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RESUMO 

 

A dissertação analisa a escrita da história e a prática da publicação da Revista História: 
questões e debates. Tal periódico foi fundado em 1980 por historiadores da Universidade 
Federal do Paraná-UFPR, sendo que a revista manteve-se como uma publicação da 
Associação Paranaense de História - APAH até 1997, quando foi assumida pelo Programa de 
Pós-Graduação de História daquela universidade. O recorte temporal centrou-se entre os anos 
de 1980 a 1989. Problematiza-se como foram tecidas as percepções de região a partir da 
necessidade de publicar pesquisas e suscitar discussões entre os historiadores. São também, 
utilizados editoriais e artigos publicados, além de entrevistas para perceber estas regiões como 
construções que identificam espaços e lugares através da escrita da história. Analisar-se-á 
também, a APAH a partir das suas intervenções políticas e de discussões a respeito do ensino 
de história no final da década de 1980 e seu papel diante da redemocratização do país. 

Palavras.-chave: Revista História: questões & debates; regiões, historiografia, ensino de 
história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis analyzes history writing and the publishing practice about the History Journal: 
questions and debates. Such journal was funded in 1980 by historians from Paraná Federal 
University-UFPR, whereas, this journal kept itself with only a publishingfrom Paraná History 
Association –APAH up to 1997, when was managed by History Post Graduation Program 
from that University. Time frame has its focus between years 1980 to 1989. Main problems 
were focused in the region perceptions from the necessity of publishing researches and 
promote discussions among historians. Editorials and published articles are also used, besides 
interviews to perceive these regions as constructions which are able to identify spaces and 
places through history writing. Also, APAH will be analyzed from its political interventions 
as well as discussions about history teaching in the end of 1980’s and its role towards 
country’s new democratization. 
 
Key-Words: History Journal: questions and debates; regions, historiography, history 
teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa que se apresenta nesta dissertação trabalha com as edições publicadas 

durante os anos de 1980 a 1989 da Revista História: questões & debates. Tal revista é fruto 

da Associação Paranaense de História – APAH,1 pensada pelo professor Carlos Roberto 

Antunes, docente do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná - UFPR, na 

cidade de Curitiba-PR.2 A partir desta fonte, investigaram-se quais questões levaram um 

grupo de historiadores a criar uma associação naquele momento. Quais as influências que 

predominaram na sua escrita da história. E também, como a publicação de um periódico criou 

espaços, lugares e regiões, não apenas no âmbito historiográfico, mas também na preocupação 

social e política referente ao ensino de história no periódico pesquisado. 

Refletir sobre regiões no âmbito historiográfico não diz respeito à análise de uma 

região específica, delimitada por fronteiras imóveis, pelo contrário, esse conceito será 

problematizado: Quais regiões se criam e re-criam nessa história? Que histórias produzem 

regiões? Que sentidos delegam espaços e lugares? São questões que permeiam a discussão 

sobre esse conceito. É importante pontuar que problematização do conceito transcende a 

historiografia regional, pois que, neste tipo de escrita o espaço físico é tido como palco da 

historiografia e, assim, preso e fixado no seu próprio discurso. Nessa perspectiva, concorda-se 

com o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, quando explica que um discurso 

regionalista é intrínseco a uma região geográfica, pois há a necessidade de se demarcar o 

espaço de onde é emitido. Portanto, discursos regionalistas3existem antes mesmo da 

existência de uma região geográfica.  

A Revista História: questões & debates configura-se como um espaço discursivo que 

estabelece uma historiografia paranaense, portanto também estabelece uma prática. As 

regiões estão impressas em suas páginas. Os discursos são, portanto, produtos de um lugar, de 

ações, de escolhas. Portanto, é na linguagem e na locução que o discurso regionalizante é 
                                                           
1 A partir deste ponto, a referência à Associação Paranaense de História será pela sigla APAH. A Associação 
Paranaense de História é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1980 pelo professor Carlos Antunes dos 
Santos, com o objetivo de desenvolver da História como instrumento de conhecimento, pesquisa, educação e 
produção cultural. Cf: <http://reocities.com/CollegePark/Hall/4705/>. Acesso em 09 de ago de 2011. 
2 Carlos Roberto Antunes graduou-se pela Universidade Federal do Paraná e na mesma instituição concluiu seu 
mestrado. Em 1976 doutorou-se pela universidade de Paris X, Nanterre, sobre a orientação de Frederic Mauro e 
co-orientação de Fernand Braudel. O Pós-doutorado foi concluído na Universidade de Paris III – Instituto de 
Altos Estudos da América Latina. Foi líder do Movimento Slow Food convivium “Província Paraná”, professor 
do Departamento de História da UFPR, dentre outras funções. Faleceu em 10 de julho de 2013. Cf.: 
<<http://lattes.cnpq.br/3737217784166541>>. Acesso em 17 de mar. de 2013. 
3 Cf.: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 34. 
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posto em cena, e assim, demarcando o espaço de onde se fala. Dessa maneira, problematizar 

como os historiadores ou autores que publicaram na Revista História: questões & debates 

escreveram é imprescindível para compreender como eles constituiram-se como um grupo 

que compuseram regiões e se reconheceram nelas. Pois que, refletir sobre a história da 

historiografia é problematizar a própria operação historiográfica,4 portanto, “[...] é mais que 

uma simples coleção de exemplos para a história”.5 

É com esse objetivo que, o primeiro capítulo intitulado “Conceito em migalhas: 

intelectuais, regiões e artigos”, discute a prática do historiador quando publica seus artigos. 

Assim, busca-se mapear o contexto intelectual e acadêmico que levou à criação da APAH e, 

em seguida, da Revista História: questões & debates. São utilizados os editoriais da Revista 

entre os anos de 1980 a 1989, bem como, entrevistas temáticas com os sujeitos envolvidos na 

criação do periódico, Carlos Alberto Antunes dos Santos, fundador da APAH e da revista; 

Sérgio Odilon Nadalin, editor do periódico,  Key Imaguire Junior programador visual e Ana 

Maria Burmester, que além de membro da APAH, fez parte do conselho editorial do 

periódico, entre outras funções.  

São, também, apresentadas a Associação Paranaense de História e a Revista neste 

momento. Busca-se discutir a utilização do conceito região na década de 80 entre os 

historiadores. Para tanto, trabalha-se com o livro República em migalhas, publicado em 1990, 

que é resultado de debates promovidos na mesa-redonda História Regional, no XIII Simpósio 

da Associação Nacional de Professores de História, ocorrido em Curitiba-PR, em julho de 

1985, e artigos da Revista Brasileira de História, também no período estudado. Assim 

podem-se mapear os usos e debates sobre o conceito na historiografia brasileira no período. 

No segundo capítulo "Revista História: questões & debates, crítica, e operação 

historiográfica", discute-se a formação da APAH como uma associação, e questões referentes 

ao contexto historiográfico de criação da Revista durante os anos 80. Assim, trabalha-se com 

                                                           
4
 Toda escrita da história é desenvolvida a partir de um lugar de produção, tanto econômico, quanto político e 

cultural. Isso significa que “É em função deste lugar que se instauram métodos, que se delineia uma topografia 
de interesses [...]”, [CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 
66.] a partir dessa questão, o ato de fazer história não é somente o ato de escrevê-la, mas também é uma prática 
realizada num lugar: Tal prática desencadeia numa escrita, que não é a-histórica, pois que emerge a partir da 
relação entre lugares sociais e de práticas: O writing ou a construção de uma escrita (no sentido amplo de uma 
organização de significantes) é uma passagem, sob muitos aspectos, estranha. Conduz da prática ao texto.[Idem, 
p. 93]. [Grifo no original]. Portanto, o tripé essencial da operação historiográfica relaciona-se com três pontos 
fundamentais, que perpassam um lugar social sendo praticado pelo historiador, resultando em uma escrita. A 
operação historiográfica é o processo da escrita da história; é o relato de um lugar permeado de intenção e de 
escolhas dos seus autores ou historiadores. 
5 BLANKE, Horst Walter. Por uma nova história da historiografia. In: MALERBA, Jurandir. Teoria e história 
da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p. 53. 
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alguns artigos que demonstram preocupação com a nova maneira de escrever história que se 

apresentava naquele momento, ou seja, os modelos da historiografia francesa, auto-

denominada de Nova História, desde a sua organização em torno dos Annales. 

São, também, apresentadas as principais problematizações dos artigos publicados 

durante os anos 80, assim como os vínculos institucionais dos autores, reforçando a ideia de 

um grupo. Ainda problematiza-se a construção do regional em artigos publicados na História: 

questões & debates, de autoria de Brasil Pinheiro Machado, Jayme Antônio Cardoso, 

Marionilde Dias Brephol, e também, um depoimento de Wilson Martins, relacionando-os com 

a problemática do regional na historiografia brasileira, no período apresentado no capítulo 

anterior. 

O terceiro capítulo, denominado “Associação Paranaense de História: ensino de história e 

resistência política”, trabalha com as duas edições dedicadas ao ensino de história das revistas 

História: questões & debates e Revista Brasileira de História. Nelas investigou-se como os 

historiadores refletiram o ensino como ferramenta política. Trabalhou-se, também, com 

entrevistas, pois nelas, foi possível perceber como a formação da APAH esteve relacionada 

com questões políticas de resistência à ditadura brasileira e apoio ao processo de 

redemocratização. 

É possível aproximar as reflexões sobre região, com a análise de Pierre Bourdieu, que 

aborda a construção de uma di-visão, ou seja, uma separação, uma dupla visão.6 A região se 

configura, portanto, como um ato autoritário de circunscrever um espaço. Esse espaço deve 

ser reconhecido pelos sujeitos. A sociologia de Bourdieu leva o leitor a refletir sobre a 

complexidade imanente às sociedades e o poder simbólico do ato de falar. 

 Entretanto, na presente dissertação, o conceito região é trazido à tona, mas se distancia 

de Bourdieu na medida em que as múltiplas regiões criadas e recriadas são percebidas na 

criatividade dos sujeitos em transformar espaços em lugares. Ou seja, na criação da 

Associação Paranaense de História houve um grupo preocupado em refletir e divulgar a 

historiografia do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Portanto, as 

                                                           
6 “[...] A etimologia da palavra região (regio), tal como a descreve Emile Benveniste, conduz ao princípio da di-
visão [...] A regio e as suas fronteiras não passavam do vestígio apagado do acto de autoridade que consiste em 
circunscrever a região, o território (que também se diz fines), em impor a definição (outro sentido de fines) 
legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do território, em suma o princípio da di-visão legítima do 
mundo social.” [BOURDIEU, Pierre. A identidade e a representação elementos para uma reflexão crítica para a 
idéia de região. In: O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 6ª edição. Bertrand. p. 114.] Portanto, para o 
sociólogo, a região é fruto de uma necessidade de impor diferenças, demarcar um território, impor uma 
determinada definição que necessita de reconhecimento social. 
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regiões são frutos, além da prática da criação de um grupo, mas também no ato de praticar a 

escrita da história. 

 Michel de Certeau permitiu abrir espaço às pequenas criatividades humanas, e à 

criação das mais diversas regiões e múltiplas fronteiras permeáveis. Tantas que é difícil 

imaginar quantas regiões é possível de serem criadas e recriadas. Assim é o lugar a ser 

praticado: haverá tantos espaços num lugar quantos a imaginação e a criatividade humanas 

poderão pensar. 

 Se as regiões são múltiplas, as suas fronteiras não existem no sentido geográfico da 

palavra; a fronteira é um local permeado e móvel. É uma linha tênue de simpatia e choque 

entre culturas como define Homi Bhabha, com o conceito de entre-meio da cultura, 

irritantemente semelhantes e diferentes. E para isso, adverte “[...] debemos dar nueva vida al 

significado arcaico de ‘lista’ como ‘limite’ o ‘frontera’”.7 O autor concebe, ainda este espaço 

como um espaço além, que seria como habitar em um “espaço intermédio ‘além’ torna-se 

espaço de intervenção no aqui e no agora”.8 

 Seguindo esta reflexão a respeito de entre-meios, mas agora o analisando, na escrita da 

história, Fraçois Hartog, em texto dedicado a Certeau,9 pontua que este historiador dava 

primazia aos  

[...] percursos, vestígios, sulcos, às passagens de um espaço para o outro, às 
fronteiras (consideradas, de preferência, como lugares de passagem, e não 
tanto como limites ou paradas), aos deslocamentos de uma enunciação, às 
metamorfoses ou anamorfoses dos discursos sobre o outro. Em vez de se 
recuperar com rupturas e oscilações, ele presta atenção principalmente às 
fragmentações, às erosões, aos deslizamentos, às reutilizações, às 
translações: ele trabalha com o entre-meio [entre-deux].10  

                                                           
7 BHABHA, Homi. K. El entre-medio de la cultura. In: HALL, Stuart; GAY, Paul du (Orgs). Cuestones de 
identidad cultural. 1 ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. p. 96. 
8 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myrian Ávila [et al]. Belo Horizonte: UFMG, 1998. Eni Puccinelli 
no livro Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia, discute no capítulo “Análise de discurso e 
conteporâneidade científica” a questão do entre-meio a partir da linguagem e as considerações de Pêcheux. 
Sendo assim, diz que “É preciso compreender, para qualquer caso, a natureza da relação entre as diferentes 
formas materiais e a concepção de língua como colocada mais acima, a partir de M. Pêcheux. Novamente a 
posição de entremeio: nem oposição, nem sobredeterminação, nem ausência de relação. Daí a necessidade da 
teoria, pois esta, a meu ver, é uma questão teórica incontornável. [...] Sempre e permanentemente devemos nos 
colocar na posição de entremeio e discutir as contradições que esta posição produz, as metáforas de que a ciência 
lança mão para se compreender e para compreender e que constituiu o seu contexto como obra científica. 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso e contemporaneidade científica. In: Discurso em análise: sujeito, 
sentido e ideologia. 2 ed. Campinas: Pontes, 2012. p. 47-49. 
9 Trata-se do Epílogo: Michel de Certeau, parte do livro: FRANÇOIS, Hartog. Evidência da história: o que os 
historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
10 FRANÇOIS, Hartog. Evidência da história: o que os historiadores veem. Trad. Guilherme João de Freitas 
Teixeira, Jaime A. Clasen. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 260. 
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 Michel de Certeau preocupou-se em dar nova interpretação ao conceito de região, 

definindo a fronteira e a própria região como um espaço passível de se tornar tantos quantos 

lugares quantas ações ali houver. É sobre sua influência que a historiografia pensada a partir 

do conceito região desconstrói identidades, enunciados, imagens e discursos. Certeau define 

que  

Um lugar é uma ordem. [...] Aí impera a lei do próprio: os elementos 
considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar 
‘próprio’ e distinto que define. Um lugar é portanto uma configuração 
instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade. Existe 
espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidades de 
velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É de 
certo modo animado pelo conjunto de movimentos que aí se desdobram. [...] 
O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada [...]”11 

Para este autor o espaço tem a ver com a ordem, seja ela qual for, ou seja, é no espaço 

em que é possível definir uma configuração instantânea de posições; já o lugar é produzido 

nesse espaço, quando se fala, narra-se, ou ainda, quando nele são feitas práticas de utilização. 

Portanto é possível utilizar-se do espaço tanto quanto se quiser. Assim, relatar, para Certeau, é 

um trabalho incessante de transformar espaços em lugares. 

 A partir desta explicação, pode-se discutir a emergência de regiões culturais em seu 

sentido mais amplo, pois que, pensar região no sentido cultural significa destruir sua 

homogeneidade dada a priori. Significa perceber que as fronteiras não são traçados a-

históricos, pois que são construídas por meio de táticas, jogos, ações de sujeitos que criam 

espaços politicamente, mas também culturalmente. Dialogar com a obra de Durval 

Albuquerque Júnior auxilia na historização das regiões e assim: 

Definir a região é pensá-la como um grupo de enunciados e imagens que se 
repetem, com certa regularidade, em diferentes discursos, em diferentes 
épocas, com diferentes estilos e não pensá-la uma homogeneidade, uma 
identidade presente na natureza.12  

Com esta perspectiva historiográfica, Albuquerque Júnior coloca a região num terreno 

movente, que denomina pântano. Esse terreno é o terreno da cultura, que não cessa de se 

                                                           
11

 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1982.  p 201-2. 

12ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: Cortez, 
2011. p. 35. [O autor, pensou e problematizou a construção do Nordeste como emergência a partir da década de 
10 do século XX.] 
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mover e é “[...] tragado pela historicidade”,13 permeado por batalhas, segmentações, táticas e 

estratégias.14 

É importante, neste ponto, reforçar a explicação de Michel de Certeau quanto aos 

conceitos tática e estratégia. Para esse historiador, as táticas dos sujeitos na sociedade são 

astúcias, engenhosidades, dos que se têm como mais fracos para tirar partido do forte; são, 

também, práticas cotidianas, às vezes microbianas, quase imperceptíveis. Por outro lado, a 

estratégia é organizada por um postulado de poder, e é aí que as táticas são postas em prática. 

Nas palavras de Certeau: “As estratégias são portanto ações, que graças ao postulado de um 

lugar de poder [...] elaboram lugares teóricos [...] capazes de articular um conjunto de lugares 

físicos onde as forças se distribuem”.15 

Entende-se, aqui, a Revista História: questões & debates como um espaço de táticas e 

estratégias ao mesmo tempo. Tática, enquanto uma prática para uma nova historiografia e 

novas formas de pensar o ensino de história. Mas ali também imperou a lei do próprio, da 

estratégia, uma vez que por meio da prática formalizavam-se regiões de escrita historiográfica 

paranaense. 

Feitos esses apontamentos conceituais, é importante ressaltar que a historiadora 

Liliane Freitag, colabora com estas discussões sobre o conceito região. A autora pensa a 

construção do Paraná como conceito e, também reflete as práticas que o construíram, pois, 

“[...] A região é criada à medida que é alimentada pelas experiências da historiografia, da 

memória, da cultura, das relações de poderes, dos saberes, da vida e da morte.”16 Assim, para 

esta autora a região é uma construção multifacetada em que os sujeitos não vivem, mas que 

transferem poder à região; por conseguinte, a região é construída como a história: ela é 

fabricada por homens. 

Pode-se entender que a ideia da construção de uma história regional que possa ser 

conhecida e reconhecida foi impressa na publicação da Revista História: questões & debates. 

                                                           
13 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p 37. 
14 Eni Puccinelli associa esse terreno movente ao conceito de entremeio, pois que “Se levamos às últimas 
consequências a noção de entremeio e o modo como funciona o interdiscurso, podemos concluir que não 
estamos fixados em lugar algum, estando do entremeio. Estamos suspensos, no plural, no movimento, na 
polissemia”. (ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso e contemporaneidade científica. In: Discurso em 
análise: sujeito, sentido e ideologia. 2 ed. Campinas: Pontes Editores, 2012. p. 53). 
15 CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 102. 
16 FREITAG, Liliane da Costa. Veredas para a história territorial brasileira: práticas que criam o Paraná. 
Guarapuava: UNICENTRO, 2012. p. 11. 
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Publicar a história que se fez no e do Paraná foi importante para que houvesse o 

reconhecimento de pares. Freitag aponta, mais uma, vez que, 

Na capital paranaense, especialmente entre o início do século XIX e o fim 
[...] do século XX habitava, em meios intelectuais, a ideia de um estado 
condenado pela falta de tradição e modernidade, e cuja expansão do mercado 
editorial local (e nacional) serviu de ponto de interseção entre interesse 
comercial e um projeto identitário e moderno de região.17  

Freitag diz que as identidades estão vinculadas à criação da região enquanto um 

conceito. Para a autora, “[...] nomear espaços é, nesse sentidos uma forma simbólica de 

apropriação e domínio social de sujeitos”.18 Região é, portanto, uma territorialidade, 

expressão e materialização de traços culturais identitários. “A região para nós não é um corte 

de território, mas uma prática definida pelos atos de representação da brasilidade segundo a 

ótica dos diferentes sujeitos”.19 Sendo assim, é um conceito em construção em intensa 

movimentação.20 

 Compreender e perceber como o conceito de região é construído na escrita dos artigos, 

tomar região como um conceito e entendê-la a partir de pressupostos que permearam uma 

determinada sociedade, em um determinado tempo, permitirá entender os seus vários usos na 

escrita dessa história. Para tal pretensão, Koselleck auxilia na compreensão de conceitos pois, 

uma história dos conceitos tem em vista que, “[...] sem conceitos comuns não pode haver uma 

sociedade, e sobretudo, não pode haver unidade de ação política.”21 Dessa maneira, percebe-

se que palavras tornam-se conceitos, e, portanto, comuns para assim fazer parte do cotidiano 

social e político. Por conseguinte, é possível estabelecer um novo espaço para a pesquisa, uma 

ideia de uma história regional não dada a priori , mas sim que uma região é compreendida 

como um constructo histórico, um conceito dinâmico subentendido como territorialidade, 

                                                           
17 FREITAG, Liliane da Costa. Região editada: história territorial em narrativas de Paraná. In: SALES, Jean 
Rodrigues; FREITAG, Liliane; STANCZYC, Milton. (Orgs). Região, espaço, linguagem e poder. São Paulo: 
Alameda, 2010. p. 55. 
18 Idem. p. 65. 
19 Idem, p. 05. 
20 Neste contexto, podemos pontuar que o movimento paranista evidencia-se a partir da década de 1920, em 
função da exaltação da terra, “[...] criando um conjunto de atividades visando o desenvolvimento e a integração 
da sociedade paranaense; já os simbolistas em fins do século XIX, destacam-se enquanto primeiro movimento 
coeso e que promoveu as primeiras discussões sobre a realidade da recém-criada Província, lançando os 
caminhos que esta deveria seguir no conjunto da nacionalidade.” (SOUZA, Fabrício Leal de. Nação e herói: a 
trajetória dos intelectuais paranaenses. 126 f. Dissertação. (Mestrado em História). Faculdade de Ciências e 
Letras de Assis – Universidade Estadual Paulista, Assis, 2002 p. 42). Sendo assim, a historiografia paranaense 
almejou, pelo simbolismo e pelo paranismo, por exemplo, criar uma identidade para esse estado, tido como 
espaço vazio, sem uma tradição que pudesse consolidá-lo perante o resto do país.  
21 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 
Contraponto: PUC-Rio, 2006. p. 98. 
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expressão e traços culturais. Neste trabalho utiliza-se, também, o Paraná como um conceito 

que delega regiões, mas refletindo, a partir da prática da publicação da Revista História: 

questões & debates, no período de 1980 a 1989. 

 A historiografia produzida pelo periódico construiu tanto espaços/regiões quanto 

lugares. É interessante demarcar, neste momento, as diferentes temporalidades envolvidas na 

construção do conhecimento: O tempo passado e o tempo da escrita da história. Nas primeiras 

páginas, menciona-se a publicação do livro República em migalhas, resultado de um evento 

realizado em Curitiba, no ano de 1985, editado entre os anos de 1985 a 1987, e que foi 

publicado apenas em 1990. Observa-se que o tempo da ciência era outro, mais lento, mas não 

distante.  

Houve, desde a década passada, uma alteração dessa temporalidade do fazer história, 

não apenas na escrita, mas na sua publicação. Atualmente, como será mencionado no próximo 

capítulo, participa-se de uma corrida intelectual, experencia-se a diferença da e na escrita. Tal 

característica é perceptível na documentação. Seria como a noção de entre-meio que Homi 

Bhabha refere-se, pois que, em um curto espaço/tempo - menos de vinte anos - a 

temporalidade da produção histórica acelerou: mesmo próximo tornou-se distante. Assim, 

construir-se-ia uma fronteira, pois uma escrita da história foi praticada de maneira diferente; 

irritantemente semelhante, mas também diferente, tornou-se um espaço de passagem. 

Estes apontamentos iniciais permitem compreender a Revista História: questões & 

debates a partir de um estranhamento. A historiografia nela publicada, entre os anos de 1980 e 

1989, criou fronteiras e delimitou espaços, recriando, assim, novos lugares, que foram 

demarcados pela sua escrita e para sua publicação. São esses traços que permitem escrever a 

história e perceber quais regiões estão presentes no ato de escrever.  



CAPÍTULO I 

CONCEITO EM MIGALHAS: 

 INTELECTUAIS, ARTIGOS E REGIÕES 

Uma cobaia é colocada numa mesa debaixo de refletores, anestesiada, crucificada e 
aberta. O intestino é localizado uma partezinha dele é extraída, o tecido inútil é 
descamado e o precioso fragmento é delicadamente preso a dois eletrodos e imerso 
num líquido nutriente para continuar vivo. De repente, estamos muito mais distantes 
do mundo do papel e do artigo. Agora estamos numa poça de sangue e vísceras, 
ligeiramente enojados pela extração do íleo daquela piedosa criaturinha.22 

No livro Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora, de Bruno 

Latour, encontra-se a descrição da cena de laboratório citada, na qual dois cientistas testam a 

semelhança de reação da endorfina e da morfina no intestino de um rato. No entanto, por mais 

incômoda que pareça, tal citação pode ser pensada a partir do ofício historiográfico, uma vez 

que o historiador, é também, motivado por inquietações provenientes do seu lugar. Mas, nesse 

caso, a escrita do historiador surge principalmente a partir das fontes. Tal característica na 

historiografia permaneceu ao longo dos séculos, mesmo diante das mais diversas 

modificações que a escrita da história tenha sofrido. 

Analisando o fragmento, dessa perspectiva, podem-se tecer ligações entre a cena 

descrita por Latour e a operação historiográfica proposta por Michel Certeau: 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 
em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 
distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na verdade ele consiste em 
produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 
fotografar esses objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu 
estatuto. Este gesto consiste em ‘isolar’ um corpo, como se faz em física, e 
em ‘desfigurar’ as coisas para construí-las como peças que preencham 
lacunas de um conjunto, proposto a priori.23 [Grifo no original] 

 Isolar, estudar e desfigurar o objeto a ser estudado não são atos restritos apenas das 

ciências a que costumamos  chamar de exatas. Realizar o ofício historiográfico incita a refletir 

sobre a necessidade de pesquisar, de se debruçar sobre um determinado objeto de pesquisa e 

escrever história a partir dele. 

 A partir dessas questões, indaga-se o que muitos outros historiadores já se 

perguntaram: o que faz o historiador quando escreve a história? Talvez retirando um pouco a 

aura que envolve o trabalho, poder-se-ia dizer que fabrica a história enquanto conhecimento. 

                                                           
22 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. p. 
110. 
23 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 80. 
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Trata-se, ao que parece, de um ofício aberto por excelência. Mas, mudando um pouco a 

perspectiva, pode-se perguntar: o que faz o pesquisador quando publica artigos? 

Foucault, em uma de suas palestras, publicadas sob o título As verdades e as formas 

jurídicas explica, o que, para ele, é o conhecimento, embasado em Nietzsche. Nessas 

reflexões, o autor entende que o conhecimento é algo inventado; que não tem origem por si 

só, mas que é resultado de um jogo que tem o compromisso de produzir algo: o 

conhecimento. “Só há conhecimento na medida em que entre o homem e o que ele conhece, 

se estabelece uma luta, se trama algo como uma luta singular, um tête-à-tête, um duelo.”24 Por 

conseguinte, o conhecimento não é algo inerte, é uma disputa pelo saber. 

Uma publicação é um trabalho em conjunto, que se inicia na pesquisa, no trabalho 

manual, na fonte ou na cobaia, ou qualquer que seja o objeto estudado, pois o objeto não diz 

nada, por si só. São os pesquisadores que se direcionam para ele e, nesse momento, o artigo, o 

papel e a caneta ainda estão distantes do produto final: o artigo publicado. Eles estão na poça 

de sangue e vísceras. No caso do historiador, o momento em que ele se depara com as fontes é 

crucial para a escrita da história, momento em que as perguntas surgirão, pois se localiza um 

determinado fragmento do passado, uma partezinha dele é extraída e, através dela, de 

metodologias e teorias que norteiam os historiadores é que a escrita da história surge, ou seja, 

a fonte passa a estar imersa num líquido nutriente para continuar viva. 

A produção da história é uma atividade incompleta, assim como as demais atividades 

humanas; o artigo, portanto, é inacabado. É esse o lugar em que são divulgados os resultados 

de uma pesquisa. Porém, dificilmente, um artigo, um livro, ou qualquer outro tipo de trabalho 

publicado é um produto solitário. É resultado de muitos autores, e agora não apenas autores 

citados em bibliografias consultadas ou autores dessa ou daquela teoria, mas sim de um lugar 

social amplo, repleto, também, de disputas intelectuais. 

A priori , parece que a produção do conhecimento está intrinsecamente ligada à 

produção de verdades. Mas, de que maneira estas verdades são difundidas?  A propósito, faz- 

se pertinente refletir qual é o papel do intelectual a respeito das suas produções, no seu lugar 

social de produção historiográfica. Principalmente, ao final do século XX e início do XXI, os 

pesquisadores têm participado, mesmo que obrigatoriamente, de certa disputa intelectual que 

marca as diferentes publicações de revistas institucionais das mais diversas universidades do 

país.  

                                                           
24 FOUCAULT, Michel. As verdades e as formas jurídicas. 3 ed. Rio de Janeiro: NAU, 2003. p. 26. 
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No âmbito acadêmico, tornou-se comum se ter pressa em publicar pesquisas antes que 

outros pesquisadores elejam o mesmo assunto como tema. No entanto, um trabalho só existe 

quando é reconhecido, quando é lido, ou ainda, quando é publicado em uma revista com um 

qualis25 considerável. O qualis atribui status aos artigos publicados em uma revista científica 

reconhecidamente de qualidade. Tal status “[...] não é atribuído a textos isolados [...] torna-se 

científico quando tem pretensão de deixar de ser algo isolado e quando as pessoas engajadas 

na sua publicação são numerosas e estão explicitamente indicadas no texto”.26 Ou seja, 

quando um artigo é publicado em uma revista científica, subentende-se que passou por 

processos de avaliação que tendem a ser rigorosos. Ou seja, um dado número de pessoas 

diferentes leu e reconheceu aquele trabalho, como um artigo acadêmico e científico. 

Eni Puccinelli, refletindo sobre teorias científicas, afirma que “[...] a primeira 

dificuldade reside no fato de que as teorias científicas não se desenvolvem nunca num espaço 

puro do discurso lógico, mas se estabelecem sempre sobre uma rede metafórica que lhes serve 

de apoio”.27 Pois que, o reconhecimento é a base de um discurso de (re)conhecimento entre 

pares. Mais uma vez destaca-se o papel do intelectual. Michel Foucault, ainda no final da 

década de 70, em uma entrevista, discorre a respeito do papel do intelectual e da sua 

preocupação com o trabalho cada vez mais específico:  

Parece-me que o que se deve levar em consideração no intelectual não, é 
portanto, ‘o portador de valores universais’; ele é alguém que ocupa uma 
posição específica, mas cuja especificidade está ligada às funções gerais dos 
dispositivos de verdade em nossa sociedade.28  

Entende-se que o intelectual  faz parte de uma rede de relações que são estabelecidas a 

partir de elementos que podem justificar práticas, não que ele esteja estritamente obrigado a 

dizer toda a verdade, mas uma determinada verdade pautada em princípios específicos. 

                                                           
25 Ao final do século XX, no Brasil, o governo federal criou o indexador Qualis, que é o conjunto de 
procedimentos utilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes para 
estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. [...] A qualificação da 
qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de 
outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos 
científicos. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de 
atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; 
B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 
26 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. p. 
58.  
27 ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso e contemporaneidade científica. In: Discurso em análise: 
sujeito, sentido e ideologia. 2 ed. Campinas: Pontes Editores, 2012. p. 49 
28 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 
13. 
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Sobre o processo de engenharia da produção do conhecimento, Bruno Latour pensa 

que a produção de artigos é o pontapé inicial para novas pesquisas, apontamentos e 

discussões. Para o autor: “A ciência é vista como o oposto do argumento de autoridade, no 

qual vencem muitos por terem a verdade ao seu lado”.29 A produção do conhecimento, é aqui, 

interpretada como o que Foucault denomina vontade de saber, fato que desemboca nos 

sistemas de exclusão: 

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se 
sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida 
por todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como 
o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como a sociedade dos sábios 
outrora, os laboratórios hoje.30 

O que é publicado em periódicos científicos deve possuir o status de inédito, ou seja, 

revelar que a pesquisa ora publicada supera os dados apresentados outrora, processo que 

Latour denomina de ciência em construção.  

Diante dessas questões, podemos voltar novamente à interpretação do que seria a 

verdade. Em Foucault, novamente, podemos buscar referências. Ele diz ele que: 

[...] ‘pela verdade’, ou ao menos em torno da verdade – entendendo-se mais 
uma vez que por verdade não quero dizer ‘o conjunto de coisas verdadeiras 
ou a fazer aceitar’, mas ‘o conjunto de regras as quais se distingue o 
verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder’; 
entendendo-se também que não se trata de um combate ‘em favor’ da 
verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político 
que ela desempenha.31 

Nesse sentido, os artigos publicados não são produções solitárias, como já 

mencionado, pois, um conjunto de pessoas ou instituições atesta uma determinada 

verdade/conhecimento, e passa a dizer o que deve ser lido. Ter exposto, no texto, o nome de 

uma instituição de ensino superior, juntamente com um conselho editorial, ajuda a compor a 

longa lista de reconhecimentos; é dizer que o outro reconhece o pesquisador; o autor é em fim 

importante o suficiente para ser lido. 

Duvidar da palavra de um porta-voz, porém exige esforço muito maior, 
porque agora é uma pessoa – o discordante – contra uma multidão – o autor 
[...]. A força vem da palavra dos representantes quando eles não falam 
sozinhos nem por si, mas na presença daquilo que representam.32  

                                                           
29 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. p. 
56 
30 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 02 de 
dezembro de 1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3 ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996. p. 17 
31 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. p. 13. 
32 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. p. 
120. 
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 Assim, o autor é eclipsado, para discordar dele é preciso discordar de muitos. A esse 

respeito é importante ter-se em mente que é necessário pensar a Revista enquanto objeto de 

interpretação historiográfica. 

Mas, voltando a uma das primeiras perguntas: o que faz o pesquisador quando publica 

seus artigos? Pode-se refletir sobre o que Foucault diz. O que se quer é receber 

reconhecimento por parte de outrem, quando se quer superar os dados apresentados por 

pesquisas anteriores. Criam-se, constantemente, sistemas de exclusão. Assim, torna-se 

necessário excluir o outro, pois a vontade de saber nos empurra para esse caminho. 

Ainda Foucault, em 1976, deixa transparecer sua preocupação com certa exacerbação 

de pesquisas. No livro Em defesa da sociedade no qual estão transcritas as aulas ministradas 

no Collège de France, entre 1975 e 1976, Foucault diz para os alunos que, naquela instituição, 

os professores são pagos para fazer pesquisa, e conclui que é pelo ensino que se controla a 

produção que a pesquisa proporciona. Ensinar é prestar contas do trabalho realizado. Tais 

reflexões de Foucault levam a pensar sobre a qualidade dessa produção. Para ele, muitas 

pesquisas, nas quais ele estava incluído, 

Eram pesquisas muito próximas umas das outras, sem chegar a fundar um 
conjunto coerente nem uma continuidade; eram pesquisas fragmentárias, 
nenhuma das quais chegou finalmente ao seu termo, e que nem sequer tinha 
seqüencia, pesquisas dispersas e, ao mesmo tempo muito repetitivas, que 
caíam no mesmo ramerrão, nos mesmos temas, nos mesmo conceitos.33  

Por conseguinte, cair nos mesmos conceitos, na mesma rotina é um problema para os 

pesquisadores. A obrigatoriedade de produção intelectual, e também, da disputa das revistas 

institucionais para ter visibilidade leva o pesquisador a refletir sobre o seu posicionamento 

intelectual, nesse momento, portanto, na produção do conhecimento histórico. 

Sobre a natureza social da ciência, as reflexões de Robert Merton e Thomas Khun 

ajudam a interpretar como se dá a formação de um grupo dito científico. Ambos concordam 

que o processo de se produzir ciência se dá a partir de uma natureza social da ciência, 

portanto como produto de práticas. Os autores aproximam-se de questões postas por Certeau, 

quando discorre sobre a escrita da história, pois que, ela se dá a partir de um local social. 

Assim, para Kropf e Lima, ao dar centralidade à noção de comunidade científica, Merton e 

Kuhn convergem para a análise da ciência como prática que se define e desencadeia a partir 

de um conjunto de crenças, princípios e normas partilhadas por uma determinada 

comunidade.  

                                                           
33 FOULCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 2000. p. 06. 
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No entanto, ao mesmo tempo em que os estudiosos aproximam-se, eles se distanciam 

quando divergem sobre a conduta dos cientistas: “De acordo com tal perspectiva, segundo 

Merton essa determinação caberia às normas sociais, enquanto que para Kuhn a conduta dos 

cientistas seria resultado de normas cognitivas”.34 Portanto, há um distanciamento: para o 

primeiro, são as normas intrínsecas à sociedade que estabelecem regras, enquanto que para o 

segundo, Kuhn, as condutas dos cientistas são construídas em função do ato de adquirir 

conhecimento, portanto normas cognitivas. 

Há, ainda, uma abordagem de Merton sobre a estrutura social da ciência, tendo em 

vista a noção de normas e valores que caracterizam a ciência como uma instituição social. 

Assim, “Ao sancionar certos modos de pensamento e conduta, ainda que não influenciando  

diretamente os métodos e conteúdos da ciência, os imperativos institucionais funcionam como 

prescrições morais responsáveis por definir legitimidade à ciência”35 Nesta perspectiva, 

seriam nas estruturas normativas, baseadas em sistemas de valores que se processam as 

normas de condutas dos cientistas. Deste modo a ciência é, para Merton, um sistema 

particular social. 

