adesão” do Maranhão à nova ordem política, sendo 
que, muitas vezes, atuaram contra as forças ditas legalistas, bancando e comandando tropas para evitar 
tal acordo com D. Pedro e as províncias do centro-sul. Considerando essas particularidades, bem como 
as trajetórias posteriores desses atores, buscamos investigar os atributos e fatores que os auxiliaram na 
busca de adaptação e permanência dentro da nova administração imperial, apesar dos vários reveses 
sociais e políticos que marcaram a província a partir da década de 1820, como a constante instabilidade, 
a presença de sucessivos presidentes “de fora” da província, a intensificação das discussões impressas 
nos pasquins e periódicos e o crescente antilusitanismo em São Luís, sede do poder provincial e de suas 
instituições políticas e econômicas. Destarte, através de extensas pesquisas no banco digital do Arquivo 
Histórico Ultramarino e no Arquivo do Tribunal da Justiça do Maranhão, foram levantados e 
analisados ofícios, representações, inventários e testamentos que podem nos dar pistas sobre a 
precedência, a base econômica e as estratégias dos representantes dessas famílias que conseguiram se 
perpetuar nas principais instâncias de poder do Maranhão imperial como “honrados” cidadãos. 
 
 

Teatro Ligeiramente Nacional no Rio de Janeiro do século XIX 
Raquel Barroso Silva 

Doutora em História – PPG em História da UFJF 
 
Resumo: O empenho para a construção de um “teatro nacional” na capital do Império do Brasil contou 
com o esforço de muitos homens de letras, em especial dos dramaturgos adeptos da escola romântica e 
realista. A partir da década de 1860, quando do advento dos gêneros do teatro ligeiro no Brasil, e 
especialmente no início da década de 1870 quando houve a fixação desses gêneros em nossos palcos, o 
ideal de “teatro nacional” construído pelos representantes daquelas escolas foi sensivelmente abalado. O 
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presente trabalho, fruto de nossa pesquisa de doutoramento, mostra que as transformações no contexto 
social, econômico, cultural e político do Rio de Janeiro, entre o final da década de 1860 e começo da 
década de 1870, alteraram a própria definição do conceito de “teatro nacional”, tornando-o mais amplo 
e menos rigoroso, pois passaram a ser considerados “nacionais” espetáculos que, na década anterior 
não seriam aceitos como tal. Para compreendermos profundamente a reverberação de tais 
transformações contextuais no campo do teatro foi necessário nos debruçarmos sobre o cotidiano de 
uma das mais importantes companhias do período, e a mais representativa em relação a essa adoção 
dos gêneros ligeiros pelo mundo teatral carioca: a companhia teatral Phenix Dramática (1868-1891).  
Dialogando com os aportes fornecidos pela chamada História dos Conceitos e no campo metodológico, 
com a História Social, em especial História Social da Cultura, a pesquisa lançou mão da imprensa 
periódica como principal fonte. Foram diretamente consultados 25 jornais, em sua maioria do Rio de 
Janeiro, entre os anos de 1821 (Diário do Rio de Janeiro) e 1889 (O Paiz). 
 
 

O Conselho Geral de Minas Gerais e “as muitas representações dos Povos desta vasta província” 
(1828-1834) 

Renata Silva Fernandes 
Doutoranda do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: A organização político-administrativa das unidades regionais de governo ocupou um plano 
basilar no processo de constituição de boa parte dos Estados liberais, nos dois lados do Atlântico, desde 
finais do século XVIII. Não sem motivos, a constituição do Império do Brasil como Estado independente 
foi acompanhada da consagração das províncias como unidades político-administrativas e que, em meio 
ao processo de emancipação política do Brasil, especial importância foi dedicada às instituições 
regionais de governo. Dentre elas situam-se os Conselhos Gerais, organismos instituídos pela 
Constituição de 1824 como garantia do “direito de intervir todo o cidadão nos negócios da sua província 
e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares”. De caráter eletivo e com atribuições 
deliberativas, propositivas e de mediação entre as instâncias de poder local e central, essa instituição 
converteu-se em um importante canal de diálogo entre os cidadãos e o Estado. Tendo isso em vista, 
proponho, nesta comunicação, uma análise das representações, queixas e requerimentos enviados ao 
Conselho Geral da província de Minas Gerais por indivíduos per si, em nome de grupos maiores ou 
determinada coletividade e, ainda, por autoridades e procuradores em nome dos “Povos” e “cidadãos”. 
O objetivo será denotar, a partir das representações enviadas ao Conselho Geral mineiro, que essa 
instituição era percebida por diferentes setores como espaço para expressão de demandas políticas, 
sociais e civis; e que, simultaneamente, o encaminhamento dessas demandas ao Conselho Geral o 
legitimava como instituição que trataria dos negócios peculiares à província e a seus “cidadãos”, 
contribuindo para a consolidação do espaço regional como locus de poder e para a própria afirmação da 
monarquia constitucional e de suas instituições. 
 