Por outro lado, a interpretação de Kuhn não tem como centro a adesão de normas e 

valores; a base é entendida a partir de dois conceitos, sendo eles, paradigma e ciência normal. 

O conceito paradigma é entendido a partir de pressupostos sociológicos e, então, é deslocado 

para “[...] toda a constelação de crenças, valores, técnicas, etc., partilhada por membros de 

uma comunidade [...], ou seja, ao conjunto global de incumbências – tanto sociais quanto 

cognitivas – partilhadas pelo grupo.”36 Portanto, a noção do desenvolvimento da ciência é 

visto como prática científica, porém organizada por certos padrões. 

Nessa perspectiva, este conceito tem uma ampla abordagem na teoria Kuhniana. 

Assim ele passou a utilizar o termo matriz disciplinar, pois houve necessidade de diferenciar 

essa amplitude no sentido social, do sentido preciso de paradigma. No entanto, a matriz 

disciplinar adquiriu um sentido mais amplo ainda, além de toda a constelação de crenças, 

valores, técnicas, que passaram a englobar mais quatro elementos:  

[...] generalizações simbólicas, partes metafísicas do paradigma, exemplares 
(ou seja, o próprio paradigma em seu sentido preciso), e, por fim valores. 
Este último elemento para Kuhn, é o que confere o sentido de pertencimento 

                                                           
34 KROPF, Simone; LIMA, Nísia Trindade. Valores sociais e atividade científica: as concepções de Robert 
Merton e Thomas Kuhn. Disponível em << http://www.anpocs.org/portal/index.php?option= 
com_docman&task=doc_view&gid=5229&Itemid=360>> Acesso em 02 set de 2013. p. 02. 
35 Idem, p. 03. 
36 Idem, p. 04. 
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aos cientistas a uma comunidade global e específica, garantindo o 
compromisso destes com uma determinada maneira coletiva de praticar a 
ciência”.37 

O paradigma não se basta como um modelo de explicação a partir do qual estudiosos 

estabelecem as suas pesquisas. A atividade de pesquisar é fundada em uma concreta rede de 

compromissos e adesões a um paradigma, que é partilhado por um determinado grupo de 

pessoas.  

Para Merton, uma comunidade científica não é determinada pela concentração 

geográfica de grupos locais de pesquisa, “[...] reunidos em torno de alguma especialidade ou 

tema de pesquisa, mas sim pela adesão a normas de valores comuns”.38 Pode-se aproximar 

esta não relação com o pertencimento a uma localidade regional, com a noção de conceito de 

região utilizada nesta dissertação, desprendido do regional. A respeito da produção da escrita 

da história, Certeau nos ensina que ela é uma operação historiográfica, cuja escrita surge a 

partir de um lugar, mas de um lugar social.  

Assim como que, para Kuhn a comunidade científica é uma unidade legitimadora, há 

um paradigma que rege um grupo antes que haja um objeto de estudo, portanto a “[...] 

aplicação de conceitos científicos é o resultado do acordo na prática de uma comunidade 

científica de praticantes da ciência.”39 Por conseguinte, a noção de conhecimento científico 

desemboca numa prática exercida em grupo, ou seja, numa prática de uma comunidade em 

específico. 

Entendendo estes pressupostos, a criação da Associação Paranaense de História 

mescla-se com ambos os estudiosos, Merton e Kuhn. A noção de comunidade científica é 

entendida a partir de conceitos amplos e complexos, uma vez que está inserido na sociedade, 

portanto permeado por relações, ou ainda, por uma constelação de relações e valores, 

desprendidos de uma espacialidade, bem como se configura como uma prática legitimadora. 

Michel de Certeau, ao refletir sobre o ato de escrever história, pergunta: “[...] o que é 

que o historiador fabrica quando se torna escritor? Seu próprio discurso deve revelá-lo”.40 Tal 

como sugere esta citação, a própria escrita da história torna-se um objeto de pesquisa, pois ela 

mesma passa a ser um discurso. Para Certeau, escrever é construir uma frase, um texto, mas 

                                                           
37 KROPF, Simone; LIMA, Nísia Trindade. Valores sociais e atividade científica: as concepções de Robert 
Merton e Thomas Kuhn. Disponível em << http://www.anpocs.org/portal/index.php?option= 
com_docman&task=doc_view&gid=5229&Itemid=360>> Acesso em 02 set de 2013. p. 04. 
38 Idem, p. 06. 
39 Idem, p. 06. 
40 CERTEAU, Michel. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 95. 
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esse texto percorre um lugar supostamente em branco: a página. O autor ainda se pergunta: 

“Mas a atividade que re-começa a partir de um tempo novo separado dos antigos, e que se 

encarrega da construção de uma razão neste presente, não é ela a historiografia?”41  

 

1.1 A PRÁTICA HISTORIOGRÁFICA EM REVISTA: O GRUPO E SUA S OPÇÕES 

 

A análise que se realiza nas próximas páginas diz respeito à prática historiográfica 

trazida a público pela Revista História: questões & debates, publicada entre 1980 até o final 

da década, em 1989, pela Associação Paranaense de História – APAH, sendo que, atualmente 

é mantida pelo Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Paraná.  

A primeira edição foi coordenada por Key Imaguire Junior, que deixou de ser editor a partir 

do segundo volume para dar lugar a Sérgio Odilon Nadalin,42 que permaneceu no cargo desde 

1981 até o ano 1989.  

Discutindo a formação acadêmica destes dois sujeitos, aponta-se que Key Imaguire 

graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná em 1973. 

Depois que deixou a coordenação da Revista História: questões & debates, ingressou no 

mestrado em história no ano de 1981, sob a orientação de Cecília Maria Westphalen. Em 

1999, doutorou-se em História, sob a orientação de Ana Maria Burmester.  

Ao longo das edições do periódico, Key permaneceu como colaborador na 

Programação Visual. Atualmente está aposentado.43 Já, o professor Sérgio Odilon Nadalin, 

doutorou-se em história e geografia das populações pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, na capital da França, em 1978. Atualmente é membro da Société de Demographie 

Historique, revista francesa fundada em 1964, voltada, como o nome indica, para pesquisas a 

respeito da demografia histórica.44 Também é membro da Unition Intenacionale pour L’Étude 

                                                           
41 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 16. 
42 HISTÓRIA QUESTÕES E DEBATES, v2 n2, Curitiba: APAH, 1981- 
43 Cf: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787157U6>. Acesso em 16 de mar de 
2013. 
44 Cf: <http://www.adh.msh-paris.fr/>. Acesso em 11 de ago de 2012. A história demográfica foi característica 
da chamada 2ª geração dos Annales: “O historiador economista havia começado, muito cedo, a trabalhar com 
números e tinha recorrido em sua estatística [...] quase todos os historiadores que se puseram a quantificar se 
voltaram para os computadores, e disso saiu uma nova revolução: a história quantitativa. [...] A revolução 
provém, na verdade, da extensão da história quantitativa a tudo aquilo que podia ser quantificado e, 
especialmente, à história demográfica e à história cultural [...]” (LE GOFF, Jacques. A História nova. In: 
NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério F. da. (org.) A nova história em perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, 
2011, p. 161). 
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scientifique de la population, que se configura como um grupo de estudos em demografia, 

fundado em 1928, uma sociedade internacional, com cerca de dois mil membros atualmente.45  

Ambos são representantes, não apenas de si mesmos, mas também, de pertencimento a 

lugares ou grupos que validam o seu conhecimento. Sobre as edições iniciais de formação da 

APAH e do periódico estudado, o professor Nadalin lembra que: 

O Carlos toma a iniciativa de fundar a Associação Paranaense de História e 
nesse contexto ele sugere o desenvolvimento de uma revista, a fundação de 
uma revista, a construção de uma revista. E para isso convida, como editor, o 
arquiteto Key Imaguire Junior, que editou o primeiro número. Como eu 
ajudei bastante nesse primeiro número e ele não quis continuar eu tomei pé 
nessa situação. Quer dizer eu tomei a iniciativa de editar a revista a partir de 
então.46  

O professor Nadalin refere-se, na entrevista, ao professor Carlos Antunes dos Santos, 

já apresentado na introdução, que foi o responsável pela fundação da Associação Paranaense 

de História, da qual emerge a Revista em pauta. Key, divergindo do que foi dito pelo 

professor Nadalin, conta que: 

Na verdade o que se entende por edição é a revista total. Eu editei só as 
capas. Isso também não se chama editar, [...] é que no começo eu dava mais 
palpites, por que ela era impressa nessas tipografias, esse sistema 
tipográfico, que não era offset, e me perguntou várias coisas, [referindo-se a 
Sérgio Odilon Nadalin] talvez por isso ele tenha me colocado como editor.47 

Tecnicamente, pelos nomes que constam na publicação, a revista passa das mãos de 

um arquiteto, Key Imaguire Junior, para a coordenação de um historiador, Sérgio Odilon 

Nadalin. Ao analisar a primeira capa, pode-se indicar influências de ambos: nas opções 

técnicas, estéticas e historiográficas realizadas. 

 

                                                           
45 Cf: <http://www.iussp.org/indexfr.php>. Acesso em 11 de ago de 2012. 
46 NADALIN, Sergio Odilon. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012.  
47 IMAGUIRE JUNIOR, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013.  
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Imagem 1: Capa da Revista História: questões & debates, ano 1 volume 1 - 1980 

Fonte: Revista História: questões & debates 

  

 Na foto da capa da primeira edição da revista de Ivan Bueno, vê-se um homem, em 

primeiro plano, em meio a um campo de plantio, solitário. Aparentemente um trabalhador 

rural, andando sob o sol em uma estrada rural, carregando, nas costas, talvez, o fruto do seu 

trabalho. É possível ver, em segundo plano, no lado superior direito, árvores cortadas, ou seja, 

um local desmatado. Mais ao fundo há apenas duas árvores na paisagem. No periódico não 

encontramos mais informações sobre esta foto. Mas, com esta imagem estampada na primeira 

edição do periódico, percebe-se a preocupação com a história social, com o rural, com o ser 

humano. Para o professor Key Imaguirre, programador visual do periódico, 

A ideia era de que a capa também fosse um documento. Lá dentro, os textos 
iriam tratar de história. Portanto, a capa deveria se tratar de um documento. 
Para mim, lógica era ter uma foto na capa, o nome da associação e o nome 
da revista [...]48   

No entanto, por ser programador visual, Imaguire Junior preocupou-se em modernizar 

a capa da revista: 

Nessa época, as coisas eram mais complicadas por que ainda não existiam os 
editores digitais, então aquilo era feito, uma foto mesmo, dessa foto era feito 
um fotolito, era posto no próprio fotolito aquela etiqueta sobre a fotografia, 

                                                           
48 IMAGUIRE Jr, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 
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então aquilo, aquelas letras, eram uma coisa de louco! Você pega letra por 
letra e decalca no papel para assim simplificar o trabalho, mandamos compor 
naquelas máquinas elétricas, composer e MDM, letras menores: Associação 
Paranaense de História, ano tal, número tal, aquelas coisas eram feitas na 
composer. E tudo isso era colado, com uma etiqueta e mandado para a 
gráfica. Colocavamos aquilo sofre a foto.49 

 A maioria das capas são em preto e branco, com as letras destacadas, facilitando a 

leitura. Em sua maioria são fotos. As palavras encontram-se dispostas em diferentes locais da 

folha, portando havia certa liberdade em trabalhar a confecção das capas de diferentes 

maneiras, pois que a aplicação de letra por letra facilitava a aplicação nas fotografias 

estampadas. 

 
Imagem 2:  Capa da Revista História: questões & debates, ano 2 volume 3 – 1981 
 

 
Fonte: Revista História: questões & debates 

 

Na capa do periódico ano 2 número 3, publicado em 1982, a descrição é a seguinte: 

“Curitiba, Paraná. Avenida João Pessoa (atual Luiz Xavier). Desfile trabalhista e sindical em 

1º de maio de 1939. Foto de Domingos Fogiatto. Acervo Histórico Cid Destefani.”50 A foto é 

tirada em uma perspectiva linear, a posição da câmera indicando profundidade, evidenciando 

                                                           
49 IMAGUIRE Jr, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 
50 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 2 nº 3, Curitiba: APAH, 1981. 
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a ilusão de espaço tridimensional; a rua é focada, sendo notável que o fotógrafo está 

posicionado acima do nível da rua. Em primeiro plano, na parte inferior da fotografia, 

aparecem pessoas, olhando para a rua. A Rua é o segundo plano. Nela, estão enfileirados 

diversos carros e pessoas olhando o desfile, o que cria a sensação de movimento na imagem. 

Ainda mais ao fundo, aparecem os prédios. Já na contra capa, temos a sensação de movimento 

ao ver o carro passando em segundo plano, no entanto, a maioria das pessoas estão paradas 

olhando. O centro da imagem está focando pessoas em frente aos prédios, havendo um 

destaque para a arquitetura dos prédios. Também há algumas pessoas na sacada observando o 

desfile  

Assim, de uma edição para outra, temos um deslocamento de objetivos, uma 

contraposição entre o campo e a cidade, entre a solidão do homem no rural e o movimento 

sindical no final dos anos 30. Há também, um ponto em comum: há um caminho a ser 

seguido, há perspectiva linear, embora haja diferenças. Nesta foto, há a intenção em registrar 

pessoas, carros e sendo dado enfoque à arquitetura da cidade, haja visto que é um símbolo da 

modernidade, pois que, projetar prédios em áreas urbanas, espaços organizados e que tendem 

a ser criativos para dar lugar a diferentes atividades, é sinal de modernidade.  Portanto, vemos 

em forma de imagem, de um lado o campo, o desmatamento, o trabalho, o sustento carregado 

nas costas de um homem; na outra edição, o social é visto pela técnica em que há carros, 

protestos e prédios. Na cidade a tecnologia prevalece. 

 De acordo com o professor Nadalin, as dificuldades para a impressão do periódico iam 

para além dos problemas tipográficos, pois que havia dificuldade para o pagamento da revista: 

Tínhamos muita dificuldade no início. Não era fácil encontrar uma editora, 
[...] a impressora era lá dos padres dos Mêrces. Como é o nome daquela 
editora? Está escrito lá na Revista, [...]. Durante vários anos trabalhamos 
com ela. Tínhamos dificuldades em vendê-la, em financiar a Revista. Então, 
corríamos atrás de pessoas que comprassem Revista. E com isso, juntar o 
dinheiro para poder arrebanhar certa soma. Em alguns momentos 
conseguimos financiamento do CNPq. Mas isso não era uma coisa certa, 
enfim, conseguimos às vezes o financiamento aqui e ali. Mas isso para um 
número especial. Situação essa que se modificou completamente quando o 
Programa de Pós-Graduação em História resolveu adotar a revista e fazer 
dela também um órgão do Programa de Pós-Graduação.51 

O professor Nadalin delineia as dificuldades para que o projeto da Revista fosse 

levado a cabo, entre as quais, a dificuldade em vender. O local em que era impressa a Revista, 

ao qual Nadalin se refere, era a Gráfica Vicentina, que consta nas Revistas, porém somente 

até o volume 3 número 5, de dezembro de 1982. Após essa edição encontra-se o nome da 

                                                           
51 NADALIN, Sérgio Odilon. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
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Gráfica Dois Xis. A seguir, a imagem das primeiras páginas da primeira edição deixam em 

evidência a tecnologia utilizada no período, bem como a composição da comissão editorial e o 

sumário com os artigos publicados. 

 
Imagem 3: Páginas iniciais da Revista História: questões & debates, ano 1 número 1 – 1980 

 
Fonte: Revista História: questões & debates 

 

É possível, também, identificar no periódico, os financiadores. A História: questões & 

debates contou com o apoio de várias instituições como o citado Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Fundação Educacional do Paraná - 

FUNDEPAR, Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. Secretaria de Estado da Cultura e 

do Esporte, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONCITEC, Banco do Estado do 

Paraná - BANESTADO, Instituto Goethe de Curitiba e, posteriormente, na década de 90, o 

projeto da revista foi encampado pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFPR. 

É fundamental compreender a revista como um todo, sendo importante estudar a 

caracterização geral de um periódico. Para Luca: 

É preciso determinar a partir da produção historiográfica, o lugar ocupado 
pela publicação na história da imprensa, avaliando a sua representatividade e 
importância. O momento de lançamento, os nomes que levaram a cabo a 
empreitada, os diretores, secretários e/ou responsáveis pela revista [...] a 
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tiragem, periodicidade, objetivos implícitos e explícitos, o projeto gráfico 
[...] permitem compor o perfil geral do periódico.52  

Portanto, analisar um periódico é elencar e entender histórias, sejam elas de caráter 

institucional, de veiculação, ou ainda, de construção de diálogos, estruturas, discursos e 

conceitos, pois a produção do conhecimento e do re-conhecimento são interligadas, uma vez 

que a produção do saber passa por critérios de avaliação e formação de pares. 

O  nome da associação responsável estava interligado a um contexto institucional 

complexo, permeado por uma diversidade de escrita e, consequentemente, confluência de 

vários estilos historiográficos em um mesmo lugar social. Assim, em artigo publicado na 

edição v 13, nº 24/26, dos anos 92-93, na Revista Brasileira de História, coordenada pela 

Associação Nacional de História - ANPUH, sob o título “Trinta anos de historiografia: um 

exercício de avaliação”, os professores Euclides Marchi, Maria Ignês de Boni, Márcia D. 

Siqueira e Sérgio Odilon Nadalin analisam a produção de dissertações e teses produzidas 

durante 30 anos, do Departamento de História da UFPR. Nesse levantamento os autores 

encontraram algumas referências do que eles denominaram, predominância de estilos, 

definindo que este recorte temporal “[...] permite apontar algumas tendências na produção 

historiográfica daquele período, os quais sem dúvida, definem o perfil do Departamento.”53 

Ainda mencionam que: 

Durante estes trinta anos passaram pelo departamento diversos professores, e 
consequentemente com estilos de escrita diferenciados, no artigo são 
mencionados que 27 docentes lecionaram história naqueles anos. Os autores 
apontam ainda uma análise por década, sendo que na década de 60 os 
professores estavam com suas atenções voltadas [...] para o curso de 
graduação, dedicando-se às atividades do magistério e mantendo em 
andamento suas pesquisas em torno da História do Paraná. Já nesta época, os 
nomes dos professores Brasil Pinheiro Machado, Bento Munhoz da Rocha 
Neto, Cecília Maria Westphalen, Altiva Pilati Balhana, Homero de Barros, 
Odah Regina Guimarães Costa, Rui C. Wachovicz, Oksana Boruszensko, 
Jayme Antonio Cardoso, entre outros despontavam no cenário da produção 
científica paranaense com diversos títulos sobre temas regionais.54 

 No primeiro momento, portanto, os docentes são apresentados como pesquisadores, 

mesmo que sem ainda terem feito a defesa de suas teses e dissertações. É pertinente ressaltar 

que a avaliação do departamento é feita, neste artigo, de maneira interna, ou seja, os próprios 

docentes escrevem ele, e ainda publicam tal artigo em uma revista de caráter nacional, a 

                                                           
52 LUCA, Tânia Regina de. Fontes impressas: História, dos, nos e por meios dos periódicos. In: PINSKY, Carla 
Bassanezi. (Org.). Fontes históricas. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006.  
53 MARCHI, Euclides. [et. al]. Trinta anos de historiografia: um exercício de avaliação. Revista Brasileira de 
História. v 13 nº 25/26. São Paulo: Anpuh, 1993.  p. 134-135. 
54 Idem, p 135. 
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Revista Brasileira de História. É ainda mencionado que alguns destes professores despontam 

com produções científicas sobre temas regionais paranaenses. Em seguida, é ressaltado que 

“[...] os sucessivos contatos mantidos por esses professores com outros centros de excelência 

nacionais, como a Universidade de São Paulo e internacionais, especialmente com a França, 

resultaram em definições teórico-metodológicas que nortearam as pesquisas na época.”55 

Nesse mesmo período, Frédéric Mauro56 lecionou na Universidade Federal do Paraná, aulas 

estas que certamente influenciaram vários de seus alunos. 

 Foi na década de 70, em que foi criado o Programa de Mestrado em História naquela 

instituição, aliás em 1972, teve início a primeira turma. Durante aquela década, “[...] 

predominaram temas relacionados à História Demográfica e à História Econômica.”57 A 

predominância de temas está relacionada, para os autores, “[...] a influências francesas do 

Institut Nacional d’Études Demographiques e também inglesas, ligadas ao 'grupo de 

Cambridge'",58 mas principalmente com indicações teórico-metodológicas de Mauro e 

Braudel. 

 Na década de 70, configuraram-se modelos de pesquisas baseados, principalmente, em 

modelos europeus, especialmente França e Inglaterra, e assim, predominou uma onda de 

pesquisas demográficas e econômicas. Então, 

Na década de oitenta, o debate historiográfico trazia à tona novas questões 
que passariam a interferir no trabalho de produção de História, influenciando 
inúmeros pesquisadores do mundo acadêmico. Seguindo as propostas teórico 
metodológicas do marxismo, aderindo aos encaminhantes da ‘Escola de 
Annales’ [...].59 

 A escrita historiográfica sofreu o impacto das novas leituras e textos que surgiam, de 

autores como Foucault, Thompson e Hobsbawn, assim “[...] vários professores abandonaram 

seus enfoques demográficos e passaram a trabalhar com outros quadros conceituais”.60 

Portanto, entende-se que o Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, 

                                                           
55 MARCHI, Euclides. [et. al]. Trinta anos de historiografia: um exercício de avaliação. Revista Brasileira de 
História. v 13 nº 25/26. São Paulo: Anpuh, 1993.  p. 134-135 
56 Frédéric Mauro geaduou-se em direito, doutorou-se em letras e também realizou estudos sobre Ciências 
Econômicas nos Estados Unidos. O historiador, discípulo de Braudel, defendeu tese sobre as relações entre 
Brasil, Portugal e o Atlântico no século XVII, tornando-se titular da primeira cátedra de História da América 
Latina na França, criada na Universidade de Paris X, Nanterre, em 1967. Cf.: << http://www. 

revistadehistoria.com.br/secao/educacao/a-moda-bresil>>. Acesso em 25 out. de 2013. 
57 MARCHI, Euclides. [et. al]. Trinta anos de historiografia: um exercício de avaliação. Revista Brasileira de 
História. v 13 nº 25/26. São Paulo: Anpuh, 1993.  p. 134-135 
58 Idem, 
59 Idem, p. 137. 
60 Idem, 
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estava dividido entre historiadores anteriores61 e os que se consideravam uma nova geração, 

que escreviam sobre a influência da nova historiografia francesa e marxistas, os quais 

organizavam a APAH. 

Assim, para adentrar nos aspectos qualitativos da produção científica do 
Departamento e para compreendê-lo de forma consistente e profunda, não se 
poderá isolá-la desse debate nacional em torno da influência do marxismo e 
da contribuição das ciências sociais, que estimuladas sobretudo pelos 
historiadores dos Annales, iriam provocar uma renovação também na 
historiografia brasileira e paranaense, retirando a história dos domínios 
estreitos da exclusivismo político, e no caso do Paraná, abrindo espaço para 
as opções que ultrapassariam o estritamente demográfico e econômico.62 

 Pela reconfiguração mencionada, na década de 80, houve uma grande abertura na área 

da pesquisas relacionadas à história social. Assim “Por decorrência, redefinia-se o perfil 

historiográfico de parte dos pesquisadores e do próprio Departamento”.63 A respeito das teses 

e dissertações, os autores perceberam que quanto ao recorte geográfico das pesquisas houve 

preferência majoritária em Curitiba e “Ultrapassando esses limites, as temáticas são ênfase à 

Região Sul do Brasil.”64 

 Ao entrevistar a professora Ana Maria Burmester,65 que atuou ora como membro do 

conselho editorial entre os anos 1981 a 1989, ora como presidente do conselho, bem como 

publicou em várias edições, mencionou que,  

[...] na Universidade Federal do Paraná, eu por exemplo, e toda a minha 
geração, e algumas após, tiveram uma formação basicamente na escola de 
Annales, quer dizer: Lucian Febvre, Marc Bloch, Braudel. Esses foram os 
autores mais citados, havia uma filiação expressa do departamento, sobre 
tudo da professora Cecília Westphalen nessa historiografia francesa.66 

 Na fala, está expressa uma formação influenciada pela escola francesa de história, 

mencionada como Annales, principalmente os alunos que se formaram na primeira turma, a 

partir do ano de 1972, já sobre a influência direta dos historiadores franceses, os quais  

                                                           
61 Do ponto de vista historiográfico, o estado foi descrito pela historiografia paranaense, principalmente a partir 
da década de 60 como um território de passagem devido à conhecida prática tropeira entre o Rio Grande do Sul e 
São Paulo. Sobre estas questões, Freitag destaca que “Ruy Waschowicz, Cecília Westphalen, Altiva Pilati 
Balhana, merecem destaque junto a tais interpretações na esteira de análises e estudos elaborados sobre a tutela 
do estado do Paraná. [...]”. (FREITAG, Liliane da Costa. Veredas para a história territorial brasileira: práticas 
que criam o Paraná. Guarapuava: UNICENTRO, 2012. p. 30) 
62 MARCHI, Euclides. [et. al]. Trinta anos de historiografia: um exercício de avaliação. Revista Brasileira de 
História. v 13 nº 25/26. São Paulo: Anpuh, 1993. p. 137. 
63 Idem, p. 138. 
64 Idem, p. 140. 
65 Nascida em União da Vitória-PR, graduou-se e mestrou-se em História pela UFPR. Em 1975 foi para o 
Canadá, na Universidade de Montreau realizar o doutorado no qual fez uma história demográfica da população 
em Curitiba no século XVIII. Cf.: BURMESTER, Ana Maria. Entrevista. Curitiba, 07 de outubro de 2013. 
66

 BURMESTER, Ana Maria. Entrevista. Curitiba, 07 de outubro de 2013. 
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ministravam aulas no programa de pós-graduação. No entanto, após essa primeira influência, 

começam a surgir referências marxistas nos estudos.  

 Burmester rememora sua trajetória acadêmica e conta que, após esse primeiro 

momento, houve o que costuma denominar de revolta juvenil: 

[...] contra tudo e contra todos [...] era vergonhoso, mas eu comecei a ler 
Marx. Aqui não se lia. Então a partir desta vivência e de leituras eu fiz uma 
caminhada, que agora revendo é um caminho típico dos anos 70. Comecei 
com Marx, os marxistas e logo que fui para o marxismo heterodoxo. Mas 
nos anos 80 houve a leitura do marxismo mais europeu via Gramsci, aquela 
história da sociedade civil organizada, que tem muita relação com a APAH e 
que eu comecei a abrir [...] cada vez mais linhas de leituras. Eu li Elias, 
gostei, agora nem tanto. E finalmente, no final dos anos 80, mas sobretudo 
anos 90, os pensadores que hoje em dia são mais importantes são Walter 
Benjamin e Michel Foucault, é esse meu caminho.67 

 A trajetória relembrada configura não apenas o caminho de uma professora, mas 

também reflete na trajetória de um grupo que esteve sobre uma influência nas primeiras fases 

de sua formação e que, depois, seguiu rumos próprios, com influências marxistas relacionadas 

à APAH, formada sob a noção da sociedade civil organizada.68 Ou seja, a associação foi um 

aparelho de ação política desde seu início, além disso, demonstra mais uma vez como os 

sujeitos estão ligados ao seu tempo, ao seu local social de escrita e relações. Pois que 

Burmester, relembra a sua trajetória criticamente, observando que hoje considera outras 

leituras fundamentais. 

Ainda sobre os professores do Departamento de História da Universidade Federal do 

Paraná – UFPR, o professor Carlos apresenta uma perspectiva das diferenças internas e suas 

modulações flexíveis do departamento. 

Há em nosso Departamento a área mais conservadora, Cecília Westephalen, 
Altiva, tem textos aqui. [referindo-se à Revista História: questões & 
debates]. Então, isso conseguimos, mesmo tendo uma postura política, etc, 

                                                           
67 BURMESTER, Ana Maria. Entrevista. Curitiba, 07 de outubro de 2013. 
68 O Estado para Gramsci“[...] trata de uma Relação Social, ou seja a condensação das relações sociais presentes 
numa dada sociedade [...] Gramsci recupera os conceitos de sociedade civil e sociedade política. Porém ele as 
redefine, e ao redefini-las, recria um conceito de Estado que se costuma chamar de Estado ampliado.” [grifo no 
original]. Assim, para compreender o Estado numa perspectiva relacional, é preciso ter uma noção triádica 
relacional, sendo que se deve levar em consideração a infra-estrurura, assim como nos moldes de Marx, ou seja, 
nas relações de trabalho, produção e economia, deve-se considerar também a noção de sociedade civil como 
“[...] um conjunto dos indivíduos organizados nos chamados aparelhos privados de hegemonia e cerne da 
ação/pressão política consciente, dirigida a obter certos objetivos e, finalmente a sociedade política – ou ‘Estado 
de sentido restrito’, identificando ao que mais comumente designamos como Estado, isto é, o conjunto de 
aparelhos e agências do poder público, propriamente dito. O peculiar, na visão de Estado ampliado de Gramsci, é 
que ele, enquanto relação social, engloba tanto a sociedade civil quanto a política numa interação permanente. 
[...] A política e o Estado são inseparáveis da cultura e, mesmo instituições da sociedade política”. [grifo no 
original]. (MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e sociedade. In: BADARÓ, Marcelo Mattos. História: pensar e 
fazer. Rio de Janeiro: Laborátório Dimensões da História, 1998. p. 20-21) 
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etc. Mesmo aqui no departamento, do ponto de vista da produção científica e 
da produção acadêmica houve sempre muito respeito. E, acho que por isso o 
Departamento de História é o que é hoje, é um espaço realmente de um 
enorme congraçamento intelectual.69 

O professor destaca que, mesmo um periódico com uma proposta inovadora naquela 

instituição, como será visto adiante, consegue abarcar professores com diferentes posturas 

políticas e acadêmicas. Ainda sobre esta questão o professor Key Imaguire Junior, menciona 

que, 

Dentro do Departamento de História, isso sempre existiu e continua 
existindo até agora. Sempre existiram os partidos, os grupos, e uns dos 
grupos que era mais atuante no mestrado, eles fundaram a APAH: o 
professor Carlos, a professora Ana Maria Burmester, atualmente professora 
aqui também, Marionilde [...] e o professor Sérgio Nadalin. E esses 
professores fundaram essa associação e a revista foi considerada, assim 
como alguma coisa dentro da associação como um objetivo. Era alguma 
coisa pra eles fazerem, manterem-se, uma motivação de reunião, do trabalho. 
Não ficarem só fazendo reuniões corporativas também, mas terem um 
produto da associação.70 

Na fala de Carlos Antunes dos Santos, aparece a necessidade de que os sujeitos 

paranaenses atuassem em âmbito nacional:  

[...] Achávamos que a Associação era [...] uma entidade representativa dos 
historiadores do Paraná, que estava fazendo falta, também que divulgasse. 
Que pudesse fazer uma divulgação de tudo que se fazia [...] e ao mesmo 
tempo também enfrentamento político.71 

A coordenação do periódico organizou uma proposta de criação de um lugar social 

para debate entre historiadores interessados na historiografia do Paraná, esse local seria a 

Associação Paranaense de História – APAH. Burmester relata que a APAH “[...] não era uma 

distinção, era apenas uma ideia de juntar forças. A revista da APAH publicou, mas não 

unicamente, e isso foi claro para nós, uma produção local, mas não exclusivamente.”72 No 

entanto, pode-se observar que a associação procurou diferenciar-se da Associação Nacional 

de História – ANPUH, criada em 1961. Isso pode ser indicado no editorial da própria 

Questões & debates publicada no segundo semestre de 1981, sobre a APAH no qual Ruy C. 

Wachowicz afirma: 

No campo específico da ciência histórica, um passo importante visando um 
melhor entrosamento [sic] a nível nacional, foi dado em 1961, com a criação 
da Associação dos Professores Universitários de História (ANPUH), 

                                                           
69 SANTOS, Carlos Antunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
70 IMAGUIRE Jr, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 
71 SANTOS, Carlos Antunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
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 BURMESTER, Ana Maria. Entrevista. Curitiba, 07 de outubro de 2013. 
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transformada em 1971 em Associação Nacional dos Professores 
Universitários de História (ANPUH) em virtude de a mesma instituição ter 
adquirido conotação e representatividade realmente a nível [sic] nacional. A 
nível regional e curitibano, justamente em 1980, quando eram passadas mais 
de duas décadas da fundação da ANPUH, um grupo de professores 
universitários entrosados com profissionais que labutam no ensino de 1º e 2º 
grau, estudantes e outros interessados pelos programas de História, fundaram 
a Associação Paranaense de História.73  

 Na passagem acima, Wachowicz aponta duas principais diferenças fundamentais entre 

a APAH e a ANPUH. A primeira, regional, pois que o autor afirma o desejo regional da 

APAH em oposição a ANPUH, de princípio nacional. A região é bem delimitada - Curitiba - 

vista como lugar para uma associação que se pretende: a paranaense. Em segundo, destaca a 

ligação entre os professores universitários com os de 1º e 2º graus.  

Porém, consultando o estatuto da ANPUH,74 pôde-se verificar, ao contrário do sentido 

conferido por Wachovicz, que esta também buscava a interação dos diferentes níveis do 

ensino de história, bem como ser uma associação nacional que abarcava, ali, as diferenças 

estaduais, pois que: 

Capítulo IV: DO OBJETO: ARTIGO 5º - A ANPUH tem por objeto a 
proteção, o aperfeiçoamento, o fomento, o estímulo e o desenvolvimento do 
ensino de História em seus diversos níveis, da pesquisa histórica e das 
demais atividades relacionadas ao ofício do historiador. [...] Capítulo VII - 
DAS SEÇÕES ESTADUAIS: ARTIGO 21 - A ANPUH poderá ter uma 
Seção em cada unidade da Federação que possua Instituição de ensino e/ou 
de pesquisa em História, devidamente registrada e conforme as regras do 
Ministério da Educação e/ou da Ciência e Tecnologia. Cada Seção utilizará a 
denominação ANPUH seguida da palavra ‘Seção’ e da sigla ou designação 
estadual equivalente da unidade federativa, na qual está instalada.75 

 Pode-se identificar na Revista que o processo de diferenciar o centro de pesquisas de 

Curitiba do restante do Brasil marcava fronteiras, distinguia o ensino de história no estado do 

nacional estabelecendo uma linha de trabalho para o periódico. Sendo assim, realizar 

pesquisas sobre uma dada região é estabelecer diferenças. Tal questão será discutida a seguir, 

dialogando com alguns debates sobre região e história regional empreendidos, no período, em 

escala nacional. 

 Afora esses apontamentos, ainda no final da década de 70, ocorreu em Florianópolis 

uma reunião anual da ANPUH em que houve uma divisão de associações. O professor Carlos 

                                                           
73 WACHOWICZ, Ruy C. Editorial. História: questões & debates. Curitiba: APAH, v 2 nº 2, 1981, p. 03. 
74 I - Associados Fundadores: são aqueles que participaram dos trabalhos do I Simpósio de Professores do 
Ensino Superior, realizado na cidade de Marília, estado de São Paulo, de 15 a 21 de outubro de 1961; Disponível 
em <<http://www.anpuh.org/estatuto>>. Acesso em 27 de out de 2012. 
75 Estatuto. Disponível em <<http://www.anpuh.org/estatuto>>. Acesso em 27 de out de 2012. 
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Antunes dos Santos menciona que o grupo, por ele denominado conservador do 

Departamento de História da UFPR, não concordou com as decisões tomadas naquela reunião 

[...] A ANPUH foi muito importante, pois trouxe consigo um espaço de 
discussão, de debate em que as pessoas apresentavam as suas pesquisas etc. 
Então isso passou a ser muito divulgado. Acontece que a ANPUH, pelo fato 
de ela ter essa repercussão, ela começou também a aceitar trabalho de 
estudantes. Um grupo mais conservador da ANPUH, como o caso da 
professora Cecília e outros colegas, não concordavam. Então teve uma 
ANPUH, em Florianópolis em que havia uma discussão se os estudantes 
continuariam participando ou ficaria só por conta dos professores 
pesquisadores. E a decisão foi que a ANPUH deveria ser aberta. E aí esse 
grupo, ligado pela Cecília, rasgou o estatuto da ANPUH e se retirou da 
ANPUH e criou a SBPH. Que nem sei se existe ainda, Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Histórica. Então ficaram dois grupos, a ANPUH e a SBPH. [...] 
Então é importante saber que depois de 1985, 86 a ANPUH deixou de ser a 
única entidade de representação de historiadores do ponto de vista 
acadêmico, intelectual etc. Também teve a SBPH. Então aqui no nosso 
departamento tinha gente ligada à ANPUH, a maioria. E alguns ligados a 
SBPH. E assim foi em vários departamentos de história do Brasil.76 

Portanto, observa-se que o grupo tido como “conservador” desliga-se da ANPUH, mas 

diferenciou-se não apenas desta associação, mas também da APAH, desmembrando o 

departamento em uma terceira associação. Em outra entrevista, com o professor João Klug, 

docente da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, tem-se o mesmo momento 

relatado.   