 

Os homens pretos de Juiz de Fora: Um estudo sobre a Irmandade do Rosário (1888-1905) 
Renato Balbino da Silva 

Mestrando do PPG em História da UFJF 
 
Resumo: O presente trabalho propõe analisar as relações entre a Irmandade do Rosário e a elite juiz-
forana diante do processo de afirmação da mesma e o processo de construção de sua Capela, situada no 
bairro Granbery. A criação desta confraria, ocorreu 21 dias antes da abolição da escravidão, o que 
denota uma certa singularidade dada o histórico da cidade que, com a expansão cafeeira, chegou a 
concentrar 26% da população escrava da Província. Nesse sentido a pesquisa visa compreender as 
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relações que existiram entre os membros dessa irmandade de homens pretos e algumas figuras que 
compunham elite juiz-forana do final do século XIX e início do século XX, uma vez que o fundador 
dessa confraria ao se despedir do cargo, alegando estar avançado em idade e precisa cuidar da saúde, 
faz a seguinte afirmação; “a irmandade do rosário sempre foi dos pretos”. Nesse sentido, as fontes 
utilizadas até o momento para empreender esta pesquisa são o compromisso da Irmandade do Rosário 
da Freguesia do Santo Antônio de Juiz de Fora e vários artigos do Jornal “O Pharol”, onde se pode notar 
uma intensa atividade, não só no que se refere ais festejos idealizado pela irmandade, mas também os 
diversos atos de doações de várias pessoas ilustres da elite local para a construção da Capela.  Logo o 
projeto visa analisar os interesses da elite local na promoção da Capela do Rosário, que no momento de 
sua inauguração pode se notar a presença dessa elite, porém não há referências dos membros dessa 
Irmandade. 
 
 

Constituição do Estado de Polícia e frequência conceitual nos finais do XVIII e início do XIX: os 
conceitos de público e particular/privado. 

Renato de Ulhoa Canto Reis 
Doutorando do PPG em História da UFJF 

 
Resumo: A partir dos anos de 1750, em Portugal, começa a ganhar destaque as ideias de um “estado de 
polícia”, na qual as fronteiras de atuação do “Estado” surgem como paradigmas fundamentais, 
demandando discussões sobre o seu caráter administrativo. Esse processo implicava no conhecimento, 
delimitação e organização do território, e também no manejamento da população, cujo objetivo era 
racionalizar, regulamentar e melhor controlar as diferentes partes que compunham o Império. A gradual 
construção de um “estado administrativo” se relaciona com a posterior afirmação do Estado Moderno, 
centralizado, supra-individual e forte, que segundo Fernando Catroga, só irá tomar forma a partir de 
1820. Ao mesmo tempo, um dos diversos aspectos envolvidos no processo de construção do Estado 
moderno, que foi permeado por conflitos e disputas de projetos distintos, diz respeito às mobilizações 
dos conceitos advindos do Antigo Regime, sejam elas de recusas, apropriações, ressignificações e mesmo 
de inovações. A proposta dessa apresentação é tentar situar o papel que os conceitos de público e 
particular/privado desempenharam na paulatina afirmação e consolidação do “estado de polícia” em 
Portugal, sem deixar de considerar que, se por um lado existe uma expansão administrativa, por outro 
há uma sociedade que gradativamente se politiza e questiona, através da opinião pública, as formas de 
atuação das autoridades políticas. O surgimento dos impressos, o apelo à ideia do homem como cidadão 
e a substituição da soberania real pela soberania nacional ou popular são situações que se 
incorporavam dentro desse intricado jogo de significação e estabelecimento de sentido, ou pelo menos na 
sua tentativa. 
 