[...] o episódio ocorreu em Florianópolis em 1979 (não tenho absoluta 
certeza do ano) por ocasião de um evento da ANPUH. Naquele momento a 
discussão era se a ANPUH poderia admitir participantes que não eram 
professores universitários. A maioria entendia que sim, afinal estávamos 
saindo de uma ditadura militar e havia uma onda favorável a inclusão. Uma 
vez decidido por ampla maioria que a ANPUH aceitaria a participação de 
profissionais como sócios que não fossem professores universitários, em 
protesto, a Profa. Maria Cecília Westphalen da UFPR, levantou-se no 
auditório e, solenemente, rasgou os estatutos da ANPUH. Em seguida, a 
referida professora se mobilizou e juntamente com colegas de várias 
instituições, criou a SBPH - Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. 
Parece-me que esta instituição morreu junto com a Profa. Westphalen.77 

 É importante apontar que a ANPUH, ainda na década de 70, colocava em discussão a 

abertura da associação a alunos e professores de história, apesar de estar previsto no estatuto a 

articulação da ANPUH em todos os níveis de ensino. Por outro lado, a APAH problematiza, 

por meio dos editoriais da Questões & debates, a distância entre os ensinos fundamental e 

médio do ensino superior no Brasil. 

                                                           
76 SANTOS, Carlos Antunes. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
77 KLUG, João. Entrevista. 12 de junho de 2013 
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 A Associação Paranaense de História criou um espaço de discussão própria, com uma 

revista autonôma, no entanto, mesmo com o “crongraçamento intelectual” mencionado pelo 

professor Carlos Antunes, reunia os professores do departamento de história da UFPR 

naquele momento. Eis um espaço praticado, um espaço de disputas de verdades, com 

fronteiras e alianças permeando suas produções historiográficas. 

 

1.2 REGIÃO: UM DEBATE HISTORIOGRÁFICO DOS ANOS 80? 

 

Nos anos 80, apresentavam-se para os historiadores paranaenses, de uma forma mais 

enfatizada, debates, novas fontes, enfim, novas questões. O título do periódico estudado 

resume a ideia do período de sua criação, pois que, a Revista História: questões & debates é 

fruto da vontade de um grupo de historiadores em específico. Assim, busca-se compreender 

quais conceitos-chave foram característicos durantes os anos 80. Destaca-se o conceito de 

região, o estilo de escrita denominado história regional, e a apropriação da historiografia 

francesa, que são fundamentais para o entendimento, não só do periódico que está sendo 

discutido, mas também da historiografia brasileira no período.  

Compreender o conceito de região não é uma tarefa simples. Os historiadores 

percorreram e ainda percorrem os caminhos desse conceito. Em 1985, historiadores 

brasileiros, ligados à Associação Brasileira de Professores de História reuniram-se para 

problematizar região. O que aconteceu em Curitiba (PR), resultou na publicação de República 

em migalhas: história regional e local, em 1990. O livro é composto pelos textos que foram 

pauta dos debates no XIII Simpósio da Associação Nacional de Professores de História. 

Alguns debatedores, autores dos capítulos do livro já mencionados, estão ligados à História: 

questões & debates, seja como organizadores ou autores, tais como Ana Maria Burmester, 

Francisco Moraes de Paz, Marionilde Dias B. Magalhães e Sandra Jathay Pesavento.78 Seis 

anos após a ruptura da ala do departamento ligada à SBPH da associação nacional, a APAH 

                                                           
78 Ana Maria Burmester fez parte do Conselho Editorial da Revista entre os anos de 1981 e 1989, sendo que na 
edição v 3 nº 5 de 1982 foi presidente do Conselho além de publicar em vários números. Francisco Moraes de 
Paz, publicou em diversos números, foi presidente do Conselho Editorial no período das edições v 6 nº 10 e v 6 
nº 11 de 1985. Também foi secretário executivo nas edições v 8 nº 14/15 de 1987 e no volume 9 número 17 de 
1989. Na edição de 1990 Francisco foi editor. Na edição v 13 nº 24 de 1996, encontra-se na apresentação um 
texto de despedida, pois que o editor faleceu em 1995. Já Marionilde Dias Brepohl Magalhães foi Presidente do 
Conselho Editorial nas edições v 4 nº 6 – 1983; v 5 nº 8 – 1984, e constou como membro nas edições v14/15 – 
1987; v 9 nº 17 – 1988 e v 10 nº 18/19 de 1989, também publicou vários artigos na Revista História: questões & 
debates. 
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aproximou-se da ANPUH, pois o  principal evento da associação nacional realizou-se em 

Curitiba. 

Assim, cinco anos depois da criação da Revista História: questões & debates, 

publicam-se artigos debatendo tanto o regional, quanto o conceito região. Compreender as 

discussões em torno da definição do conceito é salutar para entender o lugar social em que a 

Questões & debates foi publicada e, também, a percepção de como alguns dos 

autores/organizadores sobre região e regional em suas escritas da história. 

No mesmo período, foi iniciada a publicação da Revista Brasileira de História, editada 

pela Associação Nacional de Professores Universitário de História – ANPUH.79 Encontram-

se, no início da publicação deste periódico, artigos publicados por professores ligados à UFPR 

e também à Revista História: questões & debates. No volume 1 número 2 de setembro de 

1981, há o artigo “Fecundidade  das famílias de confissão luterana em Curitiba: 1920-1939;” 

de Sérgio Odilon Nadalin. O artigo “Programa de Pós-Graduação em História na 

Universidade Federal do Paraná”, de Altiva Pilatti Balhana, consta no volume 3 número 5 de 

1983. 

Depois destas publicações há um afastamento dos historiadores da UFPR da Revista 

Brasileira de História, pois apenas 10 anos mais tarde encontra-se o artigo “Trinta anos de 

historiografia: um exercício de avaliação” escrito por Euclides Marchi, Maria Ignês de Boni, 

Márcia Siqueira e Sérgio Odilon Nadalin, no volume 13 número 25-26, edição de setembro de 

92 a agosto de 93. E logo, em seguida, no volume 14 número 28, o artigo “A reunificação: 

enfim, um país para Alemanha?” de Marionilde Dias Brepohl Magalhães.  

Em alguns números, há textos que discutem questões regionais, tal como o artigo 

publicado na primeira edição de 1981, “Nordeste: uma revisão necessária” de Gadiel Peruci. 

Tanto no livro A República em migalhas quantos nos artigos da Revista Brasileira de 

História, encontram-se artigos que debatem a construção do nordeste como uma região, 

porém, tal debate não se desloca para as demais regiões geográficas do Brasil.  

Para Peruci, nos anos sessenta, surge um novo nordeste, ou ainda, um terceiro 

Nordeste. Pois que havia um Nordeste gordo e outro magro: 

De qualquer maneira, ambos os Nordestes – o gordo e o magro – 
representam hoje, visões patéticas, produtos de uma mesma ideologia de 

                                                           
79 Segundo o Editorial da Revista Brasileira de História, ela foi “Criada em 1981 com o objetivo de se constituir 
em um canal de divulgação da produção dos professores e historiadores brasileiros, teve o intuito inicial de 
suprir o vazio deixado pelo fim da publicação dos Anais dos Simpósios da Anpuh, em 1978, e veio ao encontro 
das conquistas no campo científico e da necessidade de sua divulgação.” FERREIRA, Marieta de Moraes 
Editorial. Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, vol. 31, nº 62, 2011. 
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classe, frente a uma desintegração lenta mas irreversível de uma 
economia/sociedade confrontada com as novas realidades nacionais e 
internacionais. É bem verdade, justiça se faça, que o Nordeste gordo ainda 
faz carreira brilhante, principalmente nos meios bem-pensantes, mais pelo 
talento e pioneirismo literário do seu criador do que mesmo pelo conteúdo 
de interpretação, embora de beleza indiscutível. O magro foi esquecido, 
mesmo porque a memória coletiva, mesmo entre os intelectuais, prefere 
esquecer a alternativa da miséria e perpetuar a glória, mesmo que ela seja 
falsa.80 

Além desses nordestes, há ainda outro que começou a se configurar na década de 

sessenta:  

[...] impõe, impertinentemente, um vigoroso processo de revisão e de criação 
de si mesma, abrangendo especialmente as relações de produção, vale dizer, 
principalmente suas bases econômicas, chegando-se até o seu discurso 
ideológico. Enfim, inicia-se uma nova decifração de uma sociedade 
centenária confrontada a problemas atuais que se agravam continuamente.81 

Peruci continua afirmando que, além dessas configurações regionais, há ainda 

reflexões sobre a realidade nordestina. A primeira dessas interpretações teria surgido em solo 

nordestino “[...] permeada pelo saudosismo da década de 1930, ora recheada de modelos 

econômicos ou econométricos divulgados pelos manuais de origem norte-americana, 

pomposa e mecanicamente aplicados pelos nossos modernos cientistas sociais”.82 Porém, para 

Peruci, a segunda linha crítica é permeada pela estrutura social marxista e é proveniente do 

eixo Rio-São Paulo, o qual 

[...] procura quase sempre, subordinar mecanicamente a dinâmica nordestina 
ao que se passa no sudeste embora, muitas vezes, essas interpretações se 
pretendam reformistas – como a corrente cepalina – ou mesmo 
revolucionárias – como espelham algumas obras de autores marxistas [...].83 

Essa noção marxista de espaço é criticada pelo autor que, ao longo do texto, tenta 

explicar como o processo de dialética não funcionava no Brasil, pois que, “[...] tentou-se no 

Brasil, salvo algumas exceções, transpor mecanicamente para a nossa realidade as principais 

categorias de análise construídas por Marx sem o necessário e aprofundado estudo do 

universo empírico nacional, sem o que se torna impossível qualquer teorização”.84 

Em outro artigo da Revista Brasileira de História, no ano de 1981, volume 1 número 2 

de setembro, encontra-se outro artigo que discute o nordeste. Trata-se do artigo intitulado 

                                                           
80 PERUCI, Gadiel. Nordeste: uma visão necessária. In: Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, v 1 
nº 1. set de 1981, p. 27. 
81 Idem. 
82 Idem. 
83 Idem, p. 28. 
84 Idem, p. 29. 
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“Nordeste: notas sobre a gênese da questão regional” de Denis A. de Bernandes. O autor é 

taxativo ao afirmar que pensar sobre o nordeste é pensar em uma questão complexa no que 

refere a sua produção cultural, regional, pela sua marca do pitoresco e também, pela falta de 

conhecimento sobre a história daquele lugar. Bernardes afirma ainda, que se deve pensar 

região para além da geografia, pois que: [...] a região deve ser considerada como uma espaço 

definido pelas formas de ocupação humana nela estabelecidas, o que equivale a dizer, pelas 

relações sociais de produção que ao longo do tempo foram implantadas e sofreram 

evolução.”85 No entanto, a gênese da questão regional emerge, para Bernardes, a partir da 

divisão do território nacional: 

A constituição da região é anterior ao processo da independência e formação 
do Estado Nacional, mas a questão regional só pode emergir enquanto tal a 
partir da formação do Estado Nacional, ou ao menos, no caso brasileiro, a 
partir da internalização, mesmo que apenas ‘física’, territorial, do poder 
metropolitano.86 

 Bernardes entende região a partir de uma configuração cultural, uma vez que ela se dá 

antes do processo de independência e formação do país. Contudo, ela passa a configurar-se 

como região somente vista a partir do aspecto nacional.  

 Ainda sobre o regional, mas num artigo sobre historiografia, publicado no ano de 1983 

na edição de março, volume 3 número 5 da Revista Brasileira de História, Francisco Iglésias 

leciona que: “O mundo tende à padronização, no trabalho e no lazer. As características 

regionais serão notas folclóricas, pois a eficácia dos meios de padronização igualará todas as 

manifestações, pelo natural mimetismo, por parte dos povos que ascendem, dos povos tidos 

como avançados [...].”87 Na concepção de Iglesias o regional desaparecerá em meio à 

padronização de povos tido como avançados. 

 Em outra edição da RBH,88 a de volume 14 número 28,89 consta o artigo, fruto da 

reflexão de mestrado de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, intitulado “Palavras que 

calcinam, palavras que dominam: a invenção da seca do nordeste”. Nesse artigo, o autor 

pontua que a seca é um problema regional e que, nem sempre, assim foi. Portanto 
                                                           
85 PERUCI, Gadiel. Nordeste: uma visão necessária. In: Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, v 1 
nº 1. set de 1981, p. 29. 
86 BERNARDES, Denis A. de M. Nordeste: notas sobre a gênese da questão regional. Revista Brasileira de 
História. v 1 nº 1. São Paulo: ANPUH, set de 1981. p. 210. 
87 IGLÉSIAS, Francisco. A historiografia brasileira atual e a interdisciplinaridade. Revista Brasileira de 
História. São Paulo: ANPUH, v 3 nº 5, março 1983, p. 130. 
88 A sigla RBH será utilizada ao referir-se a Revista Brasileira de História. 
89 Não foi possível encontrar no site da ANPUH o ano de publicação, no entanto é possível localizarmos a 
publicação em meados da década de 90, pois que a edição v 13 nº 25/26 é datada de setembro de 1992 a agosto 
de 1993.  
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Albuquerque Júnior informa que, “Não se deve fazer apenas a história das repercussões 

econômicas, sociais ou políticas da seca, nem apenas a narrativa cronológica de sua 

ocorrência e sua consequências, mas a história da invenção da própria seca como problema 

regional.” Para ele, a história do Nordeste como região está para além de políticas ou fatos: no 

cotidiano e na cultura.90 Ainda para o autor, 

[...] não apenas a elite nortista descobria a ‘seca do Norte’ como um 
problema, com quase quatro séculos de atraso; o país lia atônito, nas páginas 
da imprensa nacional, a descrição de cenas que lhe pareciam tão distantes e 
raras, cenas que embora fossem comuns nas muitas vezes em que o 
fenômeno ocorrera anteriormente, só vinham à tona no momento em que não 
atingiram apenas os pobres e os escravos, mas quando se tornaram uma arma 
estrategicamente interessante na luta entre as várias elites do país, em torno 
do poder e dos investimentos.91 

Portanto, a invenção da seca, a preocupação com um dado espaço regional foi 

construído por interesses, por política, pela mídia e, o assunto só vindo à tona quando o 

problema da seca passou a atingir a população mais abastada, pois que, 

A seca torna-se ainda um tema privilegiado da produção literária 
regionalista, que dá seus primeiros passos nesse momento. É no cruzamento 
desses vários discursos que certas imagens, enunciados e significados vão 
sendo regularmente repetidos, tornando-se ‘a verdade’ sobre a seca do Norte, 
depois sobre a seca do Nordeste. Ainda hoje lidamos com esse agregado de 
imagens, textos e significados que chamamos de ‘seca do Nordeste’.92 

Portanto, pelos discursos, as elites nordestinas visaram buscar um espaço nacional. 

“Seca, pois, invenção não apenas de palavras que calcinam, mas de palavras que dominam”.93 

Ainda para Albuquerque Júnior, o Nordeste é mais do que uma região  

[...] inscrita na natureza, definida geograficamente ou regionalizada ‘pelo 
desenvolvimento do capitalismo, com a regionalização, ele [o livro] busca 
pensar o Nordeste como uma identidade espacial, construída em um preciso 
momento histórico, final da primeira década do século passado e na segunda 
década, como entrecruzamento de práticas e discursos regionalistas.94 

 Albuquerque Júnior pensa para além da configuração de um Nordeste maculado pela 

seca e pela desigualdade social.  A questão regional referente ao Nordeste teve ampla 

repercussão, como um constructo histórico. Tais debates a respeito da definição do conceito 
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91 Idem, p. 117-8. 
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93 Idem, p. 120. 
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região, permite perceber o lugar social referente a esse conceito e como permeará a escrita da 

história, neste momento no Brasil. 

 Tais artigos são fruto de discussões que fomentaram novos debates. Tratam-se de 

primeiros apontamentos, ainda na década de 80. Os autores perceberam que haviam múltiplas 

regiões circunscritas num mesmo espaço e que poderiam ser refletidas. Albuquerque vai além 

ao perceber e escrever sobre o nordeste como construção de sujeitos internos e externos à 

região. É construção, prática e discurso. 

Outros aspectos sobre o conceito estão no livro República em migalhas. A 

apresentação dele foi escrita por Janaína Amado, à época, professora da Universidade Federal 

de Goiás-UFGO. Nela, a autora chama atenção para a necessidade de se discutir aspectos 

teóricos dos conceitos: 

[...] a questão regional se impõe naturalmente, como parte integrante das 
próprias pesquisas. Como analisar, por exemplo, o processo de colonização 
do Centro-Oeste ou de urbanização do Nordeste sem precisar o que se 
entende por Centro-Oeste ou Nordeste, sem definir o conceito de região, 
suas premissas ou conseqüências?95  

 Amado aponta uma questão importante para a pesquisa, pois que, para estudar uma 

determinada região, é necessário entender o que é uma região. Para a autora, é preciso definir 

estes espaços e lugares, assim, a seguir a autora mapeia o termo região a partir da geografia 

crítica. Para ela, geógrafos ligados a esta vertente propuseram um novo conceito de região, 

“[...] capaz de apreender as diferenças e contradições geradas pelas ações dos homens, ao 

longo da História, em um determinado espaço.”96 No entanto, é possível perceber que o 

conceito está em discussão, sendo preciso defini-lo, embora esteja preso a espacialidades, 

portanto preso à geografia: 

Para estes geógrafos, a organização espacial sempre se constitui em uma 
categoria social, fruto do trabalho humano e da forma dos homens se 
relacionarem entre si e com a natureza. Partindo desse quadro teórico 
definem ‘região’ como a categoria espacial que expressa uma especificidade, 
uma singularidade, dentro de uma sociedade: assim a região configura um 
espaço particular dentro de uma determinada organização social mais ampla, 
com a qual se articula.97 

 A discussão da geografia aqui apresentada é tomada como base para pensar região 

como um conceito, no qual os seres humanos se relacionam, entre si e com a natureza. Este 
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espaço não é uma sociedade, está dentro dela, ou seja, é um lugar dentro de uma sociedade 

ampla; é um particular dentro do global.  

 A autora considera que esta nova concepção é vantajosa, uma vez que livra o conceito 

de pensamentos deterministas:  

[...] livrando-o da influência de correntes de pensamento já anacrônicas, 
como a do determinismo naturalista, e de oferecer uma série de 
possibilidades novas e enriquecedoras de análise. Por outro lado, ao aliar 
espaço e tempo, as categorias fundamentais da Geografia e da História, o 
novo conceito oferece ainda a vantagem adicional de permitir e, de certa 
forma, até de pressupor, uma colaboração estreita entre geógrafos e 
historiadores, o que é salutar.98 

 Não se busca auxílio da historiografia para compreender o conceito, mas na geografia, 

área do conhecimento que mais se aproxima dos debates sobre regiões e fronteiras, mas não 

regiões culturais e nem ao menos fronteiras imóveis. Aproximar-se dessa área, para Amado, 

era a saída para a definição de região. Mas, Amado reconhece que há pontos obscuros a serem 

discutidos ainda, tais como: “[...] a noção de ‘totalidade’ que norteia o conceito e da qual 

região é parte integrante.”99 A preocupação não está na pergunta, o que é região? Mas, onde 

está a região? 

[...] a idéia de região, não importa qual o conteúdo lhe seja conferido, 
relaciona basicamente com a noção de espaço. O conceito de região surgiu 
da necessidade do Homem entender e ordenar as diferenças constatadas no 
espaço terrestre e, desde então, vem procurando dar conta, segundo os 
conhecimentos e a compreensão próprios de cada época histórica, 
exatamente da diversidade da organização espacial já existente no planeta. 
[Grifo do original].100 

 Por conseguinte, há região onde há espaço terrestre, conceito que é criado apenas para 

suprir uma necessidade humana de se localizar, de constatar diferenças. Nesta apresentação, 

não há discussão a respeito da definição sobre fronteira, mas o que fica claro é a ligação 

espacial com o regional. É evidente, na citação a seguir, a necessidade da ligação espacial 

terrestre em que o conceito é entendido: 

No novo uso do conceito de região, não se pode desprezar, como vem 
fazendo alguns historiadores, os conhecimentos acumulados sobre a 
hidrografia, solo, vegetação e todos os demais fatores ambientais bem como 
todos os estudos realizados a respeito da questão do espaço.101  
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 Diferente do que a autora havia argumentado no início há, na citação, uma proposta 

que naturaliza a ideia de região, pois os estudos devem levar em conta aspectos geográficos. 

Não são questionadas, aqui, questões culturais, o ser humano e sua ação no espaço, a não ser 

que esta ação remeta aos aspectos de modificação geográfica. 

 A seguir, Amado aponta que estudar a história regional é, também, dar vez aos 

marginalizados pela história e pela sociedade: 

A historiografia regional tem ainda a capacidade de apresentar o concreto e o 
cotidiano, o ser humano historicamente determinado, de fazer a ponte entre o 
individual e o social. Por isso, quando emerge das regiões economicamente 
mais pobres, muitas vezes ela consegue também retratar a História dos 
marginalizados, identificando-se como a chamada ‘História popular’ ou 
‘História dos vencidos’. 102 

 Nesta citação, bem como na apresentação em geral, podem-se perceber as 

características que perpassam todo o livro, tais como o não desprendimento da ligação do 

conceito de região com o espaço e, consequentemente com as fronteiras fixas e delimitadas 

pelo estado. Também é possível perceber que se confunde a discussão da definição do 

conceito região, com a chamada história regional. As discussões que partem de perguntas 

como o que é uma região? e onde fica uma região? facilmente são removidas do aspecto 

teórico e realocadas no regional. Talvez por isso haja, no livro, capítulos em que a discussão 

sobre o conceito passa ao longe, tais como “A pobreza urbana na ótica da capital”, escrito por 

Maria Clara Thomaz Machado, “O estado visto pelo regional”, por José Batista Neto, “A 

cultura do algodão no Rio Grande do Norte”, por Denise Monteiro Takeya e a “Luta pelo 

voto: o caso do Tanque novo”, por Maria de Fátima Gomes Costa.103 Nesses capítulos são 

delineadas histórias de estudos de um local, estudos de caso em que não são discutidos os 

conceitos, mas se estudam aqueles locais como regiões específicas. 

Com apelo marxista, a história regional é tida como local, na história, em que se dá 

vez aos esquecidos pela história nacional ou global: é a história dos marginalizados. Este 

ponto de vista não leva em consideração que dentro do regional há vidas diversas, há 

vencedores e vencidos, há criatividades e não apenas a configuração nacional/regional. 

Em outro capítulo intitulado “Região e História: questão de método”, escrito por Rosa 

Maria Godoy Silveira professora, naquele ano, do Departamento de História da Universidade 

Federal da Paraíba - João Pessoa, depara-se, na primeira página, com a seguinte citação: 
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A nosso ver, nossa produção historiográfica é de tal maneira assente em 
determinadas óticas de abordagem do que seja Região e, por extensão, 
Espaço, que não se questiona sobre o seu conteúdo. De um lado, na relação 
Região-História, o recorte regional, seja qual for a configuração que se lhe 
tem dado, tem sido exatamente este: um dado, já aceito e acabado, um 
produto. Não se atenta para o conceito de Região e de Espaço enquanto 
construção, processo histórico concreto, portanto, atravessado pela 
temporalidade e nesta interferente. [Grifo do original].104  

 Aqui se está diante de uma concepção diferenciada de região em que a historicidade 

deve ser levada em consideração, pois interpretar região como dado construído a priori  é um 

erro. Embora a autora entenda região enquanto construção histórica, ela não a desprende da 

questão geográfica: “[...] Região é um ‘corte’ da espacialidade, utilizado na prospecção e 

representação do real, da mesma maneira com que estrutura, conjuntura e ‘évenement’ são 

‘cortes’ ou delimitações da temporalidade com o mesmo intuito, [...]”.105 É necessário 

compreender a historicidade, no entanto, a espacialidade é fundamental. Silveira reconhece a 

dificuldade em definir o que é regional e o que não é. Para a autora,  

Os critérios são muitos e, em função deles, os recortes variam, as ‘fronteiras’ 
entre os mesmos se desdobram de acordo com a classificação utilizada, de 
modo que até hoje a controvérsia é muito grande em torno do que seja 
História Regional, ora aplicável o termo a uma área política, ora a uma área 
climática, ou a uma área econômica.106 

 A influência da geografia climática, espacial, política e até humana permeiam as 

discussões sobre o regional. Esses conceitos se fundem com a historiografia, dificultando a 

análise dos historiadores pelo viés cultural e não apenas impositivo, como por exemplo, no 

ato de o Estado definir onde as fronteiras ficam e de definir os locais das regiões. 

 Ao longo do texto, recorre-se a historiadores, geógrafos e até filósofos para repensar 

região. Cita-se Vidal de La Blache, Minton Santos, Kant e Alain Lipitz, mas predomina a 

questão de que é inegável que “[...] a maior parte dos estudiosos da chamada ‘questão 

regional’ concentrou suas análises e suas elaborações teóricas a partir do processo de 

constituição do capitalismo [...]”.107 Nesta perspectiva, seria possível redimensionar espaço, 

território e região:  

Espaço como categoria lógica, que viabiliza o entendimento do Território, 
categoria mais referente ao empírico, que, na acepção marxista, é processo 
de apropriação de determinadas porções do globo terrestre, resultando da 
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dialética entre o valor contido e valor criado. A Região seria um conceito 
para instrumentalizar a diferenciação de formas no processo.108  

 Em outro capítulo, de autoria de Vera Alice Cardoso Silva, “Regionalismo: o enfoque 

metodológico e a concepção histórica”, é mencionado que uma determinada região pode estar 

fora dos contornos delimitados pela política: 

A região só se entende, então, metodologicamente falando como parte de um 
sistema de relações que ela integra. Deve, portanto, ser definida por 
referência ao sistema que fornece seu princípio de identidade. Assim, pode-
se falar tanto de uma região no sistema internacional, como de uma região 
dentro do estado nacional ou dentro de uma das unidades de sistema político 
federativo. Pode-se falar, igualmente de uma região cujas fronteiras não 
coincidam com fronteiras políticas juridicamente definidas.109 

Falar de região implicaria discutir as fronteiras que a delimitam, sejam políticas, sejam 

culturais. Silva, defende que só se compreende a região a partir de identidade, mas não 

estende a discussão. No entanto, o princípio de cultura é instaurado. É pertinente pois, nessa 

citação, a autora entende que as fronteiras regionais não coincidem com as fronteiras 

juridicamente definidas. 

A região deve ser concebida como um território contínuo. Dentro desse 
ocorrem os processos de produção (de bens e serviços) e de reprodução de 
um modelo determinado de convivência social. Assim a região pode 
coincidir ou não com fronteiras politicamente estabelecidas, como são as 
fronteiras entre estados nacionais ou fronteiras entre os estados membros de 
uma federação.110 

 Região aí é delineada como um território contínuo, sem cortes externos, conduzido 

pela convivência social; sendo assim, é essa convivência que determina os contornos do 

regional, mas ainda dentro do Estado. 

 Num outro momento do texto, há crítica à compreensão de que várias histórias 

regionais comporiam a história nacional, como proposto por Von Martius, e também Brasil 

Pinheiro Machado, que utilizava a concepção de história de Martius para explicar a formação 

do Paraná como uma região. Critica-se, no entanto apóia-se a importância do estudo histórico 

regionalista: 

A história regional não substitui a história de processos estruturais ou a 
história de mudanças sociais e políticas. Não deve ser vista como 
fornecedora de subsídios que, somados, resultariam naturalmente numa 
'História nacional' ou numa 'História geral'. Mas, a história regional oferece 
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elementos insubstituíveis para estudos comparativos e esta contribuição 
apenas justifica e a torna necessária.111 

 Região, para a autora, é um espaço de ação, tanto dos governos como dos indivíduos: 

“[...] a região pode ser vista como um espaço de ação cujos limites contraem-se ou ampliam-

se em função de iniciativas de indivíduos, grupos e governos”,112 no entanto as ações desses 

grupos ou indivíduos se dariam pelo ato de “[...] formalizar o controle sobre os recursos 

disponíveis em territórios determinados”.113A ação do indivíduo não está no ato de praticar 

lugares, mas sim no ato de exercer poder sobre o espaço regional e ter controle sobre o que 

um determinado território pode oferecer. Fala-se sobre as fronteiras móveis, mas, na discussão 

apresentada por Silva, nada há sobre a definição de fronteira. Esta se apresenta como um corte 

no espaço. 

 Encontram-se, nas discussões para a definição do conceito de região, aproximações 

com a geografia e o marxismo. No entanto, há um distanciamento das leituras dos textos 

publicados por Michel de Certeau. Tais publicações já haviam acontecido em 1975, na 

França, como Escriture d'histoire, que foi publicado no Brasil em 1982, pela Forense 

Universitária. 

Já o livro L'invention du quotidien: 1ª arts de faire foi publicado originalmente em 

1980 e, no Brasil, apenas na década de 90. No entanto, há um silenciamento sobre estes livros, 

não havendo resenhas nas edições. Livros nos quais Certeau distancia a escrita da história da 

sociologia de Bourdieu e da interpretação de Foucault, e propõe a criatividade do ser humano 

no tempo e no espaço, pensando regiões e suas múltiplas fronteiras móveis e permeáveis.114 

 O capítulo de Paulo Henrique, “O nordeste e a questão regional: os equívocos do 

debate” do livro República em migalhas, trata da região nordestina e alinha-se com o 

marxismo. Nele o nordeste é construído, a priori,  pelo estado. “[...] o conceito de Nordeste 

                                                           
111 SILVA, Vera Alice Cardoso. Regionalismo: o enfoque metodológico e a concepção história. In: SILVA, 
Marcos A. (Org.) República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 46. 
112 Idem, p. 48. 
113 Idem. 
114 O historiador Ricardo Mello Marques, na tese Tendências historiográficas na Revista Brasileira de História: 
1981-2000, descreve em uma tabela, a quantidade e a porcentagem de artigos publicados da Revista Brasileira 
de História, em que, aparecem orientações teóricas. Nesta Tabela o autor aponta que em 253 artigos não houve 
orientação teórica (isso é possível?) o que corresponde a 73,8%, entre os anos de 1981-2000. Em seguida, 
aparecem Marx, Foucault, Benjamin, Bourdieu; Marx e Foucault, são os teóricos que mais aparecem. Cf.: Fonte: 
MELLO, Ricardo Marques. Tendências historiográficas na Revista Brasileira de História: 1981-2000. 
(Doutorado em História). Brasília: Universidade de Brasília, 2012. Tabela nº 25. p. 85.O que chama atenção, é o 
fato que não aparece na historiografia da Revista Brasileira de História orientações teóricas baseadas em Certeau 
durante o período pesquisado pelo historiador. Assim como no recorte temporal de 1980 a 1989 da Revista 
História: questões & debates, não são publicadas resenhas sobre os livros de Certeau. 
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acompanha a própria estruturação do aparato estatal e a formulação da política oficial de 

planejamento no âmbito regional e local”.115 Sobre esse ponto de vista Albuquerque Júnior 

menciona “O Nordeste nasce onde se encontram poder e linguagem, onde se dá a produção 

imagética e textual da espacialização das relações de poder”.116  

Há um distanciamento temporal e teórico entre Albuquerque Júnior e Martins, pois 

que o primeiro aproxima-se de Certeau e de Foucault para compreender a emergência do 

nordeste como uma região. O livro de Albuquerque Júnior é fruto de sua tese defendida no 

ano de 1994. O autor mostra, em sua escrita uma maneira cultural de ver a região, 

distanciando das considerações publicadas poucos anos antes, em 1990. Já o capítulo de Paulo 

Henrique Martins é permeado por discussões embasadas no viés marxista. O autor é um 

sociólogo que, segundo a documentação, no ano de 1990, foi Diretor do Núcleo de Estudos 

Políticos e Institucionais – NEPI. No capítulo, releva a construção regional geográfica: 

O Nordeste passou a compreender um conjunto de unidades federativas 
vizinhas como o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e o território de Fernando de Noronha. Nessa ocasião, 
lembra o geógrafo Manuel Correia de Andrade, estudiosos sergipanos 
reclamam o fato de que o Sergipe não tivesse sido considerado oficialmente 
como estado nordestino.117  

   Portanto, a região é construída a partir de lutas de classes, em que existe região na 

medida em que se tem uma economia voltada para fora:118 

A formulação da hipótese da ‘questão regional’ como discurso ideológico é 
assim a derivação natural e necessária de um conceito de região que obedece 
a uma formulação teórica específica: a de que o fenômeno região apenas 
existe como tal durante o período de predomínio de uma economia voltada 
para fora, e que se desintegra com o desenvolvimento interno da economia 
de mercado, principalmente no estágio monopolista.119  

 No entanto, na medida em que de Nordeste é construído como um espaço de 

predomínio econômico, o autor entende que a noção nordeste é uma ideologia, e que não há 

apenas um Nordeste, mas vários outros, mesmo que se extinga a região geográfica. 

                                                           
115 MARTINS, Paulo Henrique. O nordeste e a questão regional: os equívocos do debate. In: SILVA, Marcos A. 
(Org.) República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 54. 
116 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 33. 
117 MARTINS, Paulo Henrique. O nordeste e a questão regional: os equívocos do debate. In: SILVA, Marcos A. 
(Org.) República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 54. 
118 É mencionado o desejo de alguns geógrafos de que o Sergipe deveria pertencer ao Nordeste enquanto uma 
unidade federativa relacionada a uma dada circunscrição geográfica que deveria ser estabelecida pelo governo. 
Em seguida, Martins fala que o conceito de Nordeste acompanha “[...] a própria estruturação do aparato e a 
formulação da política oficial de planejamento no âmbito regional e local”. Idem. 
119 MARTINS, Paulo Henrique. O nordeste e a questão regional: os equívocos do debate. In: SILVA, Marcos A. 
(Org.) República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p 57. 
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A extinção das regiões pode ocorrer, mas apenas num contexto de 
transformação e/ou criação de novas regiões: o ‘Nordeste’ não existe como 
uma região no sentido histórico-estrutural do termo. É uma ideologia. Mas 
existem os ‘nordestes’ como ‘regiões’, como histórias e como estruturas 
sócio-políticas e econômicas.120 

O nordeste não é construído historicamente pela ação dos homens, mas se configura o 

sentido marxista quase como uma conscientização de classe de que aquele território é o 

nordeste, ou seja, é uma ideologia a se construir ainda. 

 Em outro capítulo, sob o título “História regional e transformação social”, Sandra 

Jatahy Pesanvento, que foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

demonstra a sua preocupação política com o regional, evidenciando a importância de “[...] de 

caber ao materialismo histórico tarefa de ter resgatado, para o entendimento do conceito de 

região, uma abordagem que superou das demais até então realizadas”.121  

 Para a autora, pensar região pela ótica do materialismo histórico suplanta as demais 

percepções tidas, até então, sobre a região. Pensar nela geograficamente não é o suficiente. A 

autora cita, entre outros Lênin, mas foi Gramsci quem entendeu a questão regional ligada “[...] 

ao espaço de construção da hegemonia e dominação de uma classe sobre as demais e de uma 

visão sobre este espaço"122.  

Dessa forma, a visão gramsciana permitiria pensar a região numa abordagem ao 

mesmo tempo econômica social e político-ideológica”. O espaço regional aqui não é um 

ideologia, mas o espaço em que há dominantes e dominados, pois “A região seria ainda o 

espaço onde concretamente se definem e enfrentam as classes sociais.”123 Gramsci é usado de 

maneira operatória nos debates sobre região; Pesavento reflete o espaço regional como um 

espaço de lutas entre dominantes e dominados, um local de enfrentamento. A própria 

formulação da APAH nasce, a partir de reflexões Gramscinianas dos historiadores, ao terem 

refletido sobre o conceito de sociedade civil organizada. 

 Tais artigos corroboram com a visão de George Iggers, ao discutir historiografia do 

século XX. Iggers aponta que a visão marxista teve ampla repercussão: “Um outro aspecto 

essencial da historiografia após 1990 consistiu na ampliação, iniciada nos anos 1970 e 1980, 

da história vista de baixo, que agora não abrange só uma temática de gênero, mas também 

                                                           
120 MARTINS, Paulo Henrique. O nordeste e a questão regional: os equívocos do debate. In: SILVA, Marcos A. 
(Org.) República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p.  65. 
121 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História regional e transformação social. In: SILVA, Marcos A. (Org.) 
República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 67. 
122 Idem. 
123 Idem, p. 69. 



53 

 

partes ‘subalternas’ da população.”124Assim, com essa tendência teórica, vemos que as 

pesquisas a respeito de região e regional se aproximam. 

 No livro República em migalhas, no capítulo “Historiografia, uma questão regional? 

São Paulo no período republicano, um exemplo”, de Maria de Lourdes Monaco Janotti, não 

há preocupação com o que é o conceito. No texto é evidenciado quais autores e livros 

abordam o período republicano em São Paulo. Também no capítulo escrito por Maria Clara 

Thomaz Machado, “A pobreza urbana na ótica do Capital (Uberlândia – 1990-1960), a 

questão é de história regional sobre a pobreza, história essa permeada pela luta de classes. 

Assim, como o último capítulo, “A cultura do algodão no Rio Grande do Norte”, de Denise 

Monteiro Takeya também não discute região enquanto conceito, mas uma região geográfica 

específica, pois discute o nordeste na perspectiva algodoeira. 

 Ainda, no capítulo, “O Estado visto pela lente regional” de José Batista Neto, 

professor em 1985 da Universidade Federal de Pernambuco – UFPB, o autor analisa a falta de 

resolução de problemas provenientes da região nordestina por parte do Estado. Para o autor, 

existe região quando ela é reconhecida pelo global, ou nacional: 

[...] na medida que uma região é parte de um todo, que a ele se integre de 
forma diferenciada de outras regiões, mas combinadas com as demais. Desse 
modo a compreensão do regional só é possível a partir dos marcos de um 
referente nacional. Pois, assim como ‘a região não existe por si mesma’, a 
sua explicação precisa extrapolar os limites territoriais que a demarcam.125 

 Não há definição do que é o espaço; a região não existe por si mesma, pois a 

explicação extrapola os seus limites; ela é demarcada uma fronteira, que é percebida pela 

diferença entre o local e o global. Por conseguinte, a região é parte de um todo.  

 Para o autor, o Estado, mais especificamente a Inspetoria de Obras Contra as Secas -

IOCS e o Instituto Federal Contra as Secas - IFOCS, consideram o semi-árido nordestino de 

maneira quantitativa: 

A região vira uma quantidade. Despojada dos aspectos qualitativos, o semi-
árido ao nível do conceito de região adquire uma conotação, diante do 
Estado, absolutamente negativa. Ela que é uma porção de espaços de índices 
irregulares durante o ano. O semi-árido, em síntese, vira uma quantidade 
negativa. Zero à esquerda.126 

                                                           
124 IGGERS, George. Desafios do século XXI à historiografia. In: História da historiografia. Nº 05, março de 
2010. Disponível em: <http://www. historiadahistoriografia.com. br/revista/article/viewFile/139/87>. Acesso em 
05 de maio de 2013. p. 112.  
125 BATISTA NETO, José. O Estado visto pela lente regional. In: SILVA, Marcos A. (Org.) República em 
Migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 123. 
126 Idem, 
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 A narrativa é perpassada sempre pelo materialismo histórico, a preocupação central é o 

descaso do poder público com a região do semi-árido, querendo forjar a região como um 

espaço de problemas não solucionados pelo Estado. A preocupação, aqui, é política, militante. 

Voltando a Iggers, o autor leciona que foi durante as décadas de 70 a 80, do século XX, que, 

[...] os historiadores começaram cada vez mais a apontar para o fato de que a 
concentração em fatores quantitativos econômicos e sociais, característica 
para o marxismo e para as ciências sociais, não seria adequado para a 
representação (Darstellung) histórica, porquanto esta deveria levar em conta 
antes o significado da cultura e da linguagem para as construções conceituais 
da realidade em constante mutação.127 

 A historiografia quantitativa abriu portas à história sob o viés marxista. No entanto, 

questões ligadas ao cultural turn, levam a crítica para o espaço cultural e para outras 

perguntas, outras interpretações, ou seja, a sociedade estaria em constante mutação.128 

 A obra República em migalhas conta também com a participação direta de Ana Maria 

de Oliveira Burmester, Francisco Moraes Paz e Marionilde Dias Brepohl de Magalhães, todos 

historiadores envolvidos com a Revista História: questões & debates e com a Associação 

Paranaense de História – APAH, seja como coordenadores, membros do Conselho Editorial 

ou autores. Pode-se verificar essa participação, não apenas pelo envolvimento com a 

organização do livro, mas também com a escrita do capítulo intitulado “Paranismo em 

questão: o pensamento de Wilson Martins e Temístocles Linhares na década de 50”, no qual a 

problemática sobre região, também é fundamental. 

 Os autores apresentam o livro Um Brasil diferente de Wilson Martins, no qual o 

paranaense, enquanto sujeito, teria sido construído por imigrantes, portanto o estado do 

Paraná é “[...] palco de uma civilização comercial, desde os primeiros tempos da colonização 

européia. Essa característica explica a necessidade de aberturas de estradas, as considerações 

                                                           
127 IGGERS, George. Desafios do século XXI à historiografia. In: História da historiografia. N 05, março de 
2010. Disponível em: <http://www. historiadahistoriografia.com. br/revista/article/viewFile/139/87>. Acesso em 
05 maio de 2013. p. 108. 
128 “Nos anos 1980 e, acima de tudo, após 1990, a história universal tomou duas direções. Umas delas foi 
fundada antes, nos anos 1970 e 1980, por cientistas sociais como André Gunder Frank, Eric Wolf e Immanuel 
Wallertein, todos eles representantes da Teoria da Dependência e interessados nos efeitos do capitalismo 
ocidental moderno no resto do mundo. [...] Depois de 1990, as teorias explicativas do sistema mundial de 
fundamentação marxista saíram de moda como as teorias anti-marxistas de modernização; todavia, ambas 
sobreviveram, ainda que de maneiras distintas, conforme veremos em seu enfrentamento com a história global.” 

IGGERS, George. Desafios do século XXI à historiografia. In: História da historiografia. Nº 05, março de 2010. 
Disponível em: <http://www. historiadahistoriografia.com. br/revista/article/viewFile/139/87.>> Acesso em 05 
maio de 2013. p. 114. 
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referentes ao meio físico, ao clima.”129 A partir da análise, verifica-se que se cria uma região - 

o Paraná - com base no discurso de preenchimento: 

A análise enfatiza, sobretudo, a civilização urbana. A colonização 
urbanizadora da imigração de [...] todas as nacionalidades, com exceção de 
poloneses e italianos, veio a dar a esse fenômeno o caráter de uma lei da 
civilização paranaense (p. 69). Civilização construída por homens que 
encontravam aqui um ‘vazio demográfico’, e assim construía por eles, à sua 
medida e semelhança. [Grifo no original].130  

O Paraná é, no texto, pensado como uma região, mas uma região que é constituída por 

estrangeiros, construindo-se uma civilização através da ação humana no espaço tido como 

vazio. Para os autores, na concepção de Wilson Martins, “[...] o saldo é altamente positivo. 

Aqui, o imigrante teria constituído uma nova civilização, burguesa e comerciante”.131 Os 

autores continuam com uma citação do próprio Martins: 

Assim é o Paraná. Território que, do ponto de vista sociólogo, acrescentou 
ao Brasil uma nova civilização original, construída com pedaços de todas as 
outras. Sem escravidão, sem negros, sem portugueses, e sem índio, dir-se-ia 
que a sua definição humana não é brasileira. Inimigos dos gestos 
espetaculares e das expressões temperamentais, despojado de adornos, sua 
história é a de uma construção modesta e sólida, e tão profundamente 
brasileira, que pode, sem alarde, impor o predomínio de uma idéia nacional a 
tantas culturas antagônicas.132 

Nesta narrativa, o Paraná não é só um território próprio, mas um território diferente do 

que é chamado Brasil; é algo externo e está distante da realidade brasileira. O estado é tão 

otimizado que não é brasileiro, já que não possui portugueses, e sequer escravos, índios e 

muito menos negros. Devido a tais questões, seria uma região hegemônica culturalmente. 

 A respeito das discussões sobre o livro Paraná vivo, de Temístocles César, a região 

paranaense é construída a partir da demonstração do trabalho agregado ao imigrante: “O que 

dá vida ao Paraná é o trabalho, sendo o imigrante definido como seu ator principal”.133 O 

imigrante é ator que preenche um território e cria uma região paranaense caracterizada pelo 

trabalho: “Os imigrantes de todo o mundo vieram para cá com a finalidade de forjar uma nova 

pátria, e foram os que, com sua energia colonizadora, povoaram o vazio que era o 

                                                           
129 BURMESTER, Ana Maria; [et.al]. Paranismo em questão: o pensamento de Wilson Martins e Temístocles 
Linhares na década de 50. In: SILVA, Marcos A. (Org.) República em migalhas: história regional e local. São 
Paulo, 1990. p. 150. 
130 Idem, p. 151. 
131 Idem, p. 153. 
132 MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente. Curitiba: Queiroz, 1955, p. 446. In: BURMESTER [et. al]. 
República em migalhas: história regional e local. São Paulo, 1990. p. 153. 
133 BURMESTER, Ana Maria. [et.al]. Paranismo em questão: o pensamento de Wilson Martins e Temístocles 
Linhares na década de 50. In: SILVA, Marcos A. (Org.). República em Migalhas: história regional e local. São 
Paulo, 1990. p. 153. 
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Paraná”.134A leitura é sobre a obra de Linhares, mas passa pelo crivo dos autores do capítulo. 

Para ambos, o Paraná é uma região, região que foi palco do trabalho europeu. 

‘Um Brasil diferente’, ‘O Paraná vivo’; a utopia paranaense se realiza, neste 
‘vivo’ e neste ‘diferente’, conferindo uma identidade regional ao Paraná. A 
partir dela se constróem [sic] os discursos e se estruturam as práticas do 
governo local, que perseguem a idéia do novo, do racional, da eficiência.135 

 Assim, num contexto em que a maior parte dos autores viam apenas o Nordeste como 

um espaço regional, passível de praticar a cultura, o artigo Paranismo em questão analisa o 

Paraná como região, porém uma região européia, criada por Wilson Martins e Temístocles 

Linhares, assim, o estado torna-se um espaço praticado pelo estrangeiro que o transformou. A 

identidade se estabelece no princípio da diferença. Assim, o Paraná possui sim uma identidade 

e passa a ser não apenas um local de passagem, sem aspectos que o definiria. Mas retornando 

às questões fronteiriças, se o Paraná foi entendido como um lugar de passagem, o estado seria 

uma fronteira numa perspectiva certeauniana, já que a historiografia o entendia como espaço 

de passagem, separação entre dois estados, Rio Grande do Sul e São Paulo, excluindo da 

historiografia, o estado de Santa Catarina. Portanto dever-se-iam encontrar alternativas 

culturais, ou não, para estabelecer diferenças: 

O espaço paranaense, assim visto como passagem e mediação, como um 
caminho que se abre para construir a nação, símbolo de uma comunidade 
que veio se reconhecer paranaense, encontrou ressonância no século XIX e, 
[...] sustentou  discussões no meio intelectual paranaense concernente  à 
identidade regional para o Estado do Paraná, durante as primeiras décadas do 
século XX.136  

Freitag aponta que o estado foi entendido como uma intermediação com outros estados 

brasileiros, caminho esse que é parte de um país. Tal discurso propiciou discussões a respeito 

da identidade paranaense. A ideia de diferença é apontada pelos autores: para eles, a região se 

processa: “[...] a partir de homens brancos, urbanizados e laboriosos [...] Nestes traços se 

fixam as diferenças que oferecem o caráter regional da história do Paraná, determinando as 

opções historiográficas que buscarão comprovar ‘cientificidades’ estas ‘verdades’”.137 

Temístocles e Martins excluem negros, indígenas e até portugueses. Eis um espaço praticado 

de maneira a se querer diferente.  

                                                           
134 BURMESTER, Ana Maria. [et.al]. Paranismo em questão: o pensamento de Wilson Martins e Temístocles 
Linhares na década de 50. In: SILVA, Marcos A. (Org.). República em migalhas: história regional e local. São 
Paulo, 1990. p. 158. 
135 Idem, p. 159. 
136 FREITAG, Liliane da Costa. Veredas para a história territorial brasileira: práticas que criam o Paraná. 
Guarapuava: UNICENTRO, 2012. p. 30. 
137 Idem. p. 30. 
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Nos diversos capítulos de República em migalhas, bem como nos artigos da Revista 

Brasileira de História, uma preocupação com o conceito região, apresentado a concepção de 

história atrelada à região, por conseguinte aproxima-se a disciplina deste conceito; até então 

trabalhado em outras áreas do conhecimento. Sendo que no texto de Maria Godoi Severa esta 

preocupação é central. Os historiadores viam a urgência em discutir este conceito na escrita da 

história. Foram diversas as aproximações levantadas, com o marxismo, a geografia, com a 

política, com a filosofia. É possível encontrarmos, também, nas primeiras discussões, artigos 

que relacionam região como um conceito praticado e criado culturalmente.  

 
1.3 FOTOGRAFIAS E CAPAS: USOS DA IMAGEM 
  

 A fotografia é uma forma de linguagem, daí a preocupação com o regional não estar 

impressa apenas na historiografia publicada pela Revista, mas também nas capas que 

estampam cada edição. Há uma preocupação no uso das imagens, nelas estão representadas 

famílias, trabalhadores, a cidade, a política e a luta por um estado paranaense. 

Na Revista História: questões & debates, a maior parte das suas capas possuem fotos 

estampadas. Isto se tratava de uma opção, não apenas técnica, uma vez que inserir as letras em 

uma imagem se fazia mais acessível. Era também uma opção de dar importância histórica a 

essas imagens. As fotografias são imagens que estão impressas para ser lidas, havendo uma 

intenção em publicá-las, um objetivo que se pretende atingir ao escolher uma fotografia para 

estampar cada edição do periódico. 

 As diferentes convicções encontram, em uma fotografia, um instrumento para que 

sejam divulgadas idéias. Portanto, ao se eleger uma imagem como fonte e documento 

histórico, as fotografias se tornaram ambiguidades, permeadas das mais diversas intenções. 

Para Kossoy, 

O compromisso da fotografia é com o aparente das coisas. A fotografia é 
certamente um registro visível; ela não é, nem pretende ser, um raio x dos 
objetos ou das personagens retratadas. Seu fascínio reside exatamente aí, na 
possibilidade que oferece à pesquisa, à descoberta e às múltiplas 
interpretações que os receptes dela farão ao longo da história. Um signo a 
espera de desmontagem.138 

 Portanto, uma fotografia por si só é uma imagem de pessoas, coisas ou lugares etc., 

mas, a partir dela, é possível estabelecer múltiplas relações e intenções, uma vez que a 

fotografia nunca é a imagem do real, não nos diz a verdade por conter uma imagem, pois que 

                                                           
138 KOSSOY, Boris. Realidade e ficções na trama fortográfica. 3 ed. Cotia: Ateliê: 2002. p. 143-4. 



58 

 

ela é um representação que resultou de um processo de criação a partir de intenções de um 

sujeito, o fotógrafo. Boris Kossoy define que há elementos constitutivos e, também, 

coordenadas de situação para a produção de uma fotografia.  

Tratam-se dos componentes que a tornam possível, isto é, materialmente 
existentes no mundo o assunto que é objeto de registro, a tecnologia que 
viabiliza tecnicamente o registro e o fotógrafo, o autor quem, motivado por 
razões de ordem pessoal e/ou profissional, a idealiza e elabora através de um 
complexo processo cultural/estético/técnico, processo este que configura a 
expressão fotográfica. Tal a ação ocorre num preciso lugar, numa 
determinada época, isto é, toda e qualquer fotografia tem sua gênese num 
específico espaço e tempo, suas coordenadas de situação [...]. [Grifo no 
original].139 

 Consequentemente, uma fotografia é resultado de uma sucessão de fatos e intenções 

num determinado contexto social, portanto a imagem captada é um pequeno aspecto de uma 

dada realidade. Nesse sentido, a fotografia está inserida na história cultural, pois que ela é um 

“[...] meio de comunicação e expressão de atividades humanas”.140 O vestígio do passado 

captado tem sentido quando se tem conhecimento de fatores externos à imagem, sendo 

necessário ir além da verdade iconográfica.  

 O Paraná é publicado por meio das capas que apresentam diferentes regiões: mostra-se  

o rural, o urbano, a escravidão, o trabalho. Em relação a aspectos sociais tem-se a 

configuração de estados em que há uma grande imigração européia, cujas famílias teriam se 

estabelecido no Paraná ajudando a construí-lo; ao falar da escravidão, insere-se a questão no 

âmbito nacional, pois que esta também teria sido a realidade do Paraná. A imagem como 

linguagem nos remete a diferentes análises, a diferentes regiões multifacetadas. A seguir tem-

se a capa da Revista História: questões & debates, com a seguinte fotografia estampada na 

edição de 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
139 KOSSOY, Boris. Realidade e ficções na trama fortográfica. 3 ed. Cotia: Ateliê: 2002. p. 25-6 
140 KOSSOY, Boris. Fotografia & história. 2 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. p. 138. 
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Imagem 4: Capa da Revista História: questões & debates, ano 3 número 4 - 1982 
 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 

Nesta imagem da capa, a câmera fotográfica está em uma distância focal considerável 

do objeto a ser fotografado. Aliás, está longe das pessoas que se enfileiram numa estação 

ferroviária, pois que o enquadramento visou abranger o maior número de pessoas na foto. No 

canto inferior esquerdo da contra capa (lado esquerdo), é possível perceber que ainda havia 

mais pessoas que não couberam no enquadramento da câmera. A descrição que está na revista 

diz o seguinte: “Estação ferroviária, Curitiba, Paraná. Embarque de voluntários para a 

fronteira com São Paulo, no dia 07 de outubro de 1930. Foto da Coleção Gerda 

Matzenthein.”141 A imagem estampa soldados enviados para a conhecida Revolução de 30.  

Diferentemente das fotos anteriores, esta é uma foto posada. Em primeiro plano, estão 

os voluntários, atrás os vagões e, ao fundo a estação. Pelo enfoque, o fotógrafo tentou captar a 

imagem do maior número de pessoas, demonstrando que houve uma grande adesão voluntária 

ao movimento. Esta fotografia estampada na capa as revista sugere um inserção do estado 

paranaense num contexto nacional, ou seja, um contexto amplo. Mais do que o estado, os 

paranaenses estão indo para combates na fronteira entre Paraná e São Paulo, estando os 

                                                           
141 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v3 nº 4, Curitiba: APAH, 1982. 
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sujeitos inseridos na história. Portanto, há intenção de legitimação territorial permeando a 

publicação dessa imagem em uma revista de história. O Paraná aparece como uma região 

político-militar do Brasil. 

Em outra capa é possível vermos a fotografia, conforme a descrição indicada da 

“Praça Tiradentes, Curitiba. Concentração dos integralistas. Dia da bandeira, 19-11-1937.”142 

Imagem 5 Capa da Revista História: questões & debates, ano 10 número 18 e 19 de 1989 

Fonte: Revista História: questões & debates 

A fotografia tirada do alto foca a multidão, no momento da conhecida saudação anauê, 

do Integralismo. A concentração integralista se deu no dia da bandeira de 1939, demonstrando 

um dos objetivos da doutrina do Integralismo, a relação com a pátria. A fotografia é publicada 

na edição de 1989 da Revista História: questões & debates, e não por acaso depois do 

término da ditadura militar brasileira, fim da Guerra Fria e a queda do muro de Berlim. É 

possível analisarmos uma dupla configuração, ora regional, ora nacional, uma história insere-

se na outra. 

                                                           
142 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 10 nº 18/19. Curitiba: APAH, 1989. 
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Nas capas já analisadas, pode-se ver o Paraná como local de trabalho rural, do trabalho 

urbano, do movimento sindical e da modernidade. Por elas também, definiram-se as fronteiras 

do estado, recolocando-o como região pertencente ao aspecto geral - o Brasil, agora, na edição 

do ano 2 número 2. O Paraná é um estado diferente dos demais estados do país, no qual há 

uma grande imigração européia retratada pelas famílias de imigrantes que, naquela terra, 

trabalharam. No entanto, quando a população paranaense luta na Revolução de 30, demonstra-

se uma dinâmica de pertencimento ao Brasil. Ou seja, volta-se aos aspectos de formação 

histórica de von Martius e Brasil Pinheiro Machado.  

 

Imagem 6: Capa da Revista História: questões & debates, ano 2, número 2 -  1981 

Fonte: Revista História: questões & debates 

Em outra fotografia posada, muitas pessoas estão paradas para que o fotógrafo as 

registre. No canto inferior direito, aparecem dois adultos; logo atrás, aprecem as crianças 

sentadas e, mais ao fundo, outras pessoas se enfileiram. Em último plano está o lambrequim e 

o telhado da casa. O fotógrafo enquadrou, além das pessoas, o aspecto da casa, portanto era 

um ponto importante a ser fotografado. Pode-se ler na descrição da foto que ela foi feita: 

[...] por ocasião de uma festa, em 10 de abril de 1928, da família Zen. 
Aparecem aí Luiz Zen, sua esposa Maria, filhos, noras, genros e netos: 
vêem-se ainda Fredolin Wolf, Hugo Wolf e sua esposa Beata Seifert Wolf, 
além de amigos e empregados. A casa, localizada em Lamanha Pequena, 
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município de Almirante Tamandaré, e construída no final do século XIX 
pelo próprio Luiz Zen, foi demolida há seis anos atrás".143 

A foto pertence ao Arquivo Histórico de Curitiba - Casa da Memória. A casa foi 

construída no século XIX, com indícios de uma casa polonesa. O estudo da imigração e das 

famílias de imigrantes tem linhas de pesquisa até hoje muito influentes entre os historiadores 

da Universidade Federal do Paraná. Essas especificidades do Paraná abrem  campo específico 

de pesquisa por elas justificadas. Dessa maneira, a edição de ano 3, número 5 de 1982 traz a  

foto de um casamento, cuja descrição informa  ao leitor que se trata de um casamento de 

imigrantes poloneses. 

Imagem 7: Capa da Revista História: questões & debates, ano 3, número 5 - 1982 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 A descrição que se encontra na Revista é a seguinte: “São Mateus do Sul, Paraná. 

Casamento de Polaco, década de 30. Foto do acervo histórico Cid Destefani.”144 Na foto da 

capa, visualizamos em primeiro plano, uma carroça com o casal de noivos; mais ao fundo, 

estão algumas pessoas e, em último plano, algumas árvores. por essas descrições, sabe-se que 

este casamento é uma celebração rural, pois que, São Mateus do Sul faz divisa com o estado 

                                                           
143 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 2 nº2, Curitiba: APAH, 1981. 

144 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 3 nº 5, Curitiba: APAH, 1982. 
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de Santa Catarina, contando, atualmente, com cerca de 41 mil habitantes,145 sendo que quase 

metade da população é ainda rural. Tendo em vista a colonização desta cidade, pode-se 

concluir que, devido à recente colonização, - considerando que a fotografia é da década de 30 

e a chegada de poloneses ocorreu entre 1907 e 1908 - o trabalho era predominantemente rural, 

pois que,  

San Matheo: Atualmente São Mateus do Sul. Foi visitada por Chrostowski, 
na segunda expedição ao Paraná, mas também é topônimo de coleta de 
J.Siemiradzki (Sztolcman, 1926a). A região foi colonizada por volta de 
1877, inicialmente por portugueses, depois por espanhóis e alemães e, por 
fim, com grande intensidade, por poloneses que iniciaram as práticas 
agrícolas entre 1907 e 1908.146 

A década de trinta está entre os anos em que houve uma grade imigração européia para 

o Paraná. Segundo a citação, houve uma grande movimentação de colonizadores naquela 

região, que teria recebido portugueses, espanhóis e alemães. A foto que estampa a revista foi 

tirada em 1930, portanto, pouco mais de 20 anos depois que os poloneses se estabeleceram em 

São Matheus. 

A foto da contra capa, é a continuidade da mesma fotografia, seria a parte da frente, 

mostra, os cavalos, um senhor tocando uma gaita, e outra carroça atrás dos noivos. No lado 

esquerdo, estão alguns convidados. Na descrição, é possível ler que “A foto foi copiada ao 

inverso pelo proprietário, por razões técnicas”. Em último plano há casa e uma árvore. 

 O estudo da imigração é um tema recorrente entre os historiadores da APAH. O estudo 

sobre o tema se subdivide em diversos pontos, como o casamento, a natalidade, a comida e a 

religião. Na capa do ano 3 número 5, mais uma vez os componentes da região paranaense, é 

reafirmado, a família imigrante e seu trabalho. 

Outra pesquisa recorrente entre os alunos do Programa de Pós-Graduação da UFPR 

são os escravos, tema de pesquisa comum, também entre os professores e autores que 

publicam na Revista História: questões & debates. Encontramos nas capas um sentido 

simbólico, pois que o escravo é retratado como sujeito: 

 

 

 

                                                           
145 Dados do IBGE disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=412560>>. 
Acesso em 03 set de 2013. 
146 STRAUBE, Fernando Costa; DURBEN-FILHO, Alberto. Dicionário geográfico das expedições zoológicas 
polonesas ao Paraná. In: Atualidade ornitológicas. nº 33. Disponível em << http://www.ao.com.br/ 
download/polones2.pdf>>. Acesso em 04 set. de 2013. 
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Imagem 8: Capa da Revista História: questões & debates, ano 4 número 6 – 1983 

 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 

A capa tem a seguinte descrição, “Anúncios de Jornal de 19 de dezembro. Curitiba, 

Paraná (século XIX)”.147 A capa é composta por recortes de anúncios do jornal a respeito da 

escravidão, nos quais, na parte superior da faixa amarela, pode-se ler: “Precisa-se comprar 

uma negrinha [...] de oito a dez anos, quem tiver dirija-se a esta typographia, que indicará a 

pessoa que pretende” (sic). Logo abaixo, tem-se outro anúncio:  

Fugiu Manoel Pereira da Cunha, da Villa de Antonina, um escravo por nome 
Pedro, nação Mina, cor preta, estatura ordinária e fino, principalmente na 
extremidade inferior, cara alanhada, porém pouco saliente, boa dentadura, 
pouca barba, delgrado de corpo e pernas muito finas, roupa própria de 
serviço de roça. Gratifica-se quem apprehendel-o. Fugiu pela segunda vez 
em 2 de março de 1885. (sic) 

A edição por si, não é toda dedicada ao tema escravidão, mas com esta capa pode-se 

perceber a peculiaridade com que se trata o tema, pois que não são exibidos dados, são 

expostos escravos ou pessoas sendo procuradas e negociadas. Assim, demonstra-se que a 

escravidão ocorreu também no estado paranaense. Na contra capa pode ser lido: "O sugeito 

acostumado a comprar roubos de negros captivos, e que ha pouco comprou a um moleque 

                                                           
147 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 4 nº 6, Curitiba: APAH, 1983. 
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duas colheres de prata, mande-as entregar quanto antes a seu dono; porque do contrario será 

seu nome publicado neste jornal, e obrigado politicamente a entregal-as (sic)". Um 

particularidade desta capa é a faixa amarela, único ponto colorido em toda a capa, aliás é a 

única edição com cor até 1989.  

Em entrevista com Key Imaguirre Junior, ele pontua, “[...] a última que eu fiz era na 

época das Diretas já! Fiz uma composição em diagonal com uma faixa amarela, com o 

símbolo das Diretas já! Então era um tipo de apoio visual subliminar à campanha das Diretas 

já! [...]”.148 Portanto, além de abordar o tema escravidão, houve o apoio da APAH ao 

movimento de redemocratização no país, dois temas bastante indicativos das posições 

adotadas pela APAH, que será analisado no terceiro capítulo. Em outra edição, agora sim, 

dedicada totalmente ao tema escravidão, mas esta publicada em 1988, ano 9 número 16, vê-

se: 

Imagem 9: Capa da Revista História: questões & debates, ano 9 número 16 - 1988 

Fonte: Revista: História questões & debates 

 Esta capa foi publicada no ano em que se completou 100 anos do fim do regime 

escravista no Brasil. A revista não traz descrição da imagem usada, apenas o nome de quem 

confeccionou a capa, Iara Regina Teixeira. A capa traz a palavra escravidão decomposta. 

Abaixo são focados os olhos de uma pessoa negra, cujo olhar fita o leitor: um olhar triste, um 

                                                           
148 IMAGUIRE JUNIOR, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 



 

olhar que constrange. Na contracapa

com o restante do que está escrito na capa. Ainda, na contracapa

lábios, como, há todo momento em que se olha

ser lembrado.  

O Paraná como região do Brasil não é só diferença é também integração, pois que a 

historiografia e a política nacional, juntamente com os temas sociais

momento de agitação política e há diálogo com estas questões. No gráfico aba

uma visão ampliada dos temas abordados nas capas da Revista 

 

Gráfico 01 – Temas abordados pelas capas da Revista 

1989 

Fonte: Revista História: questões & debates

 

No gráfico acima vê

capas, mesclado com o tema 

Logo em seguida, o tema urbanismo e arte aparecem, demonstrando uma preocupação com a 

cidade, e também, com a arquitetura. Há duas capas dedicadas ao tema escravos, seguido do 

tema educação, em que há duas c

do grupo. Os temas das capas não demonstram apenas uma preocupação estética, mas

também, a preocupação de um grupo de historiadores

educacionais que permeavam o país.
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contracapa, há a uma parte da palavra escravidão que se completa 

com o restante do que está escrito na capa. Ainda, na contracapa, são também focados os 

lábios, como, há todo momento em que se olha, parece que há algo a ser dito, a ser contado, a 

O Paraná como região do Brasil não é só diferença é também integração, pois que a 

historiografia e a política nacional, juntamente com os temas sociais, 

momento de agitação política e há diálogo com estas questões. No gráfico aba

uma visão ampliada dos temas abordados nas capas da Revista História: questões & debates.

Temas abordados pelas capas da Revista História: questões & debates

Fonte: Revista História: questões & debates 

acima vê-se que o tema “família” tem o maior número

com o tema “imigrante”, pois que as famílias retratadas 

Logo em seguida, o tema urbanismo e arte aparecem, demonstrando uma preocupação com a 

com a arquitetura. Há duas capas dedicadas ao tema escravos, seguido do 

tema educação, em que há duas capas com fotografias de escolas, demarcando preocupações 

Os temas das capas não demonstram apenas uma preocupação estética, mas

a preocupação de um grupo de historiadores com os problemas sociais, políticos e 

educacionais que permeavam o país. 
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uma parte da palavra escravidão que se completa 

são também focados os 

parece que há algo a ser dito, a ser contado, a 

O Paraná como região do Brasil não é só diferença é também integração, pois que a 

 são chamados em um 

momento de agitação política e há diálogo com estas questões. No gráfico abaixo, pode-se ter 

História: questões & debates. 

História: questões & debates 1980-

tem o maior número de fotografias nas 

, pois que as famílias retratadas são de imigrantes. 

Logo em seguida, o tema urbanismo e arte aparecem, demonstrando uma preocupação com a 

com a arquitetura. Há duas capas dedicadas ao tema escravos, seguido do 

apas com fotografias de escolas, demarcando preocupações 

Os temas das capas não demonstram apenas uma preocupação estética, mas, 

com os problemas sociais, políticos e 

5

Série1



67 

 

 Todas as peculiaridades que uma publicação traz são importantes para analisar de qual 

local se fala, o que se quer dizer através da imagem, da montagem, da escrita, da formação de 

grupo, da publicação, da prática. As capas ajudam a compor esta longa lista. A desmontagem 

de uma imagem visa aprofundar as análises dos seus alcances, tendo em vista o conhecimento 

histórico marcado também pelo ato de escrever, questão será abordada a seguir.



CAPÍTULO II:  

REVISTA  HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, 

CRÍTICAS E OPERAÇÕES HISTORIOGRÁFICAS 

A idéia de uma criação de uma Associação Paranaense de História emergiu 
da necessidade da ocupação de um estado crítico em relação à ciência 
histórica [...] um canal de expressão e um instrumento para a troca de 
experiências, bem como para intercâmbio e circulação de idéias [...].149  

A citação acima se refere à abertura da Assembléia Extraordinária da APAH de 1979, 

publicada na primeira edição da Revista História: questões & debates, publicada em 1980, 

quando o professor Carlos Alberto Antunes afirmava as funções da associação. A APAH não 

era apenas uma proposta, configurava-se como uma reunião de pessoas, um lugar para a 

crítica e a expressão de ideias. Neste momento, é possível perceber a tentativa da 

circunscrição de um espaço para que houvesse debate. Os objetivos da APAH se mesclavam 

com os objetivos da revista, pois ambas visavam à troca de experiências e a circulação de 

ideias. O professor Antunes, ao falar sobre a criação da APAH, ressalta as mudanças 

ocorridas na historiografia vivida nos anos 70 e 80, em Curitiba, e diz que 

Estávamos vivenciando todas essas mudanças que estavam acontecendo [...] 
história e principalmente a partir dos anos 70, com uma implosão que 
aconteceu na história, em que de repente tudo é história! Novas abordagens, 
novos objetos, etc. E [...] nós estávamos vivenciando todas essas mudanças, 
todas essas transformações e todos esses desafios. Então foi mais ou menos 
com esse espírito que nós criamos no final de 79, início de 80 a Associação 
Paranaense de História. Achávamos que a Associação era [...] uma entidade 
representativa dos historiadores do Paraná, [...] ela estava fazendo falta, 
também precisávamos de divulgação.150 

 O professor descreve uma ocasião salutar em um período de mudanças, de novas 

ideias e perspectivas para aquele momento vivido no Departamento de História da 

Universidade Federal do Paraná, pois que, apenas produzir história em uma nova perspectiva 

não era suficiente; era necessário divulgá-la por meio da associação de historiadores do 

Paraná. 

 Para o professor Antunes, mais que reunião de historiadores, a APAH, era também, 

local de enfrentamento político, pois; 

Naquela época o governo militar veio com os Estudos Sociais, que eram, 
digamos, uma espécie de espaço dentro da área de Ciências Humanas de 
curta duração e isso fazia no nosso sentimento que toda a área de ciências 

                                                           
149 SANTOS, Carlos Antunes dos. A Associação Paranaense de História. História: questões & debates. Curitiba, 
v 1 nº 1, p. 7. 1980. p. 07. 
150 SANTOS, Carlos Antunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. p. 04. 
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humanas, a história, a antropologia, sofreram com isso por que afinal de 
contas seria dado uma prioridade aos Estudos Sociais em detrimento destas 
áreas do conhecimento que já tinham uma tradição e que estavam em pleno 
processo de revolução dos anos 70, início dos anos 80 aqui no Brasil. 
Portanto, a APAH, a Associação Paranaense de História emerge exatamente 
desta conjuntura, que é bastante interessante. Uma conjuntura até que meio 
revolucionária, por que nós resolvemos criar uma associação que pudesse ter 
essas finalidades, esses atingimentos.151 

 Percebe-se que, intervir social e politicamente era a ação para marcar presença na 

historiografia nacional. Pois que, demonstrar a público uma intelectualidade atuante se fazia 

necessário, por isso, foi, 

[...] muito importante publicar uma revista que pudesse expressar tudo isso, 
que pudesse expressar, digamos as novas concepções metodológicas sobre a 
história, essa revolução que estava acontecendo no campo da história, no 
campo da historiografia, aquela visão de que as fronteiras do conhecimento 
estavam quase desaparecendo, o conhecimento era um conhecimento cada 
vez mais interdisciplinar. A história pela história não se aceitava mais, nem a 
sociologia pela sociologia, nem a antropologia pela antropologia e assim por 
diante. Mas ao contrário, um diálogo permanente entre as mais diversas 
áreas do conhecimento, fazendo com o que o produto fosse realmente, 
digamos assim, um produto um pouco híbrido, por que afinal de contas é 
resultado de um diálogo interdisciplinar. Então a revista da APAH expressa 
exatamente isso, sem deixar de ter uma postura política de defesa da 
democracia contra a ditadura. Nós surgimos justamente na ditadura militar, 
então tudo isso expressou um momento importante.152 

A publicação de um periódico ultrapassa apenas a transcrição de textos em papéis. A 

revista é tida na memória como espaço de expressão. Amparado por Latour e Certeau 

entende-se a Revista História: questões & debates como um sintoma de grupo. Latour153 

mostra como a criação, de um grupo é uma forma de remanejamento de interesses. Já, 

Certeau, ao tratar da escrita diz que não há relato histórico em que não esteja explicitada a 

relação com um corpo social e com uma instituição de saber; dessa maneira, o relato é 

produto de um lugar, portanto, permeado de intenções.154  

Afora as questões de embate social e político, tem-se também outro espaço de crise, a 

crise historiográfica. Se no Paraná, aliás em Curitiba, foi possível identificar a APAH como 

um espaço de críticas e a possibilidade da construção de uma nova históriografia, na França, 

                                                           
151 SANTOS, Carlos Antunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012.  
152 Idem. 
153 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000.  
154 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994.  
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para Revel, a Nova História passava por uma crise com outra postura metodológica: a micro 

história italiana.155 

 

2.1 CRISES E TEORIAS DA HISTÓRIA NOS ANOS 80 

 

No período estudado, década de 80, na Itália, surge a microhistória em contraposição à 

história problema francesa. Nas palavras de Rojas: “Pois em 1990 já não há nenhuma 

historiografia hegemônica, e aí é tão importante a ‘Escola’ da micro-história italiana – com 

suas diferentes variantes de história cultural, de um lado, e história econômica e social, do 

outro – como a quarta geração do Annales."156  

O autor entende, que agora, existiriam confluências, convergências entre várias 

correntes, e ficaria difícil elencar uma escrita específica em um determinado paradigma. 

Seriam várias as influências. Mas, através desta explanação, percebe-se que existem escolas 

teóricas, modelos de escrita, que têm um amplo destaque entre seus pares em determinados 

momentos históricos e foi uma delas que permeou a escrita dos historiadores da Universidade 

Federal do Paraná. Como será visto a seguir, a Nova História Francesa157 estava em seu ápice 

nos anos 80. No Brasil. Essa tendência foi a que mais influenciou a historiografia da Revista 

no seu início.  