 

“Cartas Impressas” em movimento: Minas Gerais no Século XIX 
 Rodrigo Fialho Silva 

Doutor em História Política – PPGH/UERJ 
UEMG-Leopoldina e CES-JF/PUC-Minas 

 
Resumo: A imprensa periódica foi um dos principais veículos de informação e de mobilização de 
opiniões nos espaços públicos das vilas e cidades do Brasil oitocentista. Dentre um variado repertório de 
notícias, uma fonte “dentro” dos periódicos nos chama a atenção: as cartas.  As cartas publicadas pelos 
periódicos podem ser consideradas um artefato pessoal que registra a participação de homens comuns 
em um ambiente restrito e próprio das elites letradas. A maioria dos missivistas não estavam 
envolvidos diretamente com a produção e circulação dos periódicos, porém tinha um espaço reservado 
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para manifestar suas opiniões sobre os aspectos da vida cotidiana e da cena política, por meio de suas 
narrativas assinadas com um pseudônimo. Os correspondentes se valiam do uso dos mais criativos 
pseudônimos para se comunicarem com o público leitor dos periódicos, estimulando o consumo dos 
mesmos e alimentando uma rede de sociabilidade epistolar entre os seus pares, dentro e fora da 
província mineira.  Dessa maneira, o objetivo da presente comunicação é apresentar um levantamento 
do lugar de origem dos autores das cartas anônimas publicadas pelo Astro de Minas e O Amigo da 
Verdade, ambos de São João Del Rei, referente ao ano de 1829 e evidenciar parte de um “sistema de 
comunicações”, para lembrar Robert Darnton. O autor assinala que a história da comunicação não se 
forma de maneira linear e hegemônica, mas a partir de características próprias e temporalmente 
demarcadas. Para se perceber as diferenças e as semelhanças da dinâmica da circulação de notícias, os 
estudos de caso se tornam indispensáveis. 
 
 

Sobre uma História Social da Política: algumas questões de método 
Silvana Mota Barbosa 

Professora do Departamento de História e do Programa de PG em História da UFJF 
 

Resumo: Robert Darnton, no seu já clássico prefácio para Boemia Literária e Revolução, livro publicado 
em 1982, sugeria a adoção do que ele chamava um "gênero híbrido", a "história social das ideias", num 
debate direto com a história intelectual, tal qual era feita naqueles tempos. Em linhas gerais, Darnton 
não negava o valor dos outros estudos, mas insistia que era preciso ir além do livro. Em sua origem, a 
expressão história social da política, que dá título ao nosso Núcleo, partia desta discussão. Em 2006 
estava claro que não fazíamos a história política tal como ela vinha sendo feita. Não nos reconhecíamos 
mais no campo desta que era chamada ainda de "nova história política", porque não era suficiente para 
as perguntas que fazíamos. Ao adotar um termo híbrido - história social da política - explicitamos que a 
política era, para nós, um objeto, e não aquilo que substantiva a história. O objetivo desta comunicação 
é, além de fazer um balanço da produção do Nehsp nestes 10 anos, sugerir alguns pontos para a reflexão 
em torno do que podem ser nossos caminhos metodológicos. 
 
 

“Resta só o Brasil; resta o Brasil só! ”: comentários e discussões do Conselho de Estado na primeira 
proposta de emancipação do ventre escravo. (1866-1868) 

Thomaz Santos Leite 
Graduando do curso de História da UFJF 

 
Resumo: Este artigo propõe uma análise sobre a primeira proposta de emancipação do ventre das 
escravas, elaborado a pedido do Imperador e enviado ao conselho de Estado na segunda metade do 
século XIX. Em um contexto de expansão de ideias de cunho liberal e abolicionistas, além de processos 
importantes, como a Guerra de Secessão e a Guerra do Paraguai, os processos de abolição da 
escravidão vão se espalhando pelo mundo, deixando o Império do Brasil e a Espanha contra a parede. 
Por conta dessa pressão, D. Pedro II solicita ao Conselheiro Pimenta Bueno o estudo e a produção de 
um plano para que a abolição tomasse um rumo no Brasil. O projeto vai conter muitas coisas 
interessantes em si próprio e bordejar entre continuidades e descontinuidades para o período, logo que o 
Conselho de Estado, órgão que vai receber, pensar e votar o objeto desse estudo. Assim chegamos a 
próxima parte dessa proposta, que são os pareceres que os Conselheiros de Estado vão ler na sessão 
confidencial em que foi votado o projeto. Esses “discursos” dizem muito do que a classe política esperava 
do futuro do Estado, sob diversas perspectivas. Além disso, as falas dos políticos se baseavam em uma 
perspectiva do Império, nas quais eles utilizavam das mais variadas maneiras, como a estatística e 
comparações com outros países, para conseguir defender diferentes visões sobre a emancipação dos 
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escravos. Por conta do tamanho deste trabalho, não conseguimos usar todos os pareceres que 
queríamos, mas escolhemos alguns que são mais pertinentes para o que foi proposto. As conclusões são 
bem superficiais e iniciais, pretendemos aumentar essa pesquisa a uma dissertação. 
 
 