[...] Depois de 1968, algo importante se rompeu e terminou esse regime de 
longa duração de hegemonia historiográfica de um espaço cultural ou de um 
espaço nacional, criando-se então uma nova modalidade de funcionamento 
da historiografia cujo desenvolvimento assistimos na situação atual. 
Ninguém é hegemônico na historiografia na historiografia contemporânea. 
[...] hoje vivemos uma situação de policentrismo na inovação 
historiográfica. [Grifo no original].158 

 

                                                           
155 Referindo-se à nova história francesa, Revel escreve: “Esse modelo de história social entrou em crise no final 
dos anos 70 e início dos anos 80, ou seja, por uma estranha ironia, no momento em que parece mais triunfante” 
(REVEL, Jacques. Microanálise e construção social. In: REVEL, Jacques. (Org.) Jogos de escala. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 18.) 
156

 ROJAS, Carlos António Aguirre. Tese sobre o itinerário da historiografia do século 20: uma visão numa 
perspectiva de longa duração. In: MALERBA, Jurandir, ROJAS, Carlos Antonio Aguirre. (Org.). Historiografia 
contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: EDUSC, 2007. p. 26. 
157 (Ver: NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério F. da. (org.) A nova história em perspectiva. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011). 
158 ROJAS, Carlos António Aguirre. Tese sobre o itinerário da historiografia do século 20: uma visão numa 
perspectiva de longa duração. In: MALERBA, Jurandir, ROJAS, Carlos Antonio Aguirre. (Org.). Historiografia 
contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: EDUSC, 2007. p. 26. 
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 Os historiadores daquele período vivenciavam uma crise? Koselleck, ao escrever sobre 

a política, trata sobre momentos de crise ou o que seria a crise, a respeito do paradigma 

iluminista de história. Ele afirma que 

Pertence à natureza da crise que uma decisão esteja pendente mas ainda não 
tenha sido tomada. Também reside em sua natureza que a decisão a ser 
tomada permaneça em aberto. Portanto, a insegurança geral de uma situação 
crítica é atravessada pela certeza de que, sem que se saiba ao certo quando 
ou como, o fim do estado crítico se aproxima.  A solução possível 
permanece incerta, mas o próprio fim do estado crítico se aproxima, a 
transformação das circunstâncias vigentes – ameaçadora, temida ou 
desejada-, é certo. A crise invoca a pergunta ao futuro histórico.159  

 Estando imersos em uma crise, há perguntas sem respostas, ou seja há inseguranças, é 

improvável que soluções sejam tomadas. Por conseguinte, são feitas perguntas ao futuro 

histórico e também historiográfico.   

É importante pontuar que a Nova História francesa tem como marco inicial a 

publicação da Annales d’histoire économique et sociale, em 1929, dirigida pelos professores 

da Universidade de Estrasburgo Marc Bloch e Lucien Febvre. Nesta primeira geração, a 

historiografia foi influenciada pela sociologia, pela economia e, também, pela geografia 

humana. Nesta perspectiva, a história é pensada como uma ciência social, sendo assim passa a 

não possuir mais uma metodologia tão diferenciada das outras ciências sociais, como a 

historiografia metódica. Por isso, neste estilo de escrita, pode-se conversar com novas ciências 

humanas. Outro diferencial está no fato de que não se desvinculam mais os eventos políticos 

do sujeito e da sociedade. Para os historiadores Novais e Forastieri, as três gerações do grupo 

de Annales são extremamente influenciadas pela história política e cultural do século XX. 

Assim, 

[...] a primeira fase dos Annales apresenta um relativo equilíbrio nessa 
tensão, na segunda nota-se claramente um desequilíbrio no sentido da 
análise, conceitualização, explicação; a terceira fase claramente, envolve um 
desequilíbrio no sentido contrário, da constatação, narrativa e 
reconstituição.160 

 Nesse sentido, a primeira fase teria como característica uma respectiva homogeneidade 

nas explicação em relação a análises, explicações e narrativa. Já nas fases subsequentes, a 

homogeneidade teria se desfeito e a terceira faz o caminho inverso para a narrativa. Portanto, 

“[...] a segunda e terceira fases estressam componentes em sentidos opostos, tendendo para a 
                                                           
159 KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Trad. Luciana 
Villas-Boas Castelo Branco. Rio de Janeiro: EDUERJ: Contraponto, 1999. p. 111. 
160 FERNANDO Antônio; SILVA, Rogério, Forastieri da. Introdução para a historiografia da nova história. In: 
NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério Forastieri (Org.). Nova história em perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, 
2011.p. 36 
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ciência social”,161 sendo que, seria na segunda fase, a aproximação com a economia, assim 

pretendendo ser mais científica. “Atente-se, ademais, que entre a segunda e a terceira fase 

situa-se, precisamente, a crise dos paradigmas”.162 Assim, a publicação da Questões & 

debates, se dá durante o momento de reflexões vinculados à terceira geração, no momento de 

retorno para as preocupações sociais, mas também  relaciona-se com a economia em meio à 

crise dos modelos de explicações do período. 

Na tese Tendências historiográficas na Revista Brasileira de História 1981-2000, de 

Ricardo Marques de Mello, encontramos uma profunda análise de diversos dados da revista 

mencionada no título. O autor dispôs-se a analisar tendências historiográficas neste periódico. 

Para ele, os historiadores Carlos Fico e Ronald Polito “[...] investigam o conhecimento 

histórico brasileiro da década de 80 a partir de um conceito de historiografia que engloba a 

produção, a disseminação e a repercussão de obras historiográficas”.163 

No livro História no Brasil (1980-1989): elementos para uma ampliação 

historiográfica, Carlos Fico e Ronald Polito fazem um grande levantamento da produção 

historiográfica no Brasil durante a década de oitenta. Nesse levantamento, os autores 

mencionam a explosão de programas de pós-graduação no país, bem como, a grande 

quantidade de publicações que haviam surgido naquele período, sem deixar de mencionar a 

dificuldade de acesso aos mesmos. Foram registradas a ocorrência de 68 periódicos, sendo 

que “[...] 26 são estritamente de História, em geral ligados a departamentos universitários, 

mas 07 já estão fora de circulação”.164 No entanto, os autores são enfáticos em dizer que não 

há o que se comemorar quando se compara a produção com outros países, pois que “São 

grandes os problemas de financiamento (e portanto,  de durabilidade, e de 

distribuição/circulação das revistas”.165 Tal assunto também é mencionado pelo professor 

Nadalin ao comentar sobre as dificuldades de divulgação da Revista História: questões & 

debates. 

O levantamento de artigos, livros e periódicos feitos por Fico e Polito têm o mesmo 

recorte temporal que esta dissertação abrange, portanto, os anos de 1980-1989. No 

                                                           
161 FERNANDO Antônio; SILVA, Rogério, Forastieri da. Introdução para a historiografia da nova história. In: 
NOVAIS, Fernando; SILVA, Rogério Forastieri (Org.). Nova história em perspectiva. São Paulo: Cosac Naify, 
2011.p.36. 
162 Idem. 
163 MELLO, Ricardo Marques. Tendências historiográficas na Revista Brasileira de História: 1981-2000. 
(Doutorado em História). Brasília: Universidade de Brasília, 2012. p. 110-111 
164 FICO, Carlos; POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação 
historiográfica. v 1. Ouro Preto: UFOP, 1982. p. 61-62. 
165 Idem, p. 62. 
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levantamento publicado no livro História no Brasil (1980-1989): elementos para uma 

ampliação historiográfica, a Revista História: questões & debates foi mencionada quando os 

autores evidenciam algumas revistas que conseguiram se manter ao longo dos anos:  

Em outras regiões do país temos a Estudos Iberos Americanos, da PUC-RS, 
longeva publicação de mais de 15 anos; a História: questões & debates, 
criada em 1980 pela Associação Paranaense de História e que publicou 
trabalhos relacionados à pesquisas desenvolvidas especialmente no curso de 
pós-graduação em História da UFPR, notadamente aos que dizem respeito à 
demografia histórica [...]166 

 O periódico é colocado ao lado de outras publicações brasileiras, pois que, no livro, 

são citados outros títulos. A Revista História: questões & debates, produto de uma associação 

regional é, mesmo que timidamente, inserida na historiografia brasileira. Os autores ligam o 

periódico ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, ainda antes de 

ser vinculado ao programa efetivamente, o que só ocorreu na década de 90. Bem como, liga, a 

maioria das publicações à demografia histórica. Em seguida, comentam que, sobre os 

periódicos destacados “[...] há um predomínio de um perfil editorial generalista dentre todas 

as revistas mencionadas neste primeiro grupo, embora em alguns casos prevaleçam enfoques 

mais particulares, como os de natureza regional”.167 História: questões & debates seria um 

desses casos, pois que generalista, nesse caso, significa que era publicados trabalhos de 

diversas áreas de história e também possuiria um perfil específico - o regional. A análise é 

feita pelo viés dicotômico centro/periferia, colocando-se o eixo Rio-São Paulo como centro; 

as demais produções são vistas como "regionais", ou seja, como um sinônimo de periférico. 

Mello faz, também, um balanço sobre a historiografia que abrageu a década de 80, a 

respeito das discussões feita pelos historiadores Fico, Polito, Arruda, Diehl e Samara nos 

quais, Mello destacou pontos em comum: 

[...] a) Diehl e Petersen indicam que a passagem da década de setenta para 
oitenta configura-se como um momento de inflexão para a historiografia 
brasileira; os textos de Fico e Polito e Arruda [...] sugerem que o período de 
inflexão situa-se entre a década de 80 e noventa. [...] b) Deslocamento dos 
diálogos interdisciplinares [...] c) alto índice de trabalhos na área cultural; e) 
inserção de novos temas e sujeitos históricos, sobretudo aqueles que foram 
‘esquecidos’ pela historiografia precedente ou tido por indignos de estudos. 
f) novas influências intelectuais, como Foucault, Benjamin, Thompson, e, de 
modo geral, autores ligados a Nouvelle Histoire. g) maior número de 
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 FICO, Carlos; POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação 
historiográfica. v 1. Ouro Preto: UFOP, 1982. p. 66. 
167 Idem. 
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trabalhos preocupados com o passado mais recente e intensificação dos 
recortes no espaço brasileiro.168 

Dentre esses, pontos, ressaltam-se algumas questões, pois durante a década de oitenta, 

os autores mencionaram o aumento de trabalhos sobre história cultural, inserção de novos 

temas utilizando-se de novas teorias e autores, além de uma nova preocupação: “dos recortes 

brasileiros”.169 Sendo assim, é plausível concordar que houve uma forte influência da escola 

francesa de história na escrita da historiografia brasileira, pois que se compartilhava com o 

grupo de Annales, métodos, temas, aproximações e crises. Na Revista História: questões & 

debates encontra-se grande número de artigos discutindo historiografia e teorias da história, 

tal como pode ser visto no quadro abaixo. 

 
Quadro 01 – Títulos de artigos com ênfase em teoria da história e historiografia publicada na 
Revista História: questões & debates, entre 1980-1989. 
 

Título Edição 
O cinquentenário da escola dos "Annales" 

Vol 1 Nº 1-1980 Reflexões sobre a nova história 
Em defesa das ciências humanas 
O modelo de explicação histórica proposto por Brasil Pinheiro 
Machado 

Vol 2 Nº 2-1981 Acerca do modelo de leitura sobre a história regional 
História e reificação temporal 
Instrumentos de trabalho e pesquisa de história social 
O estudo da história regional (uma nota prévia) 

Vol 2 Nº 3-1981 
A contribuição da demografia à história 
O historiador, o número e a máquina Vol 3 Nº 4-1982 

Tempo histórico: um novo conceito Vol 3 Nº 5-1982 

A nova história 

 
Vol 4 Nº 7 -1983 

A concepção marxista da história 
Estudos sociais: um anti - humanismo nas ciências humanas 
Casa da memória 
Museu Paranaense 
Tempo de família e tempo histórico 

Vol 5 Nº 8-1984 
Estudos da população na França 
O porquê dos estudos sociais: implicações histórico-sociais, políticas 
e econômicas Vol 6 Nº 11-1985 

Fontes inquisitoriais para o estado da demografia histórica 
O conteúdo temporal da narrativa histórica Vol 7 Nº 12-1986 

A história social em questão 

Vol 9 Nº 17-1988 
Memória, história  e patrimônio cultural 
Nova história, novo museu? 
História, historicidade e historicismo 
História e sociologia 
                                                           
168 MELLO, Ricardo Marques. Tendências historiográficas na Revista Brasileira de História: 1981-2000. Tese. 
(Doutorado em História). Brasília: Universidade de Brasília, 2012. p. 29. 
169 Idem. 
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A propósito de Capistrano 

Vol. 10 Nº18/19-1989 
Conscientização histórica frente à pós-modernidade: a história na era 
da "Nova transparência" 
Sobre o conceito de identidade nacional 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 Veja-se, que em onze periódicos, foram publicados textos com características 

teóricas, seja a respeito de teoria da história, especialmente sobre a nova história francesa, ou 

ainda, discutindo novas fontes, métodos e diálogos com as teorias marxistas. Adiante tem-se a 

quantificação das problematizações mais publicados na Revista, pelos quais se percebe que a 

segunda problematização mais publicada é sobre historiografia e teoria da história (Gráfico 2, 

p. 78). Portanto, entende-se que depois do aspecto regional, havia uma preocupação em 

analisar teorias, pensar e escrever sobre discussões teóricas nesta revista em específico, assim 

como as considerações sobre a pouca discussão de teorias da história. Houve, na Revista 

História: questões & debates, a precupação em utilizar novas fontes e discutir as teorias 

francesas, e correntes que permearam o período. Para Fico e Polito,  

A percepção da dinâmica estrangeira teve ainda outros desdobramentos, 
como no caso da Nova História, embora aí haja outro vetor analítico que 
explica a inclusão desta tendência dentre as abordagens recorrente: 
repercussão. De fato foi pequeno o número de trabalhos deste tipo, mas sua 
repercussão, nos mais diversos níveis, evidência a inclusão definitiva da 
Nova História dentre as tendências que florescerão no Brasil dos anos 90.170 

Os autores entendem que a nova história teve pouca repercussão, na década de 80, pois 

houve pouca discussão sobre estas novas teorias. O que teria havido seriam uma ampla 

repercussão de utilização de novas fontes na historiografia brasileira. A tendência francesa 

seria uma tendência a partir dos anos noventa. Sobre a historiografia publicada na década de 

80, Fico e Polito nos dizem que, 

A análise global dos livros e artigos publicados no período  indica que pouco 
foi traduzido ou foi produzido no país sobre Teoria da História. Basicamente 
a historiografia clássica da área continua inacessível e o conjunto dos 
trabalhos apresenta um perfil fragmentado. 171  

 Os autores pontuam que a reflexão teórica no Brasil foi muito insipiente naquele 

período, entre os anos 70 e 80: “Há pouca produção e a que existe é, em geral, de curto 

fôlego”.172 Ainda pontuam que houve “[...] Todo um processo de qualificação que perpassava 
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 FICO, Carlos; POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação 
historiográfica. v 1. Ouro Preto: UFOP, 1982. p. 180 
171 Idem, p. 170. 
172 Idem, p. 175. 
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os diversos registros, que, de alguma forma, compõem a dinâmica do conhecimento histórico 

no período – sua produção, circulação e consumo.”173  

 Apesar do quadro de produção historiográfica nacional desenhado por Fico e Polito 

para o período, os dados sobre a discussão de teoria na história, na Revista História: questões 

& debates, apontam para um consistente esforço em discutir teorias da história na prática 

historiográfica, o que indica como a mudança de escala de análise influencia nos resultados.174 

 

2.2 - NOVAS HISTÓRIAS E A REVISTA HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES 

 
Refletindo a visão de Fico e Polito sobre uma mudança historiográfica dos anos nos 

anos 90, pelo menos no que se refere a RHQD, acompanha-se a análise de Diehl. No ano de 

1980, segundo Diehl, a historiografia, no Brasil, atravessou profundas transformações, em que 

os aspectos mais sociais tomam contra dos estudos, característica que as fontes revelam ser 

importantes também em Curitiba. No quadro abaixo estão relacionados os principais temas 

publicados na Revista História: questões & debates. 

Quadro 02 - Principais temas dos artigos publicados na Revista História: questões & debates 

entre 1980 a 1989. 

Temas dos artigos Edição de 
publicação 

Nova História Francesa 

v 1 nº1-1980 
v 2 nº 3-1981 
v 3 nº 4-1982 
v 3 nº 5-1982; 
v 4 nº 7-1983 
v 5 nº 8-1984 
v 5 nº 9-1984 
v 7 nº 12-1986 
v 9 nº17-1988; 

História agrária 
v 3 nº 5-1982 
v 5 nº 9-1984 

                                                           
173 FICO, Carlos; POLITO, Ronald. A história no Brasil (1980-1989): elementos para uma avaliação 
historiográfica. v 1. Ouro Preto: UFOP, 1982. p. 178. 
174 Para Revel, a importância da mudança de escala é fundamental, pois permite uma abordagem diferenciada 
com efeitos de conhecimento: “A abordagem micro-história é profundamente diferente em suas intenções, assim 
como em seus procedimentos. Ela afirma em princípio que a escolha de uma escala em particular de observação 
produz efeitos de conhecimento, e pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimento. Variar a objetiva não 
significa aumentar (diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa modificar sua forma e sua trama [...] o 
recurso da microanálise deve, em primeiro lugar, ser entendido como a expressão de um distanciamento 
comumente aceito, o de uma história social que desde sua origem se inscreveu explícita ou (cada vez mais) 
implicitamente num espaço ‘macro’”. (REVEL, Jacques. Microanálise e construção social. In: REVEL, Jacques. 
(Org.) Jogos de escala. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 20.) 
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v 6 nº 10-1985 
v 6 nº 11-1985 
v 8 nº 14-1987 

Análise demográfica e quantitativa 
v 2 nº 2-1981 
v 2 nº 3-1981  
v 3 nº 4-1982 

Movimentos sindicais 
v 2 nº 3-1981 
v 7 nº 13-1986 

Educação 

v 1 nº 1-1980; 
v 3 nº5-1982 
v 4 nº 6-1983 
v 4 nº 7-1983 
v 5 nº 9-1984 
v 6 nº 10-1985 
v 7 nº 13-1986 

História dos alimentos ou sobre o gênero 
alimentício em Curitiba 

v 1 nº 1-1980 
v 5 nº 8-1988 
v 8 nº 16-1988 

Fonte: Revista História: questões & debates 

Em nove edições, o tema nova história francesa é recorrente, seguido do tema 

educação, história agrária e análise demográfica e quantitativa. O tema gênero alimentício 

aparece quando da preocupação do professor Carlos Antunes dos Santos. Nos primeiros 

temas, de forma recorrente, aparecem a preocupação com a teoria da história ou com novas 

fontes e abordagens, assim como história agrária, visto que o país ou o estado do Paraná 

passava, naquele período, por um grande êxodo rural, e mantinham-se sem solução os demais 

problemas agrários.  

O Paraná possuía uma economia agrária, assim, os historiadores sentiram a 

necessidade de refletir sobre tal questão, da mesma maneira como discutiram os movimento 

sindicais nas cidades. Em três edições temos discussões, inclusive de autores franceses, como 

o artigo intitulado “A contribuição da demografia à história” de Jacques Dupaquier, professor 

da Sciences Sociales e Diretor do Laboratoire de Demographie Histórique, de Paris. Houve 

espaço, também, nas publicações para o cinema paranaense e para a revolução do Haiti nos 

oito temas mais recorrentes. 

Analisando a Revista História: questões & debates, concorda-se com Diehl, quando 

analisa a cultura historiográfica dos anos 80. O autor leciona que 

A tendência historiográfica na década de 1970 foi de passar do factualismo 
historicizado para a história econômica e política estruturalista, fruto, em 
parte, da crise generalizada do então chamado ‘milagre brasileiro’. [...] Essa 
virada de perspectiva não se preocupa tão intensamente com os antigos 
conceitos da atenção de atenção historiográfica, substituindo o econômico e 
o político pelo que seria caracterizado como o social. Os aspectos sociais na 



 

historiografia brasileira passam a predominar nos estudos da década de 
1980.

 As características da produção de historiografia, a respeito da história econômica e, 

logo em seguida, o interesse pela produçã

ao longo das edições da Revista 

 No anexo 1 (ver anexo 1

durante os nove anos pesquisados. Por outro lado, a

que se podem agrupar os principais temas publicados na 

debates, entre 1980 e 1

história/historiografia e formação do historiador.

 
Gráfico 02 – Principais problematizações dos temas

História: questões & debates

Fonte: Revista História: questões & debates

Esses números apontam como as preocupações de pesquisa estavam tanto para o 

regional, quanto para estudo

historiador e do professor de história

da história regional: 

A ‘História Regional’ participa da construção imagético
espaço regional, como continuidade histórica
chamar de uma ‘ilusão referencial’, por dar estatuto histórico 
espacial fixo, estático. [...] Ela faz uso de uma região ‘geográfica’ para 
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historiografia brasileira passam a predominar nos estudos da década de 
1980.175 

da produção de historiografia, a respeito da história econômica e, 

logo em seguida, o interesse pela produção de uma história demográfica 

Revista História: questões & debates. 

(ver anexo 1, p. 129) tem-se uma ampla visão dos títulos publicados 

os nove anos pesquisados. Por outro lado, ao observar o gráfico a seguir, percebe

os principais temas publicados na Revista 

989, nas seguintes problemáticas: história regional, teoria da 

história/historiografia e formação do historiador. 

problematizações dos temas publicados entre 1980

História: questões & debates 

a: questões & debates 

Esses números apontam como as preocupações de pesquisa estavam tanto para o 

estudo de novas práticas historiográfica, como também sobre o ofício

o professor de história. Concorda-se com Albuquerque, quando define a escrita 

A ‘História Regional’ participa da construção imagético
espaço regional, como continuidade histórica. Ela padece do que podemos 
chamar de uma ‘ilusão referencial’, por dar estatuto histórico 
espacial fixo, estático. [...] Ela faz uso de uma região ‘geográfica’ para 

                   
A cultura historiográfica brasileira nos anos 80: experiências e horizontes. 2 ed. 
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fundar uma região epistemológica no campo historiográfico, justificando-se 
como saber, pela necessidade de estabelecer uma história de origem desta 
identidade regional, afirmando a sua individualidade e sua 
homogeneidade.176 

 Portanto, a escrita da história de um lugar determinado é permeada por discursos de 

legitimação do espaço regional, ou seja, visa dar legitimidade ao lugar e à escrita, ao mesmo 

tempo. Pode-se olhar por esse prisma tanto para a APAH quanto a para a Revista História: 

questões e debates no que diz respeito a sua formação de grupo, à prática da publicação do 

periódico e também da historiografia. 

Dois artigos intitulados O cinquentenário da escola dos "Annales", escrito em 1980 

por Jayme Antonio Cardoso, professor do Departamento de História da Universidade Federal 

do Paraná - UFPR e Reflexões sobre a nova história, escrito por Silvia Pereira de Araújo, 

professora do Departamento de Comunicação e Ciências da UFPR, abrem o primeiro volume 

da revista e são dedicados à reflexão de teoria e metodologia da história, especialmente da 

outra possibilidade de escrever a história que, naquele ano, completou cinquenta anos. Na 

edição da Revista História: questões & debates volume 1, número 1, de 1980, constata-se 

que, 

Há agora uma história que procura conhecer e explicar a evolução da 
sociedade através do tempo, uma história preocupada com o presente, 
preocupada em saber em que o passado longínquo ou não, está vivo entre 
nós [...]. Esta ‘Nova História’ nasce já há cinqüenta anos. No entanto, um 
grande número de pessoas, mesmo as de cultura universitária, continua a 
repetir que o que interessa em história é o fato passado simplesmente.177 

Os historiadores que contribuem com a revista exploram os recursos dessa proposta de 

escrever. A Nova História é tida, pois, como ferramenta para explicar o presente e buscar o 

que do passado está vivo na sociedade. Por outro lado, há ainda historiadores interessados 

apenas em narrar fatos passados.  

Tais apontamentos são importantes para que se possa compreender como essa escrita 

pratica o ato de criar lugares em um espaço de publicação. Pois, partindo da premissa de que 

Certeau nos fala, entende-se que há algo além do espaço geométrico ou geográfico. Há uma 

estranheza do cotidiano que não vem à tona: é somente um destaque sobre o visível. Assim, 

são práticas no espaço que remetem às maneiras de fazer. E, neste caso, à maneira de fazer a 

Revista História: questões & debates. 

                                                           
176ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 39 
177 CARDOSO, Jayme Antônio. O cinquentenário da escola dos "Annales". História: questões & debates. 
Curitiba, v 1 nº 1, 1980. p. 10. 
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 Após 1968, e com a terceira geração dos Annales, a história havia se tornado um 

espaço para diversas análises e críticas. Há várias formas de escrever a história em seus 

múltiplos temas e lemas. Esse policentrismo mencionado se deve muito à historiografia 

francesa que permitiu aos historiadores transformar documentos em monumentos, portanto 

qualquer documento que lhe fosse pertinente era possível de ser utilizado na escrita. Tal forma 

de trabalho facilita variadas formas de escrita, incentiva o historiador a ser criativo e, por 

conseguinte, quebra a hegemonia. 

Helenice Rodrigues da Silva reflete sobre a historiografia após o ano de 1990, época 

da denominada Guinada Crítica. Para ela, a história deixa de ser ciência e passa a ser 

conhecimento produzido por meio de vestígios. Os volumes de Tempo e narrativa de Ricoeur 

são publicados na década de 80, mas passam sem ser muito percebidos por seus pares. Foi 

mais tarde, em 1990, que historiadores como Michel de Certeau, que refletiu sobre a 

historiografia numa dimensão filosófica, teve seu trabalho lido. Nas edições pesquisadas da 

Revista História: questões & debates não há referências a esse historiador. Paul Ricoeur, com 

a hermenêutica, desde os anos 50, apontava questões sobre a subjetividade da historiografia. 

Mais tarde, Michel de Certeau escrevia sua operação historiográfica, tratando a história como 

ciência e ficção. A história relaciona-se com o discurso, com a enunciação. Nessa mesma 

linha de questionamentos sobre categorias de historicidade segue Reinhart Koselleck. Tardia 

também foi a tradução do livro Andarilhos do Bem, de autoria de Carlo Ginzburg, publicado 

na Itália, em 1966 e, no Brasil, somente em 1988. Pensando a hegemonia historiográfica, mas 

agora especificamente dos Annales, Silva aponta que ela já se encontrava ameaçada:  

[...] pelas novas correntes historiográficas vindas do estrangeiro: social 
history inglesa, micro-história italiana, linguistic turn americana e 
Altagsgeschicht alemã. Internamente esse modelo já havia sido alvo de 
críticas por A história em migalhas (1987) de François Dosse, que 
diagnosticou e examinou a fragmentação do projeto dos Annales.178 

Nessa perspectiva, não há hegemonia historiográfica, e nem os Annales eram um 

grupo coeso. O modelo de história proposto é montado, desmontado e remontado em 

diferentes tempos e em diferentes espaços. A própria mudança dos nome da revista dos 

Annales já revelava estas questões. Segundo Revel, o modelo de escrita de história social 

entra em crise no final dos anos 70 e início dos 80,  

[...] por uma estranha ironia, no momento em que parecia mais triunfante, 
em que seus resultados se impunham muito além das fronteiras da profissão 

                                                           
178 SILVA, Helenice Rodrigues da. A renovação historiográfica francesa após a “guinada crítica”. In: 
MALERBA, Jurandir, ROJAS, Carlos Aguirre. Historiografia contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: 
EDUSC, 2007. p. 168-169. 
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em que o ‘território do historiador’ parecia poder se alargar indefinidamente. 
O que quer dizer que o sentimento de crise só se insinuou muito 
lentamente.179 

No mesmo ano de publicação da História: questões & debates, é criada, na Itália, a 

Quaderni Storici, por Carlo Ginzburg. Para Revel, a nova história francesa, com a opção 

pelos números e pelas séries documentais, como os casamentos, mortes, nascimentos, preços 

etc. não era  suficiente. “[...] a micro-história nasceu como uma reação, como uma tomada de 

posição frente a um certo estado da história social, da qual ela sugere reformular concepções, 

exigências e procedimentos. Ela pode ter, nesse ponto, valor de sintoma historiográfico.”180 

Na revista analisada, o primeiro texto na seção Nota de leitura a respeito de temas 

relacionados à micro-história aparece em 1988, no volume 9, número 17. Por conseguinte, 

nove anos depois do seu surgimento.181 

No primeiro volume, a APAH propôs exercer constante diálogo com os professores de 

ensino médio, professores universitários e acadêmicos de história: 

A História é, e sempre foi, um instrumento de educação neste sentido, ela 
deve ter a sua função crítica. Como diz André Burguière, a história que 
incomoda, é aquela que faz compreender, é aquela que produz o 
inteligível, não aquela que comemora, pois a mesma nada é se não 
permite um trabalho crítico. Dessa forma o professor do Ensino Médio 
não é um transmissor de conhecimentos, [...]. [Grifo no original].182  

 A preocupação com a educação é constante durante as primeiras publicações. O 

volume 4, número 7 de dezembro de 1983, é dedicado somente à publicação de artigos que 

resultaram de um evento, - I Encontro de História e Educação, realizado pela APAH em 

agosto de 1983, que discutiu educação. Segundo a apresentação, agora, a história ensinada 

não pode mais ser a magistra vitae. Estilo de escrita que indica Kosellek:  

Assim, a história seria um cadinho contendo múltiplas experiências alheias 
das quais nos apropriamos com um objetivo pedagógico. [...] Ela orientou ao 
longo dos séculos, a maneira como os historiadores compreenderam o seu 
objeto, ou até mesmo a sua produção.183 

                                                           
179 REVEL, Jacques. Microanálise e construção social. In: REVEL, Jacques. (Org.) Jogos de escala. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 18. 
180 Idem, p. 16. 
181 No ano de 1988, é publicada uma nota de leitura sobre o livro O queijo e os vermes. Esta nota foi escrita por 
Soraya R. Gomes de Oliveira, aluna da graduação da Universidade Federal do Paraná na época. A autora inicia o 
texto entendendo que a microhistória sobre a vida de Domenico Scandella é um resgate. Para ela, Ginzburg “[...] 
expõe as implicações teóricas que permeiam o seu trabalho, fazendo críticas à ambiguidade implícita ao conceito 
de cultura, à medida que se propõe a reconstruir um fragmento da ‘cultura das classes subalternas’ (expressão 
Gramsciana) ou da ‘cultura popular’ (expressão que ele toma de Baktin)”. (OLIVEIRA, 1988, p. 371-2). 
182 COMISSÃO EDITORIAL. Apresentação. História: questões & debates. Curitiba, v1 nº1, 1980. p. 05. 
183 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. Wilma 
Patrícia. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006. p. 42. 
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 Assim, a história que educava para rememorar devia ser deixada de lado para dar 

lugar àquela que educa para criticar. No entanto, percebe-se que nem por isso a história perdia 

seu caráter pedagógico, pois o historiador tinha a função crítica de ensinar os alunos a 

estranhar a sociedade, ou seja, continua-se ensinando como pensar e agir socialmente pela 

história. Esta crítica era sempre norteada por algum viés teórico; ser incômoda é função da 

nova forma de ensinar. Portanto as comemorações deviam ser deixadas de lado para que o 

espaço crítico do historiador seja exercido. Propor um contínuo repensar também era proposto 

pela APAH. Dentre vários objetivos está 

[...] a publicação de uma Revista, para divulgar e discutir as suas propostas 
[...] e a continuidade será ao nosso ver, um teste para o próprio 
desenvolvimento da Associação. Seu título aflorou, simplesmente, em 
decorrência desses objetivos. História: questões & debates. Questões e 
debates relacionados à problemática da produção e da transmissão do 
Conhecimento em História e suas relações com as vizinhas ciências 
humanas.184 [Grifo no original]. 

A Revista nasceu com o interesse de expor o que estava se pensando e discutindo em 

termos historiográficos e sociais. A história se torna um problema social que agora deve se 

associar com as demais áreas do conhecimento a fim de repensar a sociedade em que está 

inserido. 

Ao se elevar a atividade histórica ao nível de disciplina universitária com a 
fundação do departamento de História da Universidade Federal do Paraná, 
esse departamento marcou como linha principal de pesquisas de suas 
atividades a História Regional. Não procurou delimitar teoricamente o que se 
pudesse entender como área de pesquisa. Preferiu ter como ponto de partida 
a própria tradição dos historiadores regionais praticantes. [...] Procurando 
evitar o que poderíamos chamar de orientação ‘provinciana’ na história local 
que se traduz no culto dos antepassados e em saudosismos poéticos, as 
pesquisas na área de história regional procuravam elementos que pudessem 
reconstruir a identidade de uma sociedade, além de procurar construir corpis 
‘coerentes e homogêneos de documentos’.185  

Com esta apresentação, a Revista História: questões & debates, abre a edição v 8 nº 

15 de 1981. Brasil Pinheiro Machado,186 preocupa-se com a caracterização de uma revista 

regional. Machado, ao escrever esta apresentação, esboça um departamento de história coeso 

e talvez até homogêneo, que procurou escrever a respeito de uma história regional. Apesar de 

                                                           
184 COMISSÃO EDITORIAL. Apresentação. História: questões & debates. Curitiba, v 1 nº 1, 1980. p. 05. 
185 Idem, p. 04. 
186 Brasil Pinheiro Machado nasceu em 1907 em Ponta Grossa – PR, estudou no Liceu dos Padres Salesianos em 
São Paulo, mas foi no Rio de Janeiro que se formou em Direito. Foi nomeado por Getúlio Vargas como 
interventor no Paraná; foi Deputado do Paraná e prefeito de Ponta Grossa. Já na Universidade Federal do Paraná 
exerceu os cargos de Reitor e professor do curso de história daquela instituição. Na juventude fez parte do grupo 
Antropofágico. Faleceu em 1997. 
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não apenas ligados à história ou às ciências humanas, mas também a economistas. O professor 

Nadalin, conta que a recepção do periódico pelo departamento não foi unânime:  

Naquela época o departamento tinha uma publicação que se chamava 
Boletim do Departamento de História, que publicava pesquisas dos 
professores do Departamento. E, tendo em vista circunstâncias políticas em 
grande parte, a chefia do departamento de então, e muitos dos docentes não 
se interessaram pela Revista. Então a Revista foi uma iniciativa praticamente 
isolada de qualquer iniciativa oficial ou departamental.188 

 Nessa perspectiva, a revista não se configurou, no início, como uma revista 

institucional ou oficial da Universidade Federal do Paraná; foi ação de um determinado grupo 

do Departamento de História. Nota-se que o Programa de Pós-Graduação da instituição estava 

promovendo, naquele momento, uma ligação entre professores franceses e alunos da UFPR. 

Segundo o professor Antunes, 

[...] o professor Fredèric Mauro, me convidou para fazer doutorado na 
França [...] no que eu defendi o meu mestrado, fui para França e iniciei o 
doutorado. Na França, na Universidade de Paris X Nanterre, e, portanto, 
entre os novos professores eu era o primeiro, me transferindo, quer dizer... 
um pouco ousado, em fazer um doutorado fora. Eu fui com uma bolsa CNPq 
e fiquei quase três anos fazendo doutorado lá em Paris, na Universidade de 
Paris X [...].189 

 O professor foi, portanto, o primeiro a ir estudar na França. Depois volta à Curitiba e 

retorna suas atividades na UFPR. Não coincidentemente, será o idealizador da APAH e da 

Revista. Um novo grupo se configurava. E, com a influência da segunda geração da nova 

história francesa, avulsa um novo estilo de escrita e de temas. A escrita passa a ser permeada 

por preocupações econômicas. No quadro a seguir, foram listadas algumas publicações feitas 

por autores voltados à economia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
188 NADALIN, Odilon. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012.  
189 SANTOS, Carlos Anunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
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Quadro 3 - Autores nos anos 1980-1989 ligados à área de economia. 

Título Autor Área/Departamento/Instituição RHQD 
Ano/Edição 

A violência do 
campo 

Lafaiete Santos 
Neves 

Professor do Departamento de Economia 
da UFPR e da Faculdade Católica de 
Administração e Economia. 

Ano 1 número 1 – 
1980 

Educação: uma 
carência 
histórica 

Luiz Carlos 
Assumpção 
Neves 

Mestre em Administração em ensino 
Superior 

Ano 3 número 5 - 
dezembro de 
1982 

Ensino da 
História no 
primeira grau: 
uma proposta 
alternativa 

Marionilde Dias 
Brepohl (et al) 

Professora Assistente de história na 
Faculdade Católica de Administração e 
Economia do Paraná. Técnica do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social-IPARDES. 

Ano 4 número 7 - 
dezembro de 
1983 

Para uma 
história do 
campesinato: 
produção 
familiar e 
capitalismo 
 

Marionilde Dias 
Brepohl 

Técnica do Instituto parananense de 
Desenvolvimento econômico e Social – 
IPARDES 

Ano 5 número 9 - 
dezembro de 
1984 

A "produção 
familiar" e o 
suposto fim do 
lucro e da renda 
da terra na 
agricultura dos 
Estados Unidos 

Claus M. 
Germer 

Técnico do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
Fundação Edson Vieira e Professora de 
história da Faculdade Católica de 
Administração e Economia – IPARDES 

Ano 5 número 9 - 
dezembro de 1984 

Agricultura 
familiar norte-
americana; 
radiografia de 
um mito 

Francisco B.  
Magalhães Filho 

Professor Assistente do Departamento de 
Economia da Universidade Federal do 
Paraná - UFPR; Secretário de Estado da 
Agricultura do Paraná. 

Ano 5 número 9 - 
dezembro de 
1984 

O sandinismo e 
os desafios da 
Nicarágua hoje 

Dimas Floriani 

Sociólogo do Instituto paranaense de 
desenvolvimento econômico e social – 
IPARDES. Coordenação Sócio-
econômica da casa Latino -Americana, 
Curitiba-PR 

Ano 7 número 12 
- junho de 1986 

Primeiras 
experiências 
com o trabalho 
livre: contratos, 
conflitos e leis 

Maria Lucia 
Lamounier 

Professora do Departamento de Economia 
da Universidade Estadual de São Paulo-
UNESP 

Ano 7 número 13 
- dezembro de 
1986 

(Notas de 
leitura) 
GARCIA 
MARQUEZ, 
Gabriel. La 
aventura de 
Miguel Littín: 

Dimas Floriani 
Sociólogo. Técnico do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social – IPARDES 

Ano 7 número 13 
-dezembro de 
1986. 
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clandestino en 
Chile. Buenos 
Aires, 
Sudamérica, 
1986. 
A memória do 
cotidiano na 
história do 
trabalho 

Luiz Carlos 
Ribeiro 

Técnico do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
IPARDES. Professor Assistente da 
Faculdade Católica e Economia – FAE 

Ano 8 n14/15 - 
dezembro de 
1987. 

Messianismo e 
revolução 

Luiz Carlos 
Ribeiro 

Técnico do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
IPARDES. Assistente da Faculdade 
Católica de Administração e Economia – 
FAE 

Ano 8 
número14/15 - 
dezembro de 
1987. 

Família escrava: 
uma incursão 
pela 
historiografia 

José Flávio 
Motta 

Doutorado em Economia pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas da Universidade de 
São Paulo. 

Ano 9 Número 16 
- junho de 1988. 

Eleições e 
partidos: práticas 
políticas no 
Paraná, 1946 

- Francisco 
Moraes Paz; 
-Marize Manoel; 

-Professor da Universidade de Maringá.  
Pesquisador no Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
IPARDES.  
- Pesquisadora do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
IPARDES. 

Ano 9 número 17 de 
1988. 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 Com a tabela, verifica-se a influência das ciências sociais, especialmente da economia, 

na escrita da história, ou seja, com a interdisciplinariedade, é possível analisar a sociedade por 

meio de dados numéricos. Portanto, há novas influências, fontes e problemas e, 

consequentemente, outro estilo de escrita. Cria-se portanto, a ideia de expor conhecimentos e 

debates por meio de um periódico científico, para que houvesse também reconhecimento 

pelos pares. Em outras palavras, os textos, livros ou artigos precisam ser uma obra de valor: 

“O livro ou o artigo de história é, ao mesmo tempo, um resultado e um sintoma de grupo que 

funciona como um laboratório”190  diz Certeau. Assim a APAH funcionava como um espaço 

em que se criou essa necessidade. Nesta forma, a historiografia ali publicada está ligada a um 

grupo, que a torna mais complexa. 

A história se refere a um fazer que não é apenas o seu (fazer história), mas 
aquele da sociedade que especifica uma produção científica. Se ela permite 
um agir comum dar-se uma linguagem técnica própria, remete a esta práxis 
social como àquilo que torna possíveis os textos organizados para uma nova 
inteligibilidade do passado.191 [Grifo do original] 

 Conforme Certeau, escrever a história não se limita a apenas um gesto de fazer, mas 

sim um fazer referente à uma sociedade específica que se liga imediatamente com a produção 
                                                           
190 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 72 
191 Idem, p. 56-7. 
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científica. Portanto, o ato de escrever, criar um periódico e publicar um texto é uma prática 

social.  

Nessa mesma perspectiva, o traço da escrita é a vibração de limites. A operação 

historiográfica já nos indica que a escrita surge a partir de um lugar; lugar esse importante o 

suficiente para definir de qual lugar se fala. Ora, a escrita modifica as fronteiras que permeiam 

a sociedade com o seu passado, pois o presente deriva do passado, mas distingue-se do que 

foi. 

 O historiador Manoel Luiz Salgado Guimarães, ao discutir a historiografia como 

cultura histórica, alerta que é um estudo específico de investigação, construção maior da vida 

humana: 

[...] a historiografia interroga-se de maneira sistemática sobre as diferentes 
formas e maneiras de transformar-se o passado neste objeto de investigação, 
materializado num conjunto de textos dados à leitura de uma coletividade 
como parte de seu próprio esforço de construção identitária.192  

 Assim refletindo, entende-se que a prática da publicação da Revista é uma interação, 

aliás, várias interações: “Daí se segue que num mesmo lugar, há tantas ‘regiões’ quantas 

interações ou encontros entre programas.”193 Certeau pressupõe encontros entre estas 

interações, pois as fronteiras ou limites são, além de móveis, múltiplas e assim traçadas das 

maneiras mais diversas do seu fazer. 

 

2.3 - ESCRITAS DE HISTÓRIA REGIONAL? 

Seja universal, fale de sua aldeia.194 

 

 A conhecida frase dita por Tolstói traduz a problemática que circunda região como um 

conceito e, também, no seu aspecto geográfico ou local. O conceito é estranhável, pois que a 

história escrita a partir do prisma local tem a dupla função de inserir aspectos locais no global, 

assim se é universal ao falar da “sua aldeia”. Já ao se problematizar região como conceito, 

pode-se analisá-lo e utilizá-lo do começo ao fim e até ao seu inverso. Se anteriormente foi 

visto que Brasil Pinheiro Machado utiliza-se da história regional como ferramenta de 

congregamento e característica principal para diferenciar os historiadores da UFPR, Fico e 
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Polito, ao analisar a publicação de artigos numa amplitude generalista vê o aspecto regional 

como algo periférico, o que permite perceber especificidades regionais e apontamentos com 

questões generalizantes e teóricas. Há dinâmicas permeando a escrita e influenciando as 

diversas análises. 

O historiador é capaz de entender o documento como construção, pois este é um 

discurso, e como tal é norteado pelo seu lugar de produção social, o que o torna 

problematizável, já que responder, inquirir, construir narrativas e desconstruir outras tantas 

caracteriza, de maneira emblemática, a função do ofício. E é justamente este gesto de 

historiador, de ligar ideias a lugares que, segundo Certeau, realiza a operação historiográfica, 

pois se trata de admitir que a história “[...] faz parte da ‘realidade’ da qual trata, e que essa 

realidade pode ser apropriada ‘enquanto atividade humana’, enquanto prática”195. Por 

conseguinte, as fontes nascem da conjuntura de uma realidade dotada de ideias que se 

articulam. 

Para Certeau, existe espaço na medida em que se entende esse espaço como um 

cruzamento de móveis, assim o “[...] espaço estaria para o lugar como a palavra quando 

falada”.196 Portanto, o espaço se torna um lugar praticado, espaço de relações e práticas de 

poder. Nessa perspectiva, procura-se compreender como a(s) região(s) é/são traçada(s) através 

dos caminhos percorridos pela escrita dos artigos, dos editoriais e dos autores. Sempre tendo 

em vista que tais características se tornam fundamentais para compreendermos o periódico em 

questão na perspectiva já descrita acima.  

Construir metáforas é narrar histórias a partir de espaços. Relatar é um trabalho 

incessante de transformar lugares em espaços ou espaços em lugares. Nessa perspectiva, “Os 

relatos são animados por uma contradição que neles representa a relação entre a fronteira e a 

ponte [...]”.197 O relato é um terceiro espaço entre dois e funciona como uma fronteira.  

Para Certeau, ainda, a trajetória evoca movimento em um determinado plano, assim 

como o homem ordinário, que estabelece maneiras próprias de estar no mundo. Hartog diz 

que a escrita é nômade e, portanto, há uma dívida, lembrando o método freudiano. Se há uma 

dívida, pressupõe-se que há a obrigação de pagamento, que seria a impossibilidade de deixar 
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de escrever. “Para esse caminhante, trabalhador incansável, a única questão consistiu em 

evocar o passo: o passo de um procedimento [démarche] e o ‘marcar passo’ da escrita”.198  

Portanto, que a história é também estranhamento. Ao estranhar o conceito de região 

que permeia esta escrita, percebe-se que a(s) cultura(s) é que delimita(m) espaços e lugares 

compreendendo o conceito de região: dessa maneira se dá um grande passo para 

desprendermos a historiografia dos traços geograficamente delimitados. 

Retomando a problematização, a construção regional na escrita da história na Revista 

História: questões & debates, analisar-se-ão os artigos de autores como Brasil Pinheiro 

Machado, Jayme Antônio Cardoso e Marionilde Dias Brephol. Os dois últimos publicam 

artigos refletindo o estilo de escrita proposto por Machado. Em seguida, analisar-se-á um 

artigo escrito por Sérgio Odilon Nadalin e, também, um depoimento de Wilson Martins, 

publicado na Revista. 

O autor Jayme Antonio Cardoso, no artigo intitulado “O modelo de explicação 

histórica proposto por Brasil Pinheiro Machado” publicado em 1981, traça o perfil de escrita 

proposto por Machado que foi leitor de Carl Friedrich Philiphp von Martius, este muito 

conhecido por ter viajado pelo Brasil. Segundo a documentação, von Martius, foi responsável 

por lançar ideias importantes “[...] para a compreensão da história da formação brasileira 

formada de histórias regionais.”199 A história brasileira foi pensada por Martius como um 

conjunto de histórias regionais. 

Brasil Pinheiro Machado é continuador desse tipo de escrita, pois teria construído um 

modelo de explicação para a história do Paraná, que, a grosso modo, resultaria em “[...] 

grandes zonas históricas da história regional [que] se fragmentaram e deram origem às atuais 

fronteiras estaduais, formando as províncias do Império e os Estados da República, que são 

formações históricas e não artificiais.200 Nessa perspectiva, a história é sempre continuação de 

outras histórias e as regiões seriam resultados de centros maiores que se fragmentam em 

vários outros, formando as fronteiras. 

Dessa forma, Cardoso conclui que “A história do Paraná é, pois, um capítulo da 

história regional do Brasil, e consiste na história da formação de uma comunidade que, como 

tal, adquiriu individualidade distinta, de qualquer forma, das outras comunidades regionais do 

                                                           
198 FRANÇOIS, Hartog. Evidência da história: o que os historiadores veem. Trad. Guilherme João de Freitas 
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Brasil.201 Dessa perspectiva, o estado paranaense é parte de uma história maior, mas não igual 

às demais regiões brasileiras. Essa formação do Paraná foi subdividida em três tópicos:  

a) pela formação de um centro social de irradiação, que se localizou em 
Curitiba; 

b) pela expansão dirigida desse centro, de onde resultou a conquista, pela 
posse, de determinado território; 

c) pela constante subordinação social e política dos núcleos resultantes de 
expansão, no centro social inicial de Curitiba, de modo a formar um 
conjunto.202  

 Já no artigo, “Acerca do modelo Pinheiro Machado: uma leitura sobre história 

regional”, de autoria de Marionilde Dias Brephol, ainda mestranda do Programa de Pós-

Graduação em História Social da UPFR,203 cujo o resumo, informa que: “Este estudo 

procurou ressaltar a importância da História Regional, pois é uma tradição como um recurso 

metodológico legítimo em Ciências Sociais, desde que se articule incondicionalmente à 

História Global.”204 Mas o que é analisar esta história regional? Veja-se na citação: 

Finalmente, um estudo como o proposto por Brasil Pinheiro Machado exige 
do estudioso regional, uma tarefa árdua de esgotamento das fontes, no 
espaço pertinente, levando em conta todos os níveis que compõem a 
realidade daquela região: a ideologia, a economia, política administrativa, as 
estruturas demográficas. O pesquisador se vê defrontado com uma totalidade 
estruturada e não pode, de forma alguma, abandonar a História Integral, 
visto que se impõem dois trabalhos simultâneos e indissoveis: (sic) a análise 
dialética do parcial e do global.205  

 A região deve, pois, ser estudada até que se esgotem as possibilidades de analisá-la 

sob seus mais diversos aspectos, no entanto a questão cultural parece não ser levada em conta. 

Inserir a história regional no contexto nacional é indissociável, tornando, dessa maneira, a 

historiografia uma atividade dialética, segundo a autora. Em relação à produção de uma 

história integral, como mencionado na citação da fonte, Revel interpreta a escrita de várias 

monografias feitas a partir de um questionário:  

Centenas de monografias, construídas a partir de um questionário geral, 
fornecem o embasamento da história social. O problema colocado para cada 
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um delas não era o da escala de observação, mas o da representatividade de 
cada amostra, em relação ao conjunto no qual ela tendia a se integrar [...].206  

 Em outro momento do artigo, a autora aponta que o Paraná no aspecto econômico 

encontra “[...] no criatório sua integração na conjuntura nacional”207 durante o século XVIII. 

A autora continua, “E é a partir de tal mecanismo que começa a tomar corpo mais sólido o 

Modelo de História Regional: o Paraná inserido em sua dinâmica periférica.”208 

 É perceptível a preocupação em trabalhar com uma região, ora esta região é Curitiba, 

ora Paraná, mas há uma preocupação em transformar esse espaço em região a ser conhecido 

para poder inseri-lo num contexto maior, um país, o Brasil. “Se o corte espaço-temporal é 

legítimo e necessário, também entendemos ser necessário e legítimo colocar o Paraná na 

estrutura mais ampla de que fez parte. E esta preocupação é igualmente cara ao autor deste 

Modelo.”209 O modelo que se fala, como dito anteriormente, é a forma definida por Brasil 

Pinheiro Machado de se fazer história sobre o Paraná. Inseri-lo num contexto amplo era 

necessário, porém era ainda mais importante demarcar as suas fronteiras em relação ao outro. 

 Em 1987 republica-se o artigo de autoria de Brasil Pinheiro Machado, que fez parte da 

edição v 3 nº 1 de 1981, porém ampliado e enquadrado na seção documento. No texto, 

Machado explica que o Brasil é parte de um todo:  

Não obstante estar convencido de que perderia o seu sentido verdadeiro, se 
não compreendêssemos a história do Brasil como parte integrante da 
civilização ocidental, foi ainda Martius que primeiro compreendeu que a 
história do Brasil, como da formação de um povo e de uma nação, como 
história interna é formada de histórias regionais que, por justaposição, 
formaram a história regional da nacionalidade.210 [Grifos no original]  

 O Brasil é inserido na dinâmica ocidental de história na ideia de Machado. Assim, a 

história geral seria formada a partir da ligação de várias histórias regionais constituindo uma 

nacionalidade. No entanto, para Brasil Pinheiro Machado, Carl Friedrich Philipp von Martius 

ao buscar entender o regional deparou-se com um país desunido:  

Martius, que percorreu todas essas regiões, justamente no momento em que 
o Brasil quebrava a sujeição colonial, ficou impressionado com a desunião 

                                                           
206 REVEL, Jacques. Microanálise e construção social. In: REVEL, Jacques. (Org.) Jogos de escala. Trad. Dora 
Rocha. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p. 20. 
207 BREPOHL, Marionilde Dias. Acerca do modelo Pinheiro Machado: uma leitura sobre a história regional. In: 
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das províncias, com os localismos exagerados, com o radicalismo das 
tendências, com ‘as idéias políticas imaturas’ [...].211 

 Por conseguinte, as regiões não mantinham contato, fato que desencadeia na ausência 

de história e da história do Brasil. Mas juntando todas as regiões, tem-se, então, uma história 

nacional brasileira num conjunto de pequenas histórias regionais: “Aí estão os fundamentos 

da história interna do Brasil, que é o conjunto de histórias regionais, isto é, história que 

se faz, ao mesmo tempo, em diferentes pontos do território, e por múltiplos 

estímulos.”.212 [Grifo no original] Em outra passagem, Machado define que 

O limite de cada vila ou comarca vai até onde vão os seus habitantes, 
que se conservam ligados ao núcleo inicial, de modo que a região 
constitui uma unidade homogênea de população, de interesses, de 
convívio, de parentesco mesmo. Nessa expansão, pela imensidade do 
território ou por estímulos supervenientes, formam-se sub-núcleos, que, 
primeiro, estão socialmente subordinados ao núcleo inicial regional.213 
[Grifo no original] 

Dessa forma, a fronteira está demarcada, o limite de cada vila ou comarca vai até onde 

vão seus habitantes, ligados a um determinado ponto. Já a região seria delimitada por um 

grupo coeso e fechado com os mesmos interesses. Assim, o autor continua 

Por esse processo, as grandes zonas históricas da história regional se 
fragmentaram e deram origem às atuais fronteiras estaduais, formando as 
províncias do Império e os Estados da República, que são formações 
históricas e não artificiais. 

É o caso da formação do Paraná.214  

Sobre este aspecto, a historiadora Freitag, afirma que a república representava nesta 

historiografia, o tempo do devir, tempo de progresso: “O tempo da república, contudo é 

simbolizado como era da civilização: progresso, crença na ciência e na função moralizadora 

da educação [...] consistindo um certo redescobrimento do Brasil”.215 Wilson Martins vê, na 

República, o alvorecer do estado paranaense, por que ser uma república significa adentrar na 

história do progresso, portanto isso desencadearia adentrar para o oeste do Paraná, avançar 

para onde não há civilização: 
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Primeiro, o atual território do Paraná estava compreendido os rumos da 
expansão espontânea do núcleo paulista, por meio da qual se formaram 
os sub-núcleos do litoral, pelo estímulo do ouro de lavagem, e Curitiba, 
no seu início, pelo mesmo estímulo. 

E pelo mesmo estímulo da caça ao índio, são rechaçados os jesuítas 
espanhóis do oeste. [Grifos no original].216  

 A formação do estado paranaense, pelo estímulo do ouro, estava intrinsecamente 

ligado ao estado de São Paulo. E, pelo estímulo da caça ao índio, a fronteira do estado se 

expande para o oeste. Se a região segue até onde há elementos considerados humanos, no 

oeste há índios, portanto, não há fronteira delimitada.217 

 A historiografia paranaense trouxe em seu bojo uma escrita. Neste sentido, Freitag 

aponta que historiadores, como Westephalen, confirmam esta perspectiva: 

[...] A concepção de terras despovoadas naturaliza a separação e dificulta o 
progresso como fundamento normativo e constitutivo de identidade. 
Considerado desabitado e desconhecido, economicamente rico em produtos 
extrativistas, o sertão paranaense escapava ao domínio da nação.218  

 Adentrar o oeste, civilizar é ao mesmo tempo tornar este espaço uma lugar praticado, é 

torná-lo região, é utilizar a capacidade natural. Ou seja, o espaço para além de Curitiba, é um 

espaço pronto para receber o progresso e o poder que emana da capital do estado.  

 Na edição da Revista História: questões & debates, ano 07 número 12 de junho de 

1986, inicia com um depoimento de Wilson Martins. Podemos ler, que, para Martins, o 

Paraná inicia o processo denominado de modernização na revolução de 30. Essa revolução foi 

tanto no “[...] plano político quanto no administrativo e social”.219 Martins entende que o 

Paraná destacou-se no plano nacional já na década de 30, enquanto que  Nadalin viu no 

Paraná tradicional, uma Curitiba emissora de cultura. No entanto, Curitiba é, para Martins, um 

centro de poder. 

[...] abrindo estradas, foi paulatinamente e cada vez mais rapidamente 
eliminando as tendências centrípedas da economia paranaense e, por 
conseqüência, consolidando Curitiba não só como capital administrativa, 
mas como centro de poder, processo que continua em nossos dias, porque 
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quanto mais estradas se abrirem, mais rapidamente circulará a economia e 
mais imperiosamente se fará sentir o centro cardíaco de comando do Palácio 
do Iguaçu.220  

 Neste trecho vislumbra-se uma capital paranaense pulsante, e que, pelas novas 

estradas, escoaria a riqueza, mas, mais do que isso, também seria irradiado por elas poder, 

pois a presença do Palácio do Iguaçu prolongar-se-ia assim, para além de Curitiba. Freitag 

analisando o processo de modernização paranaense pensa que o ato de forjar uma região a 

crença numa possibilidade: 

[...] O estado era uma entidade da federação com atributos para a boa 
germinação do progresso. O Paraná moderno seria ainda uma possibilidade a 
ser alcançada, via necessária para a depuração dos males que afligiam malha 
viária acrescida da recuperação daquelas já existentes, porém escassas.221  

Martins continua: “O crescimento não só material, mas também psicológico, de 

Curitiba é concomitante a todo o processo. A princípio, a capital do ‘Norte novo’ era São 

Paulo; já agora, é inegavelmente, Cutitiba, Capital indiscutível de todas as regiões”.222 Acima 

de uma comparação com São Paulo está Curitiba, pois se São Paulo já foi uma capital 

pulsante, já não era mais. Nesse momento Curitiba é indiscutivelmente a capital. Inventa-se 

uma nova região no espaço político, cultural e historiográfico. Curitiba se configura não 

apenas como uma nova região, mas como “capital de todas as regiões”.223 Se a história 

nacional é o conjunto de todas as histórias regionais, a partir do depoimento ufanista de 

Martins, poder-se-ia pensar que se pretendia Curitiba como a capital do Brasil. 

 Para Martins o progresso não é mais algo a ser alcançado pela capital, pois lá ele já 

está presente. No entanto adentrar o estado significa emanar poder, estabelecer a presença do 

Palácio do Iguaçu. Nesta perspectiva, 

A modernidade, portanto ainda soava uma faceta a ser atingida. Ademais, a 
amplitude do tema só poderá se alcançada se levarmos em conta o trabalho e 
seleção das representações da natureza na apresentação pública da região. A 
espetacularização da cultura paranaense, dada por intermédio da 
modernidade, demonstrava que o passado estaria inscrito na região e, por 
conseguinte, nas potencialidades inerentes aos sertões paranaenses. Forjava-
se assim, por um lado, um Paraná sobre a aparência de modernidade (em 
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222 MARTINS, Wilson. Depoimento do professor Wilson Martins: reflexões sobre a história política do Paraná 
nos anos 50. História: questões & debates. Curitiba, v 7 nº 12, 1986. p. 82. 
223 Idem, p. 80. 
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potencial); por outro, os apelos para o progresso no interior das narrativas 
reafirmam a negatividade como componente de região.224  

 Expor uma cultura, um progresso, uma nova capital, é espetacularizar, é coloca-los no 

palco da nação, inscrever a história local no espaço nacional. Para Freitag, este gesto de ligar 

culturas a um lugar é forjar um Paraná moderno. Sendo assim, o ato de reafirmar o progresso 

significa reiterar a falta de uma região. Nessa historiografia, percebe-se que há grande 

preocupação em inserir, em demonstrar que Curitiba e o Paraná fazem parte de um todo. 

Demonstrar a importância do estado na economia, na cultura, na academia, e na história são 

características que delineiam a escrita da história regional paranaense. 

Seguindo a premissa de uma historiografia regional, o professor Sérgio Odilon 

Nadalin escreveu sobre a imigração alemã em Curitiba. Nadalin trabalhou, no artigo intitulado 

“Imigrantes alemães e descendentes em Curitiba: caracterização de um grupo social”, na 

edição número 02 do ano de 1981, com a noção de sociedade receptora e emissora. Essa 

noção implica em um processo de enclave, simbiose e hibridização. Para o autor, “A partir da 

apresentação de dois esquemas hipotéticos do processo resultante dos contatos culturais 

evidenciou-se a importância para a análise da dialética das durações” 225 [Grifo no original]  

Para Nadalin, reforça-se a perspectiva de dinâmica da formação do Paraná tradicional:  “[...] a 

migração de populações para o oeste a partir do centro de irradiação de Curitiba, e que 

resultou na comunidade paranaense mais antiga”.226 É possível identificar que Nadalin 

compartilha a hipótese utilizada por Brasil Pinheiro Machado no que diz respeito ao centro de 

irradiação em Curitiba. Nas fotografias que compõem as capas da Revista História: questões 

& debates, encontramos fotos de famílias e trabalhadores imigrantes. Veja-se na edição do 

ano 5 número 8 de junho de 1984. 

 

                                                           
224  MARTINS, Wilson. Depoimento do professor Wilson Martins: reflexões sobre a história política do Paraná 
nos anos 50. História: questões & debates. Curitiba, v 7 nº 12, 1986. p. 59. 
225 NADALIN, Sergio Odilon. Imigrantes alemães e descendentes em Curitiba: caracterização de um grupo 
social. História: questões & debates. Curitiba, v 2 nº 2, 1981. p. 23. 
226 Idem, p. 24. 
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Imagem 10: Capa da Revista História: questões & debates ano 5 número 8 – 1984 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 Na fotografia desta capa, podemos ver as crianças nas escadas; em frente a elas estão 

dois homens em primeiro plano. Em terceiro plano estão os adultos na varanda. A casa é 

visivelmente de estilo polonês, haja vista os lambrequins. A descrição da imagem diz: “Borto 

Larraine com a família em frente a sua residência em Ponta Grossa (s.d). Fotografia de Luis 

Bianchi.”227 Na contracapa podemos ver seis pessoas no jardim, cuja foto tem o 

enquandramento a partir de um local elevado, visto que as pessoas olham para cima. A 

fotografia abaixo registrou um homem e uma mulher segurando um bebê no interior da casa. 

A descrição das fotos da contra capa são as seguintes: “foto superior: Família Candel, no 

jardim de sua residência, Lapa, Paraná (s.d., foto provavelmente do início da década de 1920). 

Foto inferior: sem referências. Fotografias de Guilherme Glück”.228 

 Ambas as imagens retratam famílias, mas a particularidade é que em uma delas a 

família está no interior da casa, aonde seus móveis, seu cotidiano estão retratados dentro e 

fora, nos seus jardins e na exposição de traços culturais como os lambrequins na foto da capa. 

                                                           
227 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 5 nº 8, Curitiba: APAH, 1984. 

228 Idem. 
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 De acordo com Nadalin, essa sociedade curitibana que se concebeu foi alimentada por 

outras sociedades. Seria o caso, da comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, 

de Curitiba, de origem alemã:  

[...] o caráter do grupo é constantemente alimentado pela continuidade do 
vínculo com a sociedade emissora em termos físicos traduzindo 
principalmente pela entrada constante de novos membros nascidos no 
estrangeiro ou em Santa Catarina, na zona de colonização alemã.229  

 Curitiba tornou-se, para Nadalin, um local de irradiação de cultura, entretanto foi 

alimentada por outros centros, no caso, Alemanha e Santa Catarina, tida como um locus 

cultural alemão no Brasil. Na edição do ano 7, número 12, de 1986, temos a fotografia de uma 

família, cuja descrição da foto informa que são  

Moradores do Bairro do Portão, em Curitiba Paraná, 1909. Aparecem o casal 
Antônio e Chatarina (Baron), Gasparin e os filhos André, Ângelo, maria, Aristhides, 
Dantes, Eugênio e a empregada doméstica Antonia (cognominada Inês). Natural da 
Lapa, trabalhou com a família de 1900 a 1922.230 

Imagem 11: Capa da Revista História: questões & debates ano 7 número 12 – 1986 

 

Fonte: Revista História: questões & debates 

                                                           
229 NADALIN, Sergio Odilon. Imigrantes alemães e descendentes em Curitiba: caracterização de um grupo 
social. História: questões & debates. Curitiba, v 2 nº 2, 1981. p 20. 
230

 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 7 nº 12, Curitiba: APAH, 1984. 
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 Como comumente aparecem, as crianças estão em primeiro plano: a menina do lado 

esquerdo carrega em seu colo uma boneca, símbolo da infância feminina. É a filha mais velha 

que está ao lado da mãe, que está sentada. Do outro lado está a filha menor. Em pé em meio 

aos filhos homens está o pai. Sentada no canto direito está a empregada negra com um longo 

vestido. A fotografia demonstra não apenas a hierarquia familiar, mas também outros aspectos 

da época, como o grande número de filhos, as vestimentas, e curiosamente, a empregada 

sendo registrada ao lado da família. A imagem publicada nesta edição remete a uma 

preocupação com o cotidiano familiar. A fotografia da capa a seguir retrata o homem no 

trabalho. 

 
Imagem: 12: Capa da Revista História: questões & debates, ano 7 número 13 – 1986 

Fonte: Revista História: questões & debates 

 

 Nesta capa, publicada em 1986, temos uma foto posada de dois trabalhadores, 

provavelmente ferreiros, haja vista as ferramentas e o local. A fotografia possui 

enquadramento horizontal e a distância permitiu que aparecesse o corpo inteiro dos 

personagens retratados: os dois homens exibiram as ferramentas, tão importantes quando eles 

na fotografia. 

 A descrição da foto diz que se trata de uma fotografia "[...] sem identificação na 

década de 1920. Autor: Zygmunt Strzemieczny, fotógrafo de origem polonesa." Embora a 
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legenda nos informe que o autor de é de origem polonesa, provavelmente os personagens 

sejam imigrantes, não apenas pela aparência, mas pelo momento em que a fotografia foi 

tirada: em 1920, momento histórico em que muito imigrantes poloneses imigraram para o 

Paraná. Tal tema é, ainda hoje, importante no rol de pesquisas históricas do Departamento de 

História da UFPR. Não apenas esta capa traz o tema imigração, pois que, há também, 

fotografias de famílias estampando outras capas, famílias brancas com sobrenomes europeus, 

seu cotidiano, suas casas e seu trabalho. 

Albuquerque Júnior vê problemas na escrita da história regional, pois que esta fica 

presa no seu próprio discurso, embora venha a colaborar com a ideia de região, que passa a 

ser discutida, no entanto, “[...] Em vez de questionar a própria ideia de região a teia de poder 

que a institui, ela questiona apenas determinadas elaborações da região, pretendendo 

encontrar a verdadeira”.231 Para Albuquerque, apenas alguns elementos são pinçados da 

história para servir de suporte para criar uma região, a verdadeira. Nessa perspectiva, os 

historiadores regionais praticantes estavam escrevendo e descrevendo o Paraná a ser 

reconhecido. O autor continua a tecer críticas a esse modelo, pois elaborar a história regional, 

é separá-la do restante do Brasil. Nas palavras do autor os historiadores ao se colocarem  

[...] como historiadores regionais praticantes, eles estariam reconhecendo sua 
incapacidade de fazer História do Brasil ou o caráter limitado desta 
produção? Por que os historiadores paulistas e, em menos número, os 
historiadores cariocas podem fazer história nacional e os das outras áreas 
apenas ‘História Regional’? Continuamos presos, assim, a uma hierarquia de 
saberes e de espaços que se definiu no início do século.232  

 O autor vê nessa construção de história regional uma segregação, uma aceitação de 

inferioridade. Mas por outro lado, Bruno Latour nos diz que o ato de criar novos grupos se 

configura como uma estratégia. No caso da análise da Revista História: questões & debates 

utiliza-se esta noção, ao se comparar a formação da APAH à uma formação de grupo, pois 

uma nova intelectualidade precisa  expor o que é debatido e produzido. Latour leciona que 

A capacidade de inventar novos objetivos é limitada pela existência de 
grupos já definidos. Seria bem melhor definir novos grupos que poderiam, 
por sua vez, ser atingidos apenas através da ajuda aos contendores na 
construção de seus fatos. À primeira vista, parece impossível inventar novos 
grupos, na prática, é a estratégia mais fácil e, sem sombra de dúvida mais 
eficiente.233  

                                                           
231 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do nordeste e outras artes. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. p. 39. 
232 Idem, p. 41. 
233 LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000. p. 
190. 
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 Ao escrever tal passagem, Latour reflete a respeito do remanejamento de interesses e 

objetivos. Se é difícil incorporar um novo modelo de escrita em um grupo já existente, cria-se 

outro grupo. Por conseguinte, a criação da APAH é um locus de uma nova vivência 

intelectual, com maneiras diferentes de se fazer história, em outro espaço e construindo suas 

próprias estratégias, a história interdisciplinar com a economia, seguindo o modelo da 

chamada, segunda geração dos Annales. A história regional e ensino de história foram as 

principais estratégias de um grupo que ouviu a França, escreveu o Paraná, mas pensou o 

Brasil, como será analisado do próximo capítulo.  



III CAPÍTULO 

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE HISTÓRIA: 

ENSINO DE HISTÓRIA E RESISTÊNCIA POLÍTICA 

 

Refletir sobre novas formas de ensinar, de aprender do aluno é um constante processo 

imanente às escolas e ás universidades. No entanto, refletir sobre maneiras críticas de atuação 

do professor em sala de aula, e também fora dela, em um momento de ditadura militar no 

Brasil, tornou-se um processo mais complexo do que já é por si só. Em ditaduras, este 

processo requer embates, enfrentamentos e, resistência política. A criação da APAH se deu 

nos anos finais deste contexto, e o tema ensino de história não passou despercebido no 

periódico e na associação. 

Com o golpe de 64, a educação brasileira e não somente ela, mas a sociedade como 

um todo, passa por um período permeado por tensões e várias limitações políticas. 

Consequentemente, os resultados referentes à educação foram os elevados índices de 

repetência e evasão escolar, falta de recursos materiais e humanos. Sendo assim, as taxas de 

analfabetismo eram demasiadamente altas. 

 A educação estava estagnada, e não por acaso, pois que, quando não se tem acesso ao 

ensino, não se tem acesso a outras formas de trabalhos e, muito menos, a uma ampla visão 

crítica da sociedade em que se vive. O povo estava impedido de escolher, não apenas pela 

falta de instrução, mas pelo momento político. Mais de vinte anos depois de 64, os índices de 

analfabetismo eram muito grandes. Em 1980, 25,94% da população com mais de 15 anos era 

analfabeta. No final da década, em 1987, eram 20%; em 1988, 17% e em 1989 eram 19,7%.234 

Veja-se que houve uma diminuição na taxa de analfabetismo, para depois ter um aumento no 

final da década. 

 As escolas se tornaram locais vigiados, matérias são suprimidas dos currículos, 

professores foram presos exilados e não poucas vezes torturados. Em 1964, a Lei Suplicy de 

Lacerda procurou acabar com o movimento estudantil, que só voltou á legalidade em 1985. 

Um dos incisos do Decreto-lei nº 477/69 de 26 de fevereiro de 1966, previu que “[...] fosse 

considerada infração o uso da dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para 

praticar ato contrário à moral ou a ordem pública.”235 Caso o subversivo fosse professor ou 

                                                           
234 Dados IBGE. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/ 
indicadoresminimos/notasidicadores.shtm>>. Acesso em 10 de out. de 2013 
235 DECRETO-LEI nº 477/69, Disponível em << http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10b.htm>>. Acesso 
em 16 out. de 2012. 
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funcionário da instituição, seria banido da sua profissão pelo prazo de cinco anos, caso fosse 

aluno seria impedido de estudar em estabelecimentos de ensino pelo prazo de cinco anos. 

Sabe-se que as penas praticadas eram mais rígidas do que as escritas. 

 A partir de meados da década de setenta teve o início um período lento de alteração da 

ditadura para a abertura da política. Aliás, momento em que houve uma retomada dos 

movimentos sociais,os professores se organizaram em várias associações, entre elas, a própria 

ANPUH; no final dessa década, a APAH foi criada. Em entrevista, Burmester conta que 

“Havia uma efervescência muito grande. As pessoas se organizavam. Lembro de quando eu 

participei de algumas reuniões pela anistia. Tudo se misturava na época. Fazíamos reuniões na 

igreja próxima ao terminal rodoviário [...]”236 Burmester narra um momento em que haviam 

organizações para que objetivos fossem alcançados. Nessa perspectiva, Cabrini e Ciampi 

afirmam que a década de 80 foi, 

[...] na perspectiva de hoje uma década economicamente perdida, mas que 
com relação aos movimentos sociais e reformas de ensino, caracterizou-se 
pelas reivindicações, inovações e criatividade [...] Predominou a discussão 
na perspectiva de uma abordagem mais crítica das condições de produção e 
transmissão do conhecimento histórico.237 

Portanto, para além de um momento de efervecência mais crítica começa a ser gestada 

e disseminada a ideia a respeito do fazer e do ensinar história. Houve uma reforma do ensino 

do primeiro e segundo graus, no ano de 1971; o governo tornou o ensino de segundo grau 

obrigatoriamente profissionalizante, diminuindo drasticamente a formação humanística. Isso 

configurou um desvio dos estudantes das escolas superiores, visto que procuravam por meio 

de um diploma técnico. Tal situação só foi alterada anos mais tarde, em 1982. No entanto, 

mesmo com a alteração da constituição, ela manteve-se permeada por contradições, o que 

gerou insatisfações, culminando em movimentos sociais: 

[...] Os direitos sociais, e um certo cunho nacionalista, que foram 
incorporados a ela, representavam o ápice das conquistas políticas do 
movimento ‘Diretas Já’ ao esforço de participação nos trabalhos da 
constituinte [...]238 

Ainda no ano de 1971, foram acrescentadas e modificadas as disciplinas a serem 

ministradas nas escolas, o ensino religioso passou a ser obrigatório,  

                                                           
236 BURMESTER, Ana Maria. Entrevista. Curitiba, 07 de outubro de 2013. 
237 CIAMPI, Helenice; CABRINI, Conceição. Ensino de história: história e vivências. In: CERRI, Luis 
Fernando. (Org.). O ensino de história e a ditadura militar. Curitiba: Aos quatro ventos, 2005. p. 08. 
238 SILVA, Francisco Carlos Teixeira. Brasil em direção ao século XXI. In: LINHARES, Maria Yedda. (Org.) 
História geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1996. p. 334. 
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[...] no campo do ensino do então 1º e 2º graus, as possibilidades de reflexão 
sobre o processo de conhecimento adormecidas. As disciplinas de história e 
geografia foram fundidas em estudos sociais. No segundo grau foram 
excluídas as disciplinas de Filosofia, Psicologia e Sociologia e nos dois 
graus introduziu-se a Educação Moral e Cívica.239 

 As disciplinas de sociologia, história, filosofia deixaram de ter espaço único no ensino, 

tendo ficado dentro de Estudos Sociais e assim, por estarem na mesma disciplina, não era 

ministrado por um profissional da área, que acabava se dividindo entre história e geografia. 

Portanto, as disciplinas com conteúdo reflexivo foram retiradas do alcance dos alunos. 

 De uma forma ou de outra, viveu-se na década de 70, uma reforma educacional do 

ensino básico, dando continuidade à reformulação da educação que já vinha desde os anos 60, 

que tinha por objetivo a reforma do ensino superior: 

Percebemos nesse período que questões relativas à educação inserem-se em 
duas preocupações básicas por parte do governo federal: de um lado o 
ideário nacionalista nos princípios da segurança nacional, onde a ‘ordem 
pública’ e a ‘hierarquia dos poderes’ deveriam ser resultados, e, de outro 
lado, o esboço de um projeto econômico desenvolvimentista, urbano [...].240 

Na análise de Martins, antes da implementação dos Estudos Sociais, o governo já 

vinha, há quase duas décadas, modificando o cenário da educação brasileira, o qual não era 

um projeto solitário, contava com  

[...] três colaboradores que assinavam a versão definitiva do programa e 
outros 34 colaboradores divididos da seguinte forma: nove professores 
responsáveis por elaborar os ‘Documentos Preliminares’; especialistas nas 
disciplinas acadêmicas de História e Geografia, e 25 professores 
denominados de ‘analistas críticos’ do documento final, originários dos três 
níveis de ensino.241 

Para que os docentes se adaptassem às novas reformulações, foi criado o Guia 

curricular. A parte de história foi elaborada por Elza Nadai e Joana Neves, que escreveram, 

posteriormente, o livro didático História do Brasil, o qual teve ampla repercussão durante a 

ditadura militar brasileira.242 

O Decreto-lei nº 68.065, de 14 de janeiro de 1971, previa, no seu artigo 4º, em quais 

pressupostos a educação moral e cívica deveria basear-se: 

                                                           
239 CIAMPI, Helenice; CABRINI, Conceição. Ensino de história: história e vivências. In: CERRI, Luis 
Fernando. (Org.). O ensino de história e a ditadura militar. Curitiba: Aos quatro ventos, 2005. p. 02. 
240 MARTINS, Maria do Carmo. Currículo, cultura e ideologia na ditadura militar brasileira: demarcação do 
espaço de atuação do professor. In: CERRI, Luis Fernando. (Org.). O ensino de história e a ditadura militar. 
Curitiba: Aos quatro ventos, 2005. p. 22. 
241 Idem, p. 24. 
242 Idem. 
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a)  defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito 
religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com 
responsabilidade, sob a inspiração de Deus; 

b)  a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e 
éticos da nacionalidade; 

c) fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 
humana; 

d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes 
vultos de sua história; 

e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à 
família e à comunidade; 

f) a compreensão dos direitos e de deveres dos brasileiros e o 
reconhecimento da organização socio-político econômica do País; 

g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com 
fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao 
bem comum; 

h) o culto da obediência à Lei da fidelidade ao trabalho e da integração na 
comunidade; 

O decreto prevê uma educação baseada no princípio religioso voltado à criação de uma 

nacionalidade para a formação de uma unidade de solidariedade humana, mas este culto 

deveria ser voltado para as tradições e para os heróis da pátria. Os alunos deveriam aprender 

seus deveres e a organização política do país, com preparo para as atividades cívica-patriotas, 

bem como, obediência à lei, ao trabalho, e também deveriam aprender a cultuá-la. 

Nesse período de questionamento a respeito da educação escolar e alteração das 

disciplinas, a APAH estabeleceu seus objetivos, dentre eles a publicação da Revista História: 

questões & debates, e, também, objetivou a integração dos diferentes níveis de ensino, 

manifestou preocupação com a história ensinada nas escolas. Isso se encontra nas revistas e 

nas entrevistas realizadas à APAH em oposição à ditadura brasileira. Assim sendo, a criação 

da associação é definida como lugar de crítica e de enfrentamento. A associação optou, 

segundo as narrativas do Professor Antunes e do professor Key, por se posicionar contra a 

ditadura militar brasileira. Vejamos: 

E quando nós criamos a APAH, final de 70, início dos anos 80, nós 
resolvemos, também, não apenas que ela fosse uma entidade de 
representação, professores, historiadores, etc. Mas que também ela tivesse 
uma intervenção, uma certa intervenção política na sociedade. Então na 
época passamos a apoiar e nos reunir com grupos também de resistência à 
ditadura como nós. Grupos que procuravam até com certa ousadia, enfrentar 
da maneira que cada um pudesse enfrentar, o autoritarismo a repressão, 
etc.243 

A APAH é relembrada como um local de enfrentamento, de opção política nos 

momentos finais de um período atribulado politica e militarmente no Brasil. A opção de ser 

                                                           
243 SANTOS, Carlos Antunes dos. Entrevista. Curitiba, 10 de dezembro de 2012. 
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oposição e de discutir a educação numa perspectiva crítica foi, para o professor Carlos, um 

desafio naquele momento de repressão e autoritarismo. 

A criação de uma associação visava demarcar espaço, criar território, expor uma 

região, pois intervir politicamente torna-se um ato visível socialmente. Sendo assim, apoiar 

grupos de resistência era compor alianças de lutas para enfrentar a repressão.  

Eu lembro que a APAH [...] organizou um movimento em defesa de várias 
banquinhas no centro da cidade que eram implodidas, por pessoas ligadas ao 
Comando de Caça aos Comunistas, por que elas divulgavam literatura 
alternativa, de resistência etc. Fizemos um grande movimento público, em 
plena Rua das Flores, no sentido de defender a liberdade de expressão enfim 
[...] A APAH foi isso, foi uma entidade que não só buscava discutir mas 
também, propor, [...] questões ligadas com esta revolução na história, com 
essa nova história que estava acontecendo.244 

Dessa forma, ir às ruas e organizar movimentos públicos retirava as discussões de 

locais internos. Tal questão, para o professor Antunes, ligava-se às discussões da nova história 

francesa. O ensino de história ligou-se às novas perspectivas históricas, ou seja, uma história 

próxima ao aluno e, também, a história a partir do tempo presente portanto, objetivava-se ir 

além da redoma universitária. 

E foi interessante e ao mesmo tempo também se tornar um locus de 
representação e de participação de vida política de Curitiba, do Paraná e do 
Brasil. Ninguém queria ser um sindicato, isso nunca foi nosso objetivo e 
nunca fomos. Na verdade o que nós queríamos realmente é que com essa 
chamada Associação Paranaense de História pudéssemos ter uma presença 
marcante no âmbito dos historiadores, mas também no âmbito da 
sociedade.245 

 Antunes objetivava criar um espaço não apenas de debates em torno da historiografia; 

queria-se um espaço político atuante em meio aos historiadores. Nessa perspectiva, o 

professor Key Imaguire Junior, ao rememorar a atuação da APAH e a publicação da Revista 

História: questões & debates, relata que: 

Neste tempo estar à esquerda era um risco de vida. Eu lembro de várias 
coisas. Aqui inclusive. Um protagonizado pelo professor Carlos. Existia aqui 
na universidade uma organização, chamada [...] eu não vou lembrar, mas era 
uma organização que congregava todo o corpo docente e cujo objetivo era 
fazer uma ligação da universidade com o governo. Uma ligação extra-oficial 
[...] Todos os professores eram afiliados. [...] Foram professores das ciências 
sociais. Enfim, [...] é que criou-se dentro desta instituição, surgiu a atual 
associação dos professores que era a esquerda em relação ao regime militar. 
Eu me lembro de uma assembléia que foi dirigida pelo professor Carlos, foi 
assim a virada, [...] os professores deixaram de ser aquele corpo vinculado 
por aquela associação e passou a ser oposição. Eu me lembro de uma 
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votação, disputada voto a voto, e a greve era o principal objetivo da votação. 
E nesse momento a universidade passou a ser considerada de esquerda. 
Alguma coisa que algo como segurança, era tão declaradamente, tinha 
alguma coisa a ver com segurança, segurança nacional [...]246 

Imaguirre discorre a respeito das dificuldades em se opor politicamente naqueles anos. 

A universidade estaria diretamente ligada ao governo ditatorial brasileiro, no entanto, com a 

assembléia e a decisão pela greve dos professores, a universidade passou a ser considerada um 

local de esquerda,247 mas o professor conta que a disputa pela decisão de greve foi voto a 

voto, portanto o grupo contra a esquerda ou a greve era considerável. 

 [...] a partir dessa assembléia [...] os professores são considerados à 
esquerda. O PT deve muitíssimo a universidade, essa posição dos 
professores, enfim, a esquerda. [...] A associação sempre esteve do lado de 
greves, trabalhistas, e até hoje a gente sente isso, o PT é muito forte na 
universidade, por mais besteira que faça, aqui dentro ele tem um apoio muito 
forte.248 

O Partido dos Trabalhadores, criado no mesmo contexto histórico, teria forte 

influência na decisão, sempre estando ao lado das manifestações dos docentes da UFPR. 

Portanto, para Imaguirre, a APAH está ligada ao movimento esquerdista através do PT. Conta 

ainda: 

Que eu saiba, a última [capa] que eu fiz era na época das Diretas já! Aí eu fiz 
uma composição em diagonal com uma faixa amarela, com o símbolo das 
Diretas já! Então era um tipo de apoio assim, visual subliminar à campanha 
das Diretas já, isso foi 84. Teve uma ação da APAH também em apoio às 
Diretas já! que foi uma exposição de cartoons na praça Generoso Marques, 
foi uma coisa improvisada, e eu sempre tive ligação com essa área de 
cartoon. Então eu é que levei os cartunistas, eu que convidei os cartunistas a 
fazerem os trabalhos para essa exposição, mas eu não sei como isso ficou.249 

 A capa mencionada se trata da capa já analisada anteriormente (p. 64, imagem 08) 

referente à edição 4, número 6, de 1983. É a única capa colorida entre os anos de 1980 a 1989. 

Apesar da reabertura política e da ligação com a esquerda, o apoio foi sutil por meio de 

trechos de jornais do século XIX. Para Burmester, apesar de frequentar reuniões sobre a 

                                                           
246 IMAGUIRE JUNIOR, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 
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 “‘Direita’ e ‘esquerda’ são termos antitéticos que há mais de dois séculos têm sido habitualmente empregados 
para designar o contraste entre as ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo, eminentemente 
conflitual, do pensamento e das ações políticas. Enquanto termos antiéticos, eles são, com respeito ao universo 
ao qual se referem, reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivos. São excludentes no sentido de que 
nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode ser simultaneamente de direita e de esquerda. E são exaustivos 
no sentido de que, ao menos na acepção mais forte da dupla, [...] uma doutrina ou um movimento podem ser 
apenas ou de direita ou de esquerda”. BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma 
distinção política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: UNESP, 1995, p. 31. No Brasil, durante a Ditadura 
Militar o grupo que se opunha a este governo foi chamado de esquerda. 
248 IMAGUIRE JUNIOR, Key. Entrevista. Curitiba, 22 de maio de 2013. 
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anistia, a repressão se dava de uma maneira mais amena: “Penso que era mais sutil [...] não 

havia muito. Lembro-me que nós fizemos a feira, mas não estava apenas a APAH, haviam 

mais pessoas.”250 

Por meio das capas e de seus artigos, a revista perpassava ideias, opiniões, oposições e 

apoios. A associação, se configurava como um grupo atuante no ensino, na pesquisa 

historiográfica e, também, na sociedade. Na primeira edição do periódico, encontram-se 

artigos que debatem o ensino, no meio escolar, e no ensino do meio universitário. No artigo 

denominado “A política educacional e o ensino de história”, de autoria de Maria José 

Trevisan, foram tecidas considerações a respeito do ambiente universitário no período. No 

artigo, foi utilizado o depoimento oral de um professor que critica a estrutura hierárquica 

universitária: 

Segundo um dos docentes, essa estrutura administrativa é ‘militarmente 
hierárquica’, existe na universidade uma hierarquia de poder e comando 
muito mais fechada do que a hierarquia militar. A comunidade recebe ordens 
dos comandantes da universidade, fechados em colegiados absolutamente 
impenetráveis aonde não existe a participação democrática dos jovens 
professores dos estudantes e dos funcionários na medida em que sua 
representação simbólica e seu voto não tem qualquer possibilidade de 
destruir as ordens hierarquicamente emanadas. É essa 'estrutura militar 
hierárquica' que responde pelo enfraquecimento atual da universidade e pela 
sua incapacidade de defesa.251 

 Nesse relato publicado em 80, percebe-se a memória da ação ditatorial dentro da 

universidade, entendida como rígida hierarquicamente; sem democracia, ela não se 

assemelhava à hierarquia militar, pois era pior. Critica-se o fechamento dos colegiados em 

que não há abertura para a comunidade universitária. Essa característica revelaria a 

incapacidade da universidade. A respeito do ensino de história o professor Key lembra que 

[...] o enfoque do mestrado era história como ciência. [...] certos cursos eles 
reproduzem professores, história, geografia, assim, vários cursos reproduzem 
professores da área. E isso na história sempre foi muito forte, por que, o quê 
o historiador vai fazer além de dar aula? Por que tem um campo um pouco 
restrito fora disso. Então eu acho que é por aí o fato de se colocar tanta coisa 
sobre o ensino. Eu acho que inclusive, a maioria dos meus colegas eram 
professores, inclusive eu, só que de uma área bem diferente.252 

Apesar de o enfoque da pós-graduação estar voltado para uma história científica, 

conforme o relato de Imaguirre, os alunos eram, na sua maioria, professores, e de certa forma 

reproduzidos, pois isso teria sido comum na área de história. Para Key, a grande preocupação 
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251 TREVISAN, Maria José Trevisan. Política educacional e o ensino de história. História: questões & debates. 
Curitiba, v 1 nº 1, 1980. p. 30. 
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estava na formação do historiador, ou seja, formar-se de maneira precária. Já o campo para os 

historiadores, restringia-se à licenciatura. O ensino era a prioridade. Por outro lado, na 

perspectiva de Nadalin, com o passar do tempo a associação reduziu-se: 

Veja, a Associação Paranaense de História ela foi fundada com grande 
entusiasmo. A assembléia de construção da associação, de fundação da 
associação contou com um bom número de pessoas, mas com o tempo ela 
definhou um pouco. Ela ficou circunscrita a um número bastante pequeno. 
Diretoria e mais alguns. Até para buscar o pagamento das anuidades era 
complicado por que a gente não encontrava as pessoas. Então a APAH ficou 
uma associação pequena, como ela é ainda hoje. Mas cada vez mais, a 
medida em que o departamento de história mudava; na medida em que uma 
parte de professores mais antigos se aposentava, chegavam novos, cada vez 
mais a revista começou a ter uma ligação mais forte com os professores do 
departamento. Então, eu poderia dizer que a APAH viveu durante muito 
tempo, durante grande parte dessa história, por ser muito pequena e com 
poucas pessoas, em função da própria revista. Então a APAH era a Revista e 
não a Revista era a APAH.253 

Em algumas falas, deparamo-nos com uma Associação atuante e envolvida com a 

sociedade. Por outro lado, encontramos uma associação totalmente envolvida com a Revista, a 

APAH. No relato de Nadalin, a APAH aparece como uma associação reduzida apenas a 

publicação da Revista. O grupo era pequeno e atuava no desenvolvimento do periódico, que 

só com a mudança dos professores passou a ser mais forte no Departamento de História. Para 

Antunes e Imaguirre, a APAH é uma organização da sociedade civil, uma aparelho de 

resistência à ditadura e suas consequências para o ensino de história. 

 

3.1 PERIÓDICOS E DEBATES EM TORNO DO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Tanto a ANPUH, criada em 1961 antes da instauração da ditadura, quanto a APAH 

criada em 1979, nos momentos finais da ditadura militar, tinham intenção de promover 

debates entre os três níveis de ensino visando à melhoria no ensino e na aprendizagem da 

história. As duas associações, tanto a nacional quanto a local, criaram revistas para discussão 

das mais variadas questões ligadas à história. A seguir serão discutidos uma edição especial 

da edição v 4, nº 7, de 1983, da Revista História: questões e debates e a edição v 9, nº 19, de 

1989 da Revista Brasileira de História, ambas dedicadas apenas ao tema educação. 

Em 1983, a edição da Revista História: questões & debates foi dedicada à publicação 

de textos resultantes do I Encontro de História e Educação, promovido pela APAH em agosto 

do mesmo ano. A capa do periódico traz a foto de uma escola pública. 
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Imagem 13 - Capa da Revista História: questões & debates, ano 4 Número 7 – 1983 

 

 
Fonte: Revista História: questões & debates 

  

 Na foto, vemos, enfileirados, por ordem de tamanho as crianças, que parecem estar 

sérias na posição padrão para a foto, exceto o menino do lado direito que não está posicionado 

na frente da escola: está em uma distância maior do que os demais, e aparenta estar sorrindo. 

Do lado esquerdo está uma mulher que, pelas vestimentas, parece ser uma freira. A escola 

aparenta ser pequena, com instalações simples, cuja a placa, colocada na parede, ao lado da 

porta, contém: “Escola Pública”. A descrição que está na revista nos dá as seguintes 

informações “Escola pública no bairro das Mercês,254 no início do século. Na foto, a 

professora Helena Xavier, além de membros das antigas famílias do bairro. Foto cedida pela 

família Gottschild. Acervo da casa da memória, Fundação Cultural de Curitiba.”255 A foto foi 

tirada no início do século XX e, segundo as informações, os antigos membros das famílias do 

bairro estudavam nesta escola. 

                                                           
254 No início do século XX, o Lazareto São Roque, homônimo ao leprosário de Piraquara, localizava-se no 
Bairro das Mercês em Curitiba, “[...] que eram utilizados para diversos fins como no caso: hospital de isolamento 
e leprosário.” Por conseguinte, provavelmente o bairro era considerado longe do centro. Ver: OLINTO, Beatriz 
Anselmo. Pontes e muralhas: diferença, lepra e tragédia no Paraná no início do século XX. 2 ed. Guarapuava: 
UNICENTRO, 2013. 
255 HISTÓRIA: QUESTÕES & DEBATES, v 4 nº 7, Curitiba: APAH, 1983. 
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 Nesta edição, há discussões entre diversos professores não apenas de história, mas de 

outras áreas, bem como a participação de representantes do governo estadual debatendo o 

ensino, não apenas público, mas também privado, propalado nas escolas do Paraná.  

 Marionilde Dias Brepohl, na apresentação da mencionada edição da Revista História: 

questões & debates, esclarece o posicionamento da Revista e do grupo em relação às reformas 

do ensino que criaram os “estudos sociais”; também, informa uma das preocupações ; 

voltadas sobre: 

A implantação dos Estudos Sociais no ensino médio constituiu-se um dos 
momentos mais importantes deste intento: a desvalorização da História, da 
Geografia, da Filosofia e da Sociologia objetiva fundamentalmente retirar do 
educando a sua capacidade de refletir os agentes políticos e sociais que ali 
atuavam, e que chamaram para si a responsabilidade de traçar os rumos desta 
população.256 

 A obrigatoriedade da implantação dos Estudos Sociais, matéria abrangente e 

globalizante; demonstrava um perigo ao futuro do educando, pois que a falta de 

conhecimentos sobre a sociedade em que estava inserido resultaria na incapacidade em refletir 

criticamente sobre vários assuntos. Para Brephol, o ano de 1982 foi um momento importante 

na política brasileira, pois que “[...] a sociedade brasileira inaugurou, ainda que de forma 

tímida, a retomada do processo democrático. Um dos reflexos deste fato, é o próprio 

fortalecimento da História; silenciado nos bancos escolares [...] A história, enfim, volta às 

ruas.”257  A sociedade estava motivada a dar sequência no processo de redemocratização, 

primeiramente as reivindicações estavam em torno da anistia e do retorno dos exilados ao 

Brasil, mas, posteriormente, o movimento se volta em prol das eleições diretas. 

 Na primeira seção da revista, encontra-se o ciclo de conferências e palestras 

ministradas no evento. A primeira delas está sob o título “Educação no Paraná”, de Lilian 

Wachowicz, naquele ano Diretora da Fundação Educacional do Estado do Paraná - 

FUNDEPAR. A autora aponta que, naquele momento, havia, no estado, um grande número de 

escolas que contavam com apenas um professor sendo que, “[...] esse professor não se articula 

com a sua categoria profissional, porque ele está absolutamente sozinho na sua região e, 

muitas vezes, não tem oportunidade de frequentar um curso para formação de professores”.258 

A preocupação centra-se na formação do professor que, não poucas vezes, ministrava várias 
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disciplinas. Para Wachowicz, os professores que atuam sozinhos em suas regiões não estão 

ligados com os profissionais da sua área, portanto o acesso era restrito, bem como a 

profissionalização da carreira do magistério apresentava-se insipiente. 

O salário do professor também foi mencionado, pois que, em muitas cidades, o salário 

correspondia à metade do salário mínimo: “[...] as prefeituras raciocinaram, na sua 

manutenção que o horário do professor é a metade do salário do operário. De forma que, se o 

salário mínimo está em torno de Cr$ 35.000,00, digamos ele recebe Cr$ 17.500,00, por um 

salário igual a quatro horas diárias”.259 O raciocínio segundo Wachowicz, é capitalista uma 

vez que a instituição escolar é urbana e seus salários baseiam-se nos pagamentos dos 

operários.  

Portanto, pensada pela burguesia, a escola, sendo uma instituição de saber, ela 

proporciona, de uma forma ou de outra, o acesso ao conhecimento o que, para Wachowicz, é 

uma contradição, visto que “Ao abrir as escolas a todo o povo, o Estado liberal torna público 

o acesso ao saber, mas o acesso ao saber é também um acesso ao saber, um acesso a uma 

condição de força, porque o saber é um sistema que confere força”.260 Consequentemente, 

para a autora, o acesso ao conhecimento iria gerar questionamentos à escola. No entanto, a 

autora não considera o tipo de saber, pois que o conhecimento ensinado pode ser perpassado 

pelas mais diversas intenções e, portanto, formando o aluno de uma maneira conduzida, ao 

mesmo tempo em que não considera as motivações próprias do aluno como sujeito. 

 Wachowicz concorda que esse processo não é pacífico e que está permeado por 

tensões; tensões essas que começam a aparecer no Paraná “[...] se apresentando dentro da 

instituição escolar formal e elas devem ser estudadas, [...] através dessas questões teóricas, 

que são colocadas num contexto histórico num determinado período, que vem desde a metade 

do século passado até hoje, e que não está se resolvendo.”261 A autora admite a complexidade 

do processo, mas estava longe de ser resolvido. 

 Em outro artigo, de 1983, Doralice Altina Gigante, Assessora de Planejamento na 

Diretoria Geral de ensino de 2º Grau da Secretaria de Estado de Educação, intitulado “A 

situação do ensino e da educação no segundo grau no Paraná” o enfoque se dá de maneira 

influenciada pelo viés marxista. A autora menciona que a redução de orçamentos, a 

privatização de ensino e o acesso privilegiado a ela atendem somente à classe dominante: 
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“Reduziram-se os orçamentos para a educação, incentivando-se a privatização do ensino, 

onde só os privilegiados tem acesso, criando-se uma elite a serviço dos interesses da classe 

dominante.”262 A educação estaria vinculada às classes dominante, no entanto, como 

mencionado anteriormente, o governo expandiu a atuação do ensino, mas o 2º grau seria 

apenas profissional, justificando isso pelo suposto momento econômico vivido no país, porém 

efetivamente abria ou expandia um fosso entre o ensino público e o privado, entre trabalho e 

acesso ao conhecimento. 

 Para Doralice, mesmo com a reforma, o ensino deteriorou-se, pois que a criação de 

várias escolas em diferentes áreas de país aumentou em números e não em qualidade, pois que 

tudo isso foi feito sem “[...] estrutura material e humana, com orçamentos cada vez mais 

reduzidos.”263 

 Esses artigos mencionam uma preocupação com o ensino de forma geral, não apenas 

com a história. O ensino deveria ser melhor; o retorno da história às bancadas escolares seria 

algo extremamente necessário; o saber geraria contradição, reivindica-se por um ensino de 

segundo grau que não fosse apenas profissionalizante, se queria um ensino livre, pois que “A 

clientela do 2º Grau é basicamente formada de adolescentes e, como tal, é uma ‘matéria 

prima’ que deve ser trabalhada em sua íntegra”.264 

Partindo deste pressuposto, entende-se que o ensino de 2º Grau, tem uma finalidade 

diferente da perspectiva do governo federal, sendo que uma das funções seria a de dar “[...] 

continuidade à formação da personalidade do educando, ajudando-o a tomar consciência do 

‘aqui’ e do ‘agora’, exercitando seu senso crítico, sua criatividade”,265 portanto, o adolescente 

era visto como uma pessoa dotada de criatividade e que deveria ter acesso ao conhecimento 

crítico para analisar a sociedade em que ele viva, para além do ensino profissionalizante. Ao 

que parece, tanto o governo quanto os professores tinham clara a importância do 2º grau, pois 

ambos defenderam a sua reforma, no entanto em sentidos opostos. 

 Já na seção Mesa Redonda, sob o título História “Comemorativa”, na fala de Maria 

Ignês Mancini de Boni, professora do Departamento de História da UFPR no momento da 

publicação da edição, temos uma apresentação da escola francesa de história. Como já 

apontado em capítulo anterior, foi destacada a confluência e a aproximação entre a escola 
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francesa e o marxismo na APAH. No próximo texto, “A nova história”, a professora Ana 

Maria Burmester, também professora da UFPR, afirma que a história tem uma vocação, e esta 

vocação é ser crítica “[...] e ser crítica significa, no nosso modo de pensar, levar os alunos a 

compreenderem o que são e o que não são, a perceberem que História é mudança, 

transformação [...]”.266 A autora, em um viés marxista concorda com Pierre Vilar,267 que é 

preciso levar “[...] o aluno a raciocinar historicamente, a ‘ver’ na grande empresa do século 

XX a manufatura do século XVIII, a perceber que tudo é histórico, tudo se cria e se 

transforma na História.”268 A história foi entendida como constante mudança, e como 

processo é possível perceber a historicidade. 

 A história, como disciplina, foi marcada como uma disciplina em que determinados 

grupos procuraram consolidar um poder, sendo a história uma arma. Para Cerri, “[...] esta 

arma deve ser usada para estabelecer a hegemonia da burguesia, no sentido de um consenso 

social em que fica justificando o poder desta classe e seus aliados”.269 O que fica claro é que o 

ensino de história tem sempre um objetivo a ser cumprido ao longo dos mais diferentes 

tempos históricos, pois que, “A história, principalmente, será a disciplina capaz de estabelecer 

uma identidade única, a nacional, sobre todas as outras, que homogeneíza cultura e 

juridicamente os cidadãos, a partir de um passado comum, que via de regra é inventado”.270  

 A história como disciplina foi, no início do século XIX usada como “‘genealogia da 

nação’, como um instrumento de unificação ideológica dentro de um projeto de construção do 

consenso burguês, cuja visão da escola é uma instituição capaz de igualar o estatuto de todos 

os homens, convertendo-os de súditos a cidadãos”.271 Assim, a história ensinada possui uma 

missão, a de ensinar a formar cidadãos, mas sempre cidadãos formados de acordo com um 

determinado paradigma. 
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intitulado Histoire marxiste, histoire en construction: Essai de dialogue avec Althusser. 
268 BURMESTER, Ana Maria. A nova história. In: História: questões & debates. Curitiba, v 4 nº 7, 1983. p. 206. 
269 CERRI, Luis Fernando. Os objetivos do ensino de história. In: História e ensino. Londrina, v 5. Out. de 1999. 
p. 138. 
270 Idem. 
271 Idem, p. 139. 



114 

 

Para Burmester, a história é engajada e participativa, pois que “[...] estamos tratando 

de vida, e vida presente. No mais deixamos os mortos enterrarem seus mortos”.272 Em outros 

textos como o de Hilda Pívaro, “A concepção marxista da história” tem-se a seguinte 

passagem: “A História é um processo sem sujeito [...] O que constitui a sociedade é o sistema 

de relações sociais do modo de produção, as lutas de classes.”273 Tem-se a influência do 

marxismo althusseriano apagando os sujeitos na história sob  influência estrutural.274 Há uma 

dissonância, pois que, se para Burmester falar e ensinar a história se trata  de proferir sobre 

vida presente, para Pívaro, a história se trata de uma história sem sujeito, sendo que, 

basicamente, os modos de produção e lutas de classes permeariam a sociedade. Se para Pívaro 

a influência é do marxismo althusseriano, Burmester se aproxima do marxismo 

benjaminiano.275 

 No texto, “História e pesquisa acadêmica” o autor, professor Carlos Roberto Antunes 

dos Santos, explana sobre a produção historiográfica que não atinge plenamente os três níveis 

de ensino: “A produção historiográfica a nível acadêmico se transformou, produziu grandes 

trabalhos, entretanto não atingiu o ensino de 1º e 2º graus [...]”.276 Portanto, para o professor, 

apesar de as pesquisas estarem sendo cada vez melhores, a produção se prende em uma 

redoma universitária, portanto não atingindo os alunos e professores dos outros níveis.  

 Para, além disso, para o professor Antunes, a história teria uma função social, pois que 

“[...] ela faz mal ao poder. Com a História se pode fazer guerra, pois não é por acaso que esta 

                                                           
272 CERRI, Luis Fernando. Os objetivos do ensino de história. In: História e ensino. Londrina, v 5. Out. de 1999. 
p. 139. 
273 PÍVARO, Hilda. A concepção marxista de história. In: História: questões & debates. Curitiba, v 4 nº 7, 1983. 
p. 206. 
274 Thompson vê problemas na concepção marxisma althusseriana, dentre eles a exclusão do sujeito e da cultura 
na história. Para ele, “[...] Althusser nunca se dispôs a qualquer tipo de compromisso e, certamente, não com o 
‘historicismo’, o ‘humanismo’ e o ‘impirismo’”, assim “[...] o estruturalismo de Althusser é um estruturalismo 
desviando-se do método histórico do próprio Marx, portanto o universo conceptual de Althusser não tem 
categorias adequadas para explicar a contradição ou a mudança – ou a luta de classes, essas debilidades críticas 
explicam por que Althusser tem de se calar (ou ser evasivo) quanto a outras categorias importantes, entre as 
quais a de ‘econômico’ e a de ‘necessidades’, segue-se disto que Althusser (e a sua progênie) se vêem incapazes 
de lidar, exceto de maneira mais abstrata e teórica, com questões de valor, cultura – e teoria política” 
(THOMPSON, Eduard Paul. A miséria da teoria: ou um planetário de erros, uma crítica ao pensamento de 
Althusser. Rio de Janeiro. Zahar Editora, 1981.p. 13). 
275 Das teses de Benjamin, encontra-se em uma delas a seguinte citação: “[...] todos os que até hoje venceram 
particuparam do cortejo triunfal, em que os dominados de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados 
no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são os que chamamos de bens 
culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê tem 
uma origem sobre a qual ele não pode refletir sem horror [...] nunca houve um monumento da cultura que não 
fosse instrumento da barbárie [...]” (BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: Ensaio sobre 
literatura e história da cultura. Obras escolhidas v 1. 3 ed. São Paulo: Brasiliense. p. 225). 
276 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos.  História e pesquisa acadêmica. In: História: questões & debates. 
Curitiba, v 4 nº 7, 1983. p. 218. 
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profissão não foi regulamentada até hoje. Os estudos sociais foram introduzidos exatamente 

para irradiar generalidades, substituindo o ensino de História e da Geografia.”277 

Era comum que as críticas feitas durante a ditadura militar fossem feitas de maneira 

sutil, para assim, evitar a repressão. No entanto, a Revista História: questões & Debates 

publica uma edição especial discutindo a educação em 1982, fruto do evento já mencionado, 

enquanto que a ANPUH publica, em fins de 1989, uma edição especial para educação. O tema 

educação tornou-se um tema de segurança nacional, pois que a transformação do Brasil a 

partir de 1964, em um país industrializado, demandou desenvolvimento. Claro, o governo 

sabia que esse desenvolvimento se daria através da educação. Havia a necessidade de 

aumentar o grau de escolaridade da população, diminuindo, assim, o analfabetismo, mas esse 

projeto possuía um limite: 

A fórmula encontrada para evitar esse aumento da demanda foi adotar a 
partir de 1969 a exigência do vestibular para que houvesse o ingresso na 
Universidade. Para evitar o aumento da demanda das vagas universitárias 
teriam que incentivar a formação profissional já a nível de ensino médio 
através da instituição e incentivo profissionalizante [...]278 

No trecho acima há uma estranheza ao vestibular e aos cursinhos que há poucos anos 

estavam fazendo parte do ensino superior. A professora está identificada, no texto, com as 

iniciais H.P., provavelmente Hilda Pívaro, que também participou do evento. A próxima 

intervenção discute o fato de que, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, as questões 

do vestibular referentes à disciplina de história, são feitas pelo próprio departamento. Para 

C.R.S, 

Parece que o que acontece em Maringá é fruto de um alto grau de 
democracia interna, coisa que infelizmente na nossa Universidade está se 
começando apenas agora, através da Associação dos Professores e de outros 
segmentos da comunidade universitária [...] Realmente  na nossa 
universidade prevalece o autoritarismo dentro da Universidade, inclusive na 
própria organização do vestibular.279 

 Destaca-se que a APAH é vista como um espaço democrático, pois no debate 

transcrito após o texto do professor Antunes, é mencionada a percepção como vestibular e 

com a história ensinada para esta finalidade. Há uma discussão sobre a elaboração das 

                                                           
277 SANTOS, Carlos Roberto Antines dos.  História e pesquisa acadêmica. In: História: questões & debates. 
Curitiba, v 4 nº 7, 1983. p. 219. 
278 PLAZZA, Rosimery; PRIORI, Angelo. O ensino de história durante a ditadura militar. Disponível em << 
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279 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. História e pesquisa acadêmica. In: História: questões & debates, 
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perguntas para a referida prova e a falta de incentivo a leituras atuais, bem como a perguntas 

dedicadas à história do Brasil e contemporânea. 

Quando, há alguns anos, por exemplo, eu tinha uma experiência mais ativa 
na elaboração das questões do vestibular, em que eu privilegiava as questões 
recentes, os acontecimentos ainda quentes dos jornais, eu objetivava dizer 
acontecimento ainda quentes dos jornais, eu objetivava dizer ao aluno: Leia 
Jornais e revistas. A reação imediata da comissão do vestibular foi de me 
eliminar da equipe porque as perguntas que eu fazia eram altamente 
difíceis.280 

 O ensino privilegiava a formação profissional; mas também houve, em tempos de 

ditadura um projeto acordado entre o Ministério da Educação e Cultura e o denominado 

United States Angency for International Developement - USAID, como o próprio nome 

informa, uma agência para o desenvolvimento internacional. A USAID se caracterizou como 

uma  

Série de acordos produzidos, nos anos 1960, entre o Ministério da Educação 
brasileiro (MEC) e a United States Agency for International 
Development (USAID). Visavam estabelecer convênios de assistência 
técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Entre junho de 1964 e 
janeiro de 1968, período de maior intensidade nos acordos, foram firmados 
12, abrangendo desde a educação primária (atual ensino fundamental) ao 
ensino superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976.281 

O papel da educação, assim como as metas para o setor, estabelecidas pelo Estado 

Brasileiro a partir de 1964, estiveram estritamente vinculados ao ideário de segurança 

nacional de desenvolvimento econômico.  

O projeto delineado nos Planos e Programas de Desenvolvimento, na 
legislação e nas diretrizes governamentais representa o ideário educacional 
de diversos setores internos e externos. No plano interno, temos a 
continuidade de experiências visando à elaboração de políticas e de 
tecnologia educacional, como, por exemplo, as Forças Armadas através da 
Escola Superior de Guerra, e os empresários através do IPES. No plano 
externo, há um estreitamento dos vínculos com organismos internacionais 
como USAID, além da OEA e a Unesco.282 

 O Brasil investiu no plano para desenvolver a educação com vistas ao projeto norte 

americano para outros países, consequentemente, o Brasil teria que arcar com as dívidas do 

plano:  

                                                           
280 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. História e pesquisa acadêmica. In: História: questões & debates, 
Curitiba, v 4 nº 7, 1983. p. 221. 
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Acesso em 17 out de 2013. 
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117 

 

[...] O Brasil daria ajuda financeira pagando tanto estadunidenses que 
estivessem aqui prestando serviços como os brasileiros que fossem se 
‘especializar’ nos EUA. 2) Os estadunidenses forneceriam todo o apoio 
técnico e assessoria de planejamento e proposição de programa  de pesquisa. 
3) O governo brasileiro arcaria com todas as despesas dos brasileiros que 
dariam assessoramento às comissões de técnicos estadunidenses.283 

 Portanto, trata-se de acordo unilateral, apenas em troca do projeto de assessoramento, 

uma vez que o Brasil arcaria com todas as despesas. Em troca, os Estados Unidos 

implantariam um projeto educacional a seu gosto em diferentes países, neste caso no Brasil e 

sem custos.  

 O professor Antunes pergunta-se, ainda, como fazer a disciplina histórica atingir todos 

os níveis, já que estavam presos aos estudos sociais, e afirma: “Este é um desafio que este 

encontro promovido pela APAH pode começar a abrir portas para as respostas.”284 

 Heller menciona, que mesmo no período em que a ditadura estava descendente, ainda 

havia uma forte propaganda ideológica,  

[...] na base do milagre: ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’as escolas de todos os 
níveis foram submetidas a rígido controle oficial, como veículos dessa 
propaganda. A cadeira de Organização Social e Política Brasileira, ensinava 
sob a ótica dos militares. Em Curitiba, reuniu-se um grupo de pais que não 
queriam que seus filhos [...] sofressem com esse tipo de lavagem 
cerebral.”285 

 O regime militar permaneceu no país enquanto configurou-se como um modelo 

interessante a fim de atender os interesses de determinados grupos. Para Schimitt “[...] o 

regime militar permaneceu enquanto indispensável aos interesses da elite brasileira e do 

capitalismo internacional, e findou quando já não era mais necessário para ambos”286 

No ciclo de palestras, há o texto de Denise Mohr, Sirlei Fischer, Antonio Carlos 

Proença e Regina Wallbach, intitulado “Experiências de ensino da História na rede estadual 

pública e provada no estado do Paraná”. O texto inicia comentando sobre a dissolução da 

história dentro dos Estudos Sociais, os autores ainda fazem mais ressalvas, pois não se deve 

colocar a história “[...] como um amontoado de nomes e datas, onde a violência nunca é 
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mostrada, sob a alegação de que os alunos são muito novos para entenderem a realidade tal 

qual ela é ou foi.”.287 

 Além dessas, questões postas, os professores enfrentam outro problema, que seria o 

total desinteresse dos alunos em relação às aulas de história, uma vez que a disciplina foi 

mencionada por alunos como algo chato e distante da realidade. Para os autores “[...] se existe 

um total descaso dos alunos em relação à História e à Geografia, isso se deve em parte ao 

desinteresse dos próprios professores, aliado, logicamente, à atuação do governo, que sempre 

se deu no sentido de uma História alienante.”288 

 Há, na edição da revista, uma preocupação em dialogar sobre o que está sendo 

estudado nos bancos escolares, juntamente com as pesquisas que estavam sendo produzidas 

na universidade, pois que estas deveriam chegar aos demais professores e alunos. Há 

preocupação, também, em como devem ser ensinados diversos temas em sala de aula, tais 

como lazer, cotidiano, cultura, língua, ou seja, “Uma História Nova teria que ser assim: 1-

ampliada e generosa pela fartura de temas que pode abarcar; 2 – concreta, pela relação que 

faz com a vida dos alunos; 3 – totalizante, pelas múltiplas articulações que possibilita; 4 – 

lúdica, pelos sentimentos de identificação e envolvimento que produz”.289 Assim, a história 

deveria abranger vários temas que se relacionassem com o seu cotidiano, articulando-a com 

um contexto generalizante, mas ao mesmo tempo deveria ser lúdica ao causar o sentimento de 

pertença do aluno. 

 As práticas educativas, os dilemas do ensino de história em um momento ditatorial, 

apesar de apresentarem casos estaduais, remetem a uma política nacional para o ensino de 

história. A discussão regional virou um aspecto de uma nação; o ensino é visto como uma 

saída para aquele momento histórico, a resistência, a partir dela, foi uma das maneiras 

encontradas para que fosse possível chegar à redemocratização. Várias propostas surgiram:  

[...] propostas radicais como as de Minas Gerais, profundamente marcadas 
pelos conceitos marxistas e a proposta paulista, com uma marca maior na 
nova história francesa. No entanto é preciso considerar que em todos os 
casos houve mudanças. A história passou a ter a função de formar cidadãos 
críticos e atuantes em seu meio social. Os métodos de ensinar também 
sofreram alterações e, embora com várias dificuldades, tentou-se implantar 
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uma nova metodologia, conhecida nos meios educacionais como 
construtivista.290 

 Para além dos diferentes estados que discutiram o ensino, está a cidadania, pois a 

história foi uma formadora cívica, no entanto, aponta-se para a diferença no tipo de cidadão 

ideal para a construção da nação: o técnico e obediente na perspectiva do governo ditatorial 

ou o humanístico e crítico dos historiadores.  

Entre os textos publicados, um deles se intitula "O ensino de história é perigoso? ou 

desnecessário?" o autor, Magnus Roberto de Mello Pereira, na época mestrando em história 

pela UFPR, faz um levantamento de dados a respeito de vários pontos ensinados ou 

mencionados em sala de aula. Entre os personagens históricos ensinados como heróis, havia 

uma dualidade entre os bons e os maus, segundo o autor. Também há um gráfico sobre “os 

acontecimentos em sala de aula”, em que temas históricos como a Balaiada, Contestado e 

Sabinada são os menos mencionados. Ao pedir aos alunos o que se deveria estudar em sala de 

aula, Mello verificou que temas como greves operárias, violência urbana, desemprego e 

eleições presidenciais foram temas menos mencionados em detrimento de temas como 

Independência, lei da Gravidade, Teorema de Pitágoras. 

 Nas discussões que permeiam tantos as falas dos autores, como nos debates, é possível 

notar que a linha da nova história francesa se instaurava como uma proposta de renovação da 

história, quando não se apresentavam juntos. Para Pereira,  

[...] a escola como um todo e o ensino da História em particular, foram 
considerados, durante muito tempo, como espaços privilegiados da produção 
do discurso cívico-nacional. Não me consta que estes tenham sido usados 
como espaços de resistência [...] Mesmo quando se fala em fazer um 'ensino 
crítico' da história, não se via além de propor a crítica do destino da 
sociedade de nações.291 

Para Pereira, é sempre uma ferramenta de articulação, no seu ensino não houve 

resistência, pois que, quando se fala num ensino crítico, propunha-se a crítica do futuro da 

nação. A seguir, tem-se a capa da edição da RHQD292 ano 6, volume 11, publicada em 1985, 

no qual aparece a fotografia de uma sala de aula: 
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Imagem 14 – Capa da Revista História: questões & debates, ano 6 Número 11 - 1985 

Fonte: Revista História: questões & debates 

Nesta imagem, pode-se ver outra capa com o tema escola, tratando-se da uma foto 

tirada em sala de aula, sendo possível contar pelo menos 42 crianças na mesma sala de aula; a 

professora está ao fundo. Atrás dos alunos é possível ver o mapa do Brasil, outra imagens em 

quadros e, no centro da foto, veem-se animais retratados. Pela diferença de tamanho dos 

alunos, e também, pelo quadro ao fundo na sala, no canto superior direito, é possível 

identificar, várias séries estavam dividindo a mesma sala, com uma única professora. Na 

descrição da fotografia, na revista, consta que se trata de uma “Escola Pública no Município 

de São Mateus do Sul, Paraná, provavelmente na década de 1940 - Foto Carlos Ihlenfeld, de 

União da Vitória, Paraná do Acervo do Arquivo da Coordenação da memória e Patrimônio 

cultural - Fundação Cultural de Curitiba.”293 

Um dos objetivos da publicação da Revista História: questões & debates foi a 

preocupação com a integração dos ensinos básicos até o superior. Os historiadores sentiram 

necessidade de discutir formas para melhorar o ensino de história, não apenas no Paraná, mas 

em um nível abrangente. 
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 Essa preocupação não foi apenas da APAH, mas também da ANPUH. Atualmente, 

discute-se a abertura da universidade e sua integração, portanto as revistas mencionadas, já na 

década de oitenta, discutiam a melhora do ensino de história. A Revista Brasileira de História 

publicou, no seu volume 9, número 19, de 1989, uma edição que abrangeu os meses de 

setembro de 89 a fevereiro de 90, com o tema “História em quadro-negro: escola, ensino e 

aprendizagem”. Nela, encontramos vários autores discutindo sob prismas diferenciados, tanto 

o ensino de história e suas especificidades, quanto a importância da utilização de novas 

fontes. Sãs temas muito diferentes, que passam desde reflexões didáticas, análises de revistas, 

análise do ensino direcionado ao ensino feminino e a necessidade de ensinar história também 

sob uma visão crítica. Um dos artigos publicados nesta edição foi, também, resultado de um 

evento que discutiu educação: 

[...] docentes do ensino fundamental e médio constituíram um grupo com os 
seus parceiros universitários iniciaram uma participação ativa e, debates da 
ANPUH e nos encontros acadêmicos, como Iª Perspectiva do Ensino de 
História, realizado na USP em 1988 [...] ‘Reflexões sobre a prática diária no 
ensino de história’, publicado na Revista Brasileira de História.294 

Nesta fala, vemos uma atitude dos professores em se integrar e realizar novas 

propostas em sala de aula. O artigo mencionado será analisado posteriormente. Em outro 

artigo, “A história da reflexão didática”, de Klaus Bergman, o autor inicia pontuando que “A 

didática da História se preocupa com a formação, com o conteúdo e os efeitos da consciência 

histórica num dado contexto histórico [...] Ela tem por tarefa investigar descritivo - 

empiricamente, a consciência histórica e regulá-la didático – normativamente”.295 Portanto, 

essa descrição mostra uma disciplina dirigida por interesses específicos no processo de 

ensino-aprendizagem. Esse processo de subdivide em três aspectos, os quais para o autor, 

seriam: a tarefa empírica da didática na história, a tarefa reflexiva da didática na história e 

ainda, a tarefa normativa da didática na história. Além dessas questões, Klauss conclui que 

ensinar história é se comprometer em introduzir  

[...] no conhecimento histórico um potencial da racionalidade que faz com 
que ele [o aluno] seja capaz de: 

- intervir com explicações racionais em discussões públicas sobre temas 
históricos; 

- fazer exigências ao ensino de História e a todas as outras formas de 
transmissão e exposição de conhecimentos históricos para que sejam 
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fundamentadas e regulamentadas de acordo com critérios dotados de bases 
racionais".296  

O aluno deveria ser ensinado a dialogar impondo suas pretensões ou intenções, mas 

também deveria expor seus conhecimentos históricos de forma adequada para, assim, estar de 

acordo com critérios racionais. O autor fundamenta ainda que estudar didática da história 

através do ensino propicia ao aluno perceber que é possível rejeitar ordens político-

pragmáticas que não seriam adequadas. 

Na mesma edição da Revista Brasileira de História, é mencionada a preocupação com 

a ausência da natureza. O artigo com o título “A ausência da natureza nos livro didáticos de 

história”, traz um estudo histórico nos livros didáticos. Em seguida, no artigo “História e 

educação em Sésinho”, duas questões, a princípio, são importantes. A autora Olga Brites 

analisa um periódico infantil e, a partir dele constrói uma ampla visão que a revista criou para 

seus leitores. A revista Sésinho, projeto desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria - SESI, 

nos anos 40, possui temas pedagógicos para ensinar o que é presente, passado e futuro 

agregando a isso o imigrante e o projeto de uma novas família, ou seja, uma família adequada 

para vivenciar o momento da industrialização. O artigo traz uma visão crítica a respeito da 

homogeneização do Brasil, com personagens em alguns quadrinhos Sésinho aparece 

constituindo uma ferramenta de ensino. 

Em “Salvar a América - educação e história: nuances do radicalismo republicano em 

Manoel Bomfim", José Maria de Oliveira Silva discute o papel atribuído à educação na 

república até os anos 1920. O autor menciona que a escola que fora destinada às elites tornou-

se um “[...] instrumento adequado à integração das classes inferiores no projeto burguês de 

expansão do capitalismo”,297 portanto seria voltada para a formação de patriotas, pois que 

“[...] ela seria o meio ideal para realizar a democracia republicana, dentro da ordem, que 

interessava aos liberais”.298 

Segundo Silva, Manoel Bomfim pensava que a função da educação era a de iluminar 

os sujeitos para, assim, torná-los independentes de toda a tirania, todo despotismo. Rui 

Barbosa também teria influenciado com pareceres a respeito da educação, “[...] escrevia que a 

'ignorância popular' era a mãe da servilidade e da miséria, à existência constitucional e livre 

                                                           
296 BERGMANN, Klaus. A história na reflexão didática. In: Revista Brasileira de História. v 9 nº 19, São Paulo: 
ANPUH, 1989. p. 37. 
297 SILVA, José Maria de Oliveira. Salvar a América – educação em história: nuances do radicalismo 
republicano em Maniel Bomfim. In: Revista Brasileira de História. v 9 nº 19, São Paulo: ANPUH, 1989. p. 116. 
298 Idem, p. 117. 
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da nação, o formidável inimigo intestino que se asila nas entranhas da pátria”.299 A 

ignorância, ou seja, a falta de conhecimento torna o ser humano servil, mas também livre da 

pátria. Tão importante quanto saber é também pertencer a uma nação. 

A revista aborda, ainda, o lugar que foi dado à mulher na educação e na sociedade nos 

anos 1920 e 1930. A autora Maria Cândido Delgado Reis observa que houve um cerceamento 

na atuação feminina, pois que à mulher era dada uma determinada educação para que pudesse 

vir a exercer a profissão destinada a ela, quando não era apenas restrita ao lar: “A mulher em 

casa cuidando da saúde, da raça, que se queria nova, viril e saudável, era o ideal da família 

que se projetava.”300 

No artigo de Claúdia Sapag Ricci, “A academia vai ao ensino de 1º e 2º graus” 

encontra-se uma reflexão sobre a relação dos três níveis de ensino. Tem-se a preocupação que 

a APAH também menciona ter, que é a de refletir sobre a importância dessa junção para 

fortalecer o ensino de história. A autora concorda com Emília Viotti da Costa, quando afirma 

que a história não aparece apenas como algo a ser transmitido aos alunos, mas sim como uma 

ferramenta capaz de construir personalidades “[...] formar cidadãos, enfim, raciocicinar as 

relações sociais devido à sua função de padronização e uniformização de identidades”.301 

Em "Reflexões sobre a prática diária no ensino de história", de Célia Morato 

Gagliardi, Conceição Cabrini, Daisy Amadio Fugiwara (et. al), também vislumbra-se um 

caminho conjunto com os três níveis de ensino, pois que os autores acreditam  

[...] que só dessa maneira seremos capazes de repensar o ensino de História e 
enfrentar as inúmeras dificuldades inerentes ao magistério. Queremos 
resgatar a pesquisa como parte integrante do nosso trabalho em sala de aula, 
evitando a mera repetição do conhecimento já produzido. Nesse sentido, 
procuramos uma nova relação dos professores de 1º, 2º e 3º graus, para que o 
ensino e pesquisa caminhem juntos e superem a divisão entre o 'saber'  o 
'fazer'.302  

Anos mais tarde, após o I Encontro & Educação, discute-se a integração a nível 

nacional, considerando que a solução se dá através da superação da barreira entre o saber e o 

fazer. Os autores enfatizam que a história é construída a partir de um olhar sobre o passado, 

do seu tempo e do seu lugar social, e que há a necessidade de ensinar os alunos a falar e 
                                                           
299 SILVA, José Maria de Oliveira. Salvar a América – educação em história: nuances do radicalismo 
republicano em Maniel Bomfim. In: Revista Brasileira de História. v 9 nº 19, São Paulo: ANPUH, 1989.  p. 119. 
300 REIS, Maria Candida Delgado. Crescer, multiplicar, civilizar-destino de mulher nas orientações educacionais 
disciplinares (São Paulo, anos 20 e 30). In: Revista Brasileira de História. v 9 nº 19, São Paulo: ANPUH, 1989.  
p. 100. 
301 GAGLIARDI, Reflexões sobre a prática diária no ensino de história. In: Revista Brasileira de História. v 9 nº 
19, São Paulo: ANPUH, 1989. p. 140 
302 Idem, p. 144. 
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escrever mais, portanto incentivá-los a pensar. Os autores também expõem planos de aulas de 

professores diferentes, com experiências em salas de aula dos ensinos fundamental e médio 

que visaram refletir sobre o contexto histórico próximo a si. 

Dentre os vários artigos da Revista Brasileira de História, na sessão documentação, o 

artigo “História local e história oral” destoa dos demais, pois que o autor reforça a 

importância do uso da história oral, bem como da história local, indo contra uma visão de 

história sem vida. O autor aponta que “Testamentos e escrituras - material do dia a dia do 

historiador local podem render muita informação sobre economia [...]”303 A história local é 

apresentada a partir de fontes quantitativas. 

Diante dos vários artigos publicados neste número da revista, do final dos anos 80, 

"História em quadro-negro: escola, ensino e aprendizagem" estão impressas várias 

preocupações em  relação ao processo de ensino/aprendizagem dos alunos no que diz respeito 

à história; dentre elas, a preocupação com a didática, a preocupação com a ausência da 

natureza no ensino, análise sobre o ensino destinados às mulheres, discussões sobre a revista e 

as formas de aprendizado que visava passar, e ainda há análises em salas de aulas e com 

reforço sobre as novas fontes e história local. 

As duas edições especiais sobre o tema educação se aproximam quando da 

preocupação dos professores e historiadores em integrar os três níveis de ensino e a formação 

de um sujeito critico à sua realidade. No entanto, diferem não apenas no tempo histórico, a 

Revista História: questões & debates, publicada em 1983, e a Revista Brasileira de História 

em finais dos anos 89 e início de 1990. Nesse meio tempo, trouxeram movimentos sociais, 

embates e a primeira eleição de um presidente civil. No entanto, o ensino permaneceu como 

ponto preocupante. A Revista História: questões & debates discutiu através de um encontro, 

trabalhando as dificuldades in loco procurando perceber soluções a curto e longo prazo nas 

salas de aula, no qual os problemas de carga horária, baixos salários e qualificação estavam 

presentes. 

A Revista Brasileira de História discute, por um viés mais teórico que a elaboração de 

conteúdos diversos em sala de aula, bem como diferentes documentações deveriam ser 

analisadas. A noção de ensino em outros momentos foi estudada, como por exemplo, sobre a 

revista Sésinho e o ensino escolar para mulheres. No entanto, há um fio condutor em todas as 
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discussões, referenciadas no editorial: “Eis o vozerio da História ensinada. É preciso ouvi-lo. 

Ele contribui para se entender por que os quadros-negros, hoje são verdes”.304  

Há uma preocupação para além da integração dos três níveis de ensino, também com o 

raciocínio histórico que leve a refletir sobre o cotidiano; cotidiano que, na década de 80, 

estava sobre a sombra da ditadura militar e o ensino de história deveria ser uma ferramenta 

para que, como Kant explica, Sapere Aude! Pensar pelos seus próprios entendimentos. Há, 

também, uma preocupação com um projeto burguês, este - iluminar -, pois que, uma educação 

“voltada para a formação de cidadãos patriotas e trabalhadores, seria também o meio ideal 

para realizar a democracia republicana dentro da ordem”.305 No entanto, esta ordem não é 

bem vista, pois o que se quer é uma visão crítica, fora da ordem burguesa, e para isso, o 

ensino de história possuía um papel fundamental para que a redemocratização fosse garantida, 

para que a ignorância e a servilidade fossem banidas, os quadros negros enfim fossem verdes. 

No entanto, concorda-se com Cerri, pois que mesmo que, nos diferente momentos 

históricos haja modelos de história a ser ensinado, o cidadão não é o mesmo, ele está em 

constante transformação: 

Ainda que em quase todos os programas e currículos o objetivo da disciplina 
apareça como ‘formar o cidadão’, a verdade é que este ‘cidadão’ também 
muda com o tempo e o espaço. O que oficialmente se espera de um cidadão 
soviético é bem diferente do que se espera de um cidadão americano no 
governo de Nixon; o mesmo se aplica ao cidadão da primeira república 
brasileira, do Estado Novo, da Ditadura Militar e do período atual.306 

Há um modelo, mas o sujeito a ser ensinado no final dos anos 80, deve ser crítico com 

a realidade em que está inserido; a história é agora utilizada como ferramenta para assegurar a 

redemocratização. O país ainda estava em alerta no que diz respeito à ditadura militar. O 

ensino de história foi visto dessa forma naquele momento, e hoje? A história serve para quê? 

pergunta-se Cerri. Hoje em um regime democrático, mesmo que de maneira limitada, “[...] o 

ensino de história serve para estimular a participação dos indivíduos nas práticas da cidadania, 

convencer da importância do voto, da organização popular, dos partidos políticos.”307 

Os dois periódicos discutem veementemente o ensino, o aluno transforma-se em uma 

matéria-prima para ser moldado de acordo com os valores considerados corretos, ou seja, o 
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viés crítico em relação à sociedade, o aluno como sujeito da sua própria história desaparece. O 

professor deve ensiná-lo a criticar. O ensino se torna um ktêma, a história não é mais 

Magistra Vitae, mas o professor deve saber ser crítico e repassar a aprendizagem e o exemplo 

para o aluno.  

O projeto que ambas as revistas publicaram e que a APAH discutiu no I Encontro de 

História e Educação e, posteriormente, divulgado pela Revista História: questões & debates, 

ainda é uma questão recorrente quando se fala em ensino de história. Burmester relatou que 

“[...] não foi uma coisa que prosperou muito, não sei até que ponto falávamos a mesma 

linguagem, era muito difícil o trânsito.”308  

 Afora esse ponto, a Associação Paranaense de História atuou no período pesquisado, 

entre os anos 1980 e 1989 como um grupo atuante não apenas no espaço historiográfico 

divulgando, em sua maioria, uma produção regional, mas também como uma organização de 

sociedade civil. A opção em intervir politicamente na sociedade e dentro da própria 

universidade demarca um tempo e um espaço. Tais ações demonstram que o grupo realizou 

ações políticas reforçando a ideia de unidade.  

Assim, volta-se às questões postas no início desta dissertação quando se discute o 

conceito de comunidade científica que para Kunh, é uma prática de uma comunidade 

científica permeada por diversas relações que despreende-se da espacialidade, tornando já, na 

perspectiva de Certeau, o próprio Departamento de História em um espaço praticado. Nesse 

sentido, o ensino e a maneira pela qual o pesquisador, o professor tem de prestar contas do seu 

trabalho, assim com mencionado no início ao citar Foucault. A APAH e a RHQD foi 

permeada, no recorte temporal pesquisado, por diferentes pesquisas, mas também pela 

preocupação com o ensino e história. A publicação da Revista História: questões & debates 

seria, na perspectiva de Latour, um sintoma de grupo, algo ligado a uma instituição, a APAH; 

o relato também é prática, portanto uma região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A escrita desta dissertação perpassou diversos pontos para que fosse possível 

compreender a escrita da história a partir de um local social, ao compreender como escrita e 

prática convergem para a criação de diversas regiões numa perspectiva certeauniana, tais 

como a formação da APAH como um grupo atuante, tanto culturalmente quanto 

politicamente, não apenas no ato de criar a Revista História: questões & debates, mas 

também, pela criação da própria associação. 

 As análises a partir dos apontamentos de Latour foram importantes para que fosse 

possível compreender questões referentes ao processo de engenharia da pesquisa histórica e 

sua produção. Assim como, o diálogo com Merton e Khun aproximou a reflexão para que 

fosse possível compreender a configuração de grupo enquanto uma comunidade científica 

desprendida de uma espacialidade o que permitiu pensar a APAH enquanto um lugar social. 

 A análise de artigos e editoriais que compõem o periódico, e ainda a discussão de 

artigos que fazem parte da Revista Brasileira de História e do livro República em migalhas 

ajudam a compreender como os historiadores, tanto no âmbito regional quanto no âmbito 

nacional compreenderam e discutiram o conceito região. A problematização da documentação 

permitiu compreender que a história regional distingue-se do conceito região enquanto um 

conceito político e geográfico, pois que se trata de um ato de praticar um determinado espaço, 

ou seja, é produzido culturalmente, diferenciando-se de uma região delimitada.  

A própria RHQD e a APAH configuram-se discursos de uma historiografia paranaense 

como prática, pois que, o início da publicação da Revista se deu no Brasil, num contexto 

historiográfico permeado pelas novas maneiras de escrever história, gestadas a partir de 

historiadores franceses em torno da revista dos Annales.  

A leitura e problematização das fotografias que estamparam as capas do periódico no 

período estudado permitiram compor a lista de análises sobre um periódico, já as entrevistas e 

a leitura dos artigos mostraram os diversas questões historiográficas, bem como as divisões 

internas do Departamento de História da UFPR. 

Ao apresentar as problematizações dos artigos publicados no periódico pesquisado, 

reforçou-se a idéia de um grupo e, também, ao se realizarem as entrevistas. Os depoimentos 

levaram a compreender que o momento de criação da Associação e de criação do periódico, 

bem somo em seus objetivos havia a intenção de integrar os três níveis de ensino, e que não se 

tratava apenas um objetivo localizado, já que, analisando os artigos da Revista Brasileira de 
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História, dialoga-se com a APAH com as discussões em âmbito nacional. Tal questão era 

salutar para assegurar a redemocratização do Brasil, que, era também, tarefa do historiador, 

pois ele deveria ensinar a disciplina pelo viés crítico a partir de indagações provenientes do 

cotidiano dos alunos e do presente. Estas discussões devem estender-se em futuras pesquisas. 

Ainda tecidas considerações a respeito do momento historiográfico e teórico vivido 

nos anos 80 com influência da segunda e terceira geração dos Annales, também, momento de 

crise dos paradigmas e o surgimento da micro-história italiana. Outras questões, também 

foram evidenciadas, como o levantamento de dados sobre a publicações de periódicos no 

Brasil feito na década de 80 por Fico e Polito, em que o autor elencou a RHQD como uma 

publicação regional, evidenciando que pouco ou nada se discutia teoria no Brasil naquele 

momento. Isso permitiu compreender que na RHQD se discutia e publicava artigos 

preocupados com diferentes teorias, aliás foi o segundo tema na década de oitenta mais 

publicado. O foco da escala de Fico e Polito não permitiu analisar questões pontuais que 

diferenciaram a Revista pesquisada. 

Todos esses pontos permitem compreender que o ato de criar, de escrever, de falar é 

praticar um espaço, num tempo, tornando a própria historiografia em um objeto de pesquisa 

enfatizando as suas particularidades e problemas. A própria escrita desta dissertação é uma 

prática, uma atividade humana incompleta. Assim é a produção da história, produto de um 

tempo, de um espaço, de um local, de um grupo, de uma ou de várias regiões. 

Buscou-se mostrar como os historiadores do grupo em torno da RHQD estavam 

abertos aos debates historiográficos franceses, e que trazem para as páginas da Revista 

reflexões teóricas densas que em nada corroboraram com a ideia de um quadro historiográfico 

sem discussões teóricas nos anos 80. 

Mostrou-se como a discussão de história regional foi um congregador das diferenças 

teóricas, institucionais e geracionais que dividiam o Departamento de História da UFPR, 

essencial para a constituição de um grupo que almejou construir seu espaço no establishment 

intelectual nacional. Por conseguinte, como foi dito, a historiografia do Paraná escutava, 

pensava e escrevia sabendo que ,quando se quer o universal, precisa-se aprendê-lo nos seus 

efeitos locais. 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

A Associação 
paranaense de 
história 

O modelo de 
explicação 
histórica proposto 
por Brasil 
Pinheiro Machado 

O historiador, 
o número e a 
máquina 

Corpo e Cristal: 
Marx 
Romântico? 

Tempo de 
família e 
tempo 
histórico 

Problemática 
da cidade 
colonial 
brasileira 

A história das 
empregadas 
domésticas: 
aspectos 
estruturais do 
século XIX e 
XX 

História e 
cotidiano: a 
sociedade 
paranaense do 
século XIX na 
perspectivas dos 
viajantes 

Visões da 
liberdade: 
senhores, 
escravos e 
abolicionistas 
da Corte nas 
últimas 
décadas de 
escravidão 

A "Guerra dos 
Maribondos": 
uma revolta 
camponesa no 
Brasil escravista 

O cinquentenário 
da escola dos 
"annales" 

Acerca do modelo 
de leitura sobre a 
história regional 

As estruturas 
agrárias da 
América 
Latina na 
época colonial: 
tentativa de 
síntese 
interpretativa 

Segredos 
internos: 
trabalho escravo 
e a vida escrava 
no Brasil 
(conferência) 

Etnia, 
estratégia 
política 

Pensando a 
Revolução 
Francesa 

O conteúdo 
temporal da 
narrativa 
histórica 

Vigilância e 
punição: o 
espetáculo da 
criminalidade na 
construção do 
trabalhador 
urbano; 
Curitiba, 1890-
1920 

Produção de 
alimentos e 
trabalho 
escravo no 
Brasil colonial 

Velhos e novos 
nacionalismos: 
Heimat, 
Vaterland, 
Gastland 

Reflexões sobre a 
nova história 

Acerca do modelo 
de leitura sobre a 
história regional 

Super -8 
paranaense: 
elementos para 
uma história 

Abaixo o 
Estado, viva o 
Estado! 

Construções de 
gráficos de 
linguagem 

O marxismo 
brasileiro 
originário (anos 
vinte) 

O sandinismo e 
os desafios da 
Nicarágua hoje 

A memória do 
cotidiano na 
história do 
trabalho 

Escravos, 
libertos e 
imigrantes: 
fragmentos da 
transição em 
Curitiba na 
segunda 
metade do 
século XIX 
 
 
 
 
 

A liga 
pangermânica e o 
perigo alemão no 
Brasil: análise 
sobre dois 
discursos étnicos 
irredutíveis. 

(Continua...) 

Anexo 1 – Títulos dos artigos publicados entre 1980 e 1989 na Revista História questões e debates 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

A política 
educacional e o 
ensino da história 

Imigrantes alemães 
e descendentes em 
Curitiba; 
caracterização do 
grupo social 

A revolução 
dos negros no 
Haiti e do 
Brasil 

Acerca da 
Regulamentação 
da profissão do 
historiador: 
questões para 
um debate 

Formação do 
trabalhador 
assalariado 
urbano (1900-
1945) - Projeto 
de pesquisa 

O gibi como 
recurso 
didático 

De sem terra ao 
colono: 
trajetórias e 
contradições de 
um projeto 
comunitário de 
vida 

Disciplinariza-
ção e trabalho: 
Curitiba, fins do 
século XVIII, 
inícios do século 
XIX 

Família 
escrava: uma 
incursão pela 
historiografia 

Preconceitos de 
sangue 

A formação do 
historiador e a 
realidade do 
ensino na 
educação de 1º e 
2º graus 

História e 
reificação 
temporal 

O 
mandonismo 
local e o 
movimento 
republicano 

É como eu digo: 
de agora, depois 
da libertação, 
"tamo na 
glória"! [...] 

Trabalho e 
política: 
estratégias de 
controle de 
frente de 
trabalho 

O estudo das 
estruturas 
agrárias no 
Departamento 
de História da 
Universidade 
Estadual do 
Paraná 

A organização 
das mulheres 
em Curitiba de 
1952 a 1982 

Paranismo, Neo 
Paranismo, Pós 
Paranismo, Pós 
Modernismo. 

Memória da 
escravidão em 
famílias negras 
de São Paulo 

1955: o voto 
“verde” em 
Curitiba 

Em defesa das 
ciências humanas 

A nupcialidade 
em Curitiba no 
século XVIII 

Notas de 
leitura 

Jornais 
operários - 
metodologia 
para análise 
histórica do 
discurso 
operário na 
Primeira 
República 

Processo de 
trabalho e 
tecnologia 

Notas de 
leitura 

 
 
 
Depoimento: 
reflexões sobre 
a história 
política do 
Paraná nos 
anos 50 

Uma 
comunidade de 
origem 
germânica em 
Curitiba: 
demografia e 
sociedade 

O tráfico da 
escravatura 
nas relações 
Moçambique 
Brasil 

Uma Igreja no 
Estado livre: o 
discurso da 
hierarquia 
católica sobre a 
república 

A violência nos 
campos 

Estudo Sócio-
econômico da 
micro-região de 
Imperatriz, MA 

Notícias da 
APAH 

Doença, cura e 
benzedura 

Qualificação e 
treinamento da 
força de 
trabalho 

 
 
Noticias da 
APAH 

O diabo no 
ocidente 
feudal: a 
versão 
iconográfica 
de Conques 

Movimento 
camponês do 
Sudoeste do 
Paraná: aspectos 
polêmicos 

A história 
social em 
questão 

Igreja versus 
governo – 
opções políticas 
na transição 
democrática 
brasileira 
 
 

(Continua...) 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Comunidade 
Judaica em 
Curitiba 1889-
1970 

Instrumentos de 
trabalho e 
pesquisa de 
história social 

 

Nota sobre o 
ciclo de vida e 
posse de 
escravos 

Estruturas 
agrárias do 
norte do 
Paraná 

Linguagem: do 
signo ao 
discurso 

A Cidade do 
Sol - a utopia 
metafísica de 
Campanella 

O poder em 
questão: 
vigilância e 
punição em 
Curitiba 

Memória, 
história e 
patrimônio 
cultural 

O Jacobinismo 
nos primeiros 
anos da 
República: seus 
ódios, suas razões 
e a criação de 
uma idéia de 
nação 

O custo de vida: 
preços de gêneros 
alimentícios em 
Curitiba durante o 
século XIX 

Programa de Pós-
Graduação em 
História da 
Universidade 
Federal do Paraná 

 Notas de leitura 
Estudos de 
população na 
França 

Corpos 
disciplinares, 
corpos 
individualiza-
dos 

Primeiras 
experiências 
com o 
"trabalho 
livre": 
contratos, 
conflitos e leis 

Messianismo e 
revolução 

Nova história, 
novo museu? 

A propósito de 
Capistrano 

 
O estudo da 
história regional 
(uma nota prévia) 

 
Notícias da 
APAH 

O custo de 
vida: preços de 
gêneros 
alimentícios e 
salários em 
Curitiba no 
século XIX 

O porquê dos 
estudos 
sociais: 
implicações 
histórico-
sociais, 
políticas, 
econômicas 

Aspectos do 
controle sobre 
o cotidiano 
operário 

Esboço de uma 
sinopse da 
história regional 
do Paraná 

História, 
historicidade e 
historicismo 

Conscientização 
histórica frente à 
pós-
modernidade: a 
história na era 
da “Nova 
intransparência” 

 
A contribuição da 
demografia à 
história 

 

 
 
I Encontro de 
História e 
Educação-A 
educação no 
Paraná 

Notas de 
leitura 

Estado e 
transformações 
agrárias 

 
 
Século XIX: 
elaboração de 
um mito 
literário 
 
 
 

 
História e 
sociologia 

Sobre o conceito 
de identidade 
nacional 

(Continua...) 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

 

Considerações 
sobre o 
movimento 
renovador 
sindical 

 
 

A situação do 
ensino e da 
educação no 
segundo grau 
no Paraná 

O passado na 
profecia 
orwelliana 

Fontes 
inquisitoriais 
para o estado 
da demografia 
histórica do 
Brasil 

História da 
Educação do 
Paraná: 
pesquisa em 
andamento 

 

Eleições e 
partidos: 
práticas 
políticas no 
Paraná, 1946-
82 

NIETZSCHE E 
A HISTÓRIA: 
considerações 
sobre “das 
utilidades e dos 
inconvenientes 
da história para 
a vida 

 Notas de Leitura  
História 
comemorativa 

Para uma 
história do 
campesinato: 
produção 
familiar e 
capitalismo 

O bibliotecário 
e a 
documentação 
histórica 

Notas sobre a 
vida 
quotidiana das 
degredadas na 
inquisição do 
século XVII 

 

Tensões da 
modernidade 
em Londrina: a 
ferrovia e a 
nave 

PETER GAY: a 
experiência 
burguesa da 
Rainha Vitória a 
Freud 

 
Notícias da 
APAH 

 A nova história 

Integração na 
avicultura no 
sudoeste 
paranaense: 
um caso de 
subordinação 
dos pequenos 
produtores ao 
capital 
industrial 

Notas de 
leitura 

Jonathan D. 
Spence e "O 
palácio da 
memória de 
Matteo Ricci; 
a história de 
uma viagem: 
da Europa da 
contra-reforma 
à China da 
dinastia Ming 

 
A imigrante 
ucraniana em 
prosa e verso 

 

(Continua...) 



 
 

133 

 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

   
A concepção 
marxista da 
história 

A "produção 
familiar" e o 
suposto fim do 
lucro e da 
renda da terra 
na agricultura 
dos Estados 
Unidos 

Notícias da 
APAH 

Emmanuel Le 
Roy Ladurie e 
"Événement et 
longuedurée 
dans l'histoire 
sociale: 
l'exemple 
chouan" 

 

Carlo 
Ginzburg e "O 
queijo e os 
vermes: o 
cotidiano e as 
idéias de um 
moleiro 
perseguido 
pela 
Inquisição" 

 

   
História e 
pesquisa 
acadêmica 

Agricultura 
familiar norte 
americana: 
radiografia de 
um mito 

 

Gabriel Garcia 
Marquez e "La 
aventura de 
Miguel Littin 
clandestino em 
Chile" 

   

   

Experiência do 
Ensino de 
História em São 
Paulo 

Depoimentos 
de índios 
Kaingáng 
sobre o 
trabalho 
volante que 
realizam no 
Paraná agrário 

 

José Murilo 
Carvalho e 
"Os 
bestializados; 
o Rio de 
Janeiro e a 
República que 
não foi" 

   

(Continua...) 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

   

Experiência de 
Ensino de 
História na rede 
estadual pública 
e privada 

Fundamentos 
para o ensino 
de história e da 
geografia no 
primeiro grau 

 

Maria José 
Trevisan e "50 
anos em 5" a 
FIESP e o 
desenvolvimen
tismo" 

   

   
O livro didático 
de primeiro 
grau 

Formas da 
transição da 
escravidão ao 
trabalho livre: 
a lei de 
locação de 
serviços de 
1879 

     

   

Estudos sociais: 
um anti-
humanismo das 
ciências 
humanas 

Nota sobre o 
casamento de 
escravos em 
São Paulo e no 
Paraná (1830) 

     

   
Casa da 
memória 

Notas de 
leitura 

     

(Continua...) 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

   
Museu 
Paranaense 

Notícias da 
APAH 

     

   

Ensino da 
História no 
primeiro grau: 
uma proposta 
alternativa 

      

   

O ensino da 
história é 
perigoso? Ou 
desnecessário? 

      

   
Notícias da 
Apah 
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Anexo 2: Capa da RHQD ano 5 número 9 de 1984 

 

Descrição: Olhar de pedra, escultura de Erbo Stenzel para a praça 19 dezembro 

(Curitiba), sugere o olhar de Big Brother na teletela. 
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Anexo 3: Capa da RHQD ano 6 número 10 de 1981 

 

Descrição: Remanescente de urbanismo colonial Luso-Brasileiro na ilha de Santa 

Catarina (1970). Foto de Key Imaguire Jr. 
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Anexo 4: Capa da RHQD ano 6 número 14 e 15 de 1987 

 

Descrição: Mercado Municipal de Curitiba demolido em 1914 para dar lugar ao prédio 

da prefeitura, atualmente cede do museu paranaense. Ano provável da Foto: 1905. 
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Anexo 5: Capa da RHQD ano 9 número 17 de 1989 

 

Descrição: Francisco Moraes Paz e Régia Okura Filizola. Foto de Cláudio Denipoti. 

(Detalhe do Museu Paranaense). 
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