
Projeto Cientista do Nosso Estado: "Nação e cidadania em dois momentos: Primeiro Reinado e Primeira República"

Seminário: Nação, direitos e cidadania na passagem a modernidade
Local: Universidade Federal Fluminense – UFF                                                     Dias 18 e 19 de outubro de 2007 

Horário 18 de outubro, quinta-feira 19 de outubro, sexta-feira

10h às 12h MESA I:  Construindo  a  nação  e  a  cidadania  no 
contexto do constitucionalismo - I
Coordenação: 

 Profa.  Dra.  Gladys  Sabina  Ribeiro (UFF)  - 
Nação e cidadania no jornal O TAMOIO. Algumas 
considerações  sobre  José  Bonifácio,  sobre  a  
Independência e a Constituinte de 1823.

 Profa. Dra. Lúcia Bastos P. Das Neves (UERJ) - 
Linguagens  da  imprensa  portuguesa  contra  a 
Causa do Brasil

 Profa.  Dra.  Andrea Slemian (USP)  -  Um novo 
ordenamento  jurídico  para  uma  nova  nação:  
Constituição  e  codificação  nos  primórdios  do 
Império do Brasil

 Prof.  Dr.  Marcello Basile (UFRRJ)  -  Direitos e 
participação popular na Corte do Rio de Janeiro  
(1831-1834). 

MESA  III:  Construindo  a  nação  e  a  cidadania  no 
contexto do constitucionalismo - II
Coordenação: 

 Profa.  Dra.  Gladys  Sabina  Ribeiro (UFF) 
-Legalidade,  legitimidade  e  soberania  no 
reconhecimento da Independência.

 Aline Pinto Pereira (Mestre – PPGH/UFF) -Política 
externa  brasileira  na  consolidação  da  Causa 
Nacional: a disputa da região do Prata

 Vantuil Pereira (Doutorando, PPGH/UFF) - Petições:  
liberdades  civis  e  políticas  na  consolidação  dos 
direitos do cidadão no Império do Brasil (1822-1831).



14h às 16h MESA IV:  Direitos,  leis  e  cidadania  na  passagem 
para a modernidade republicana – I 
Coordenação: 

 Paulo  Cruz  Terra  (Mestre  PPGH/UFF)  - 
Cidadania e trabalhadores: a greve dos cocheiros  
e carroceiros no Rio de Janeiro em 1900.

 Prof.  Dr.  Edson  Alvisi  Neves  -  Código 
Comercial e direitos civis.

 Bárbara Lisboa Pinto (Doutoranda, PPGH-UFF) 
-  Tratando  dos  menores:  a  tradição  jurídica 
brasileira  na  área  penal  no  alvorecer  da 
República,  os profissionais  do Direito e a visão  
sobre o chamados menores (1890-1912).

MESA V:  Direitos, leis e cidadania na passagem para a 
modernidade republicana - II
Coordenação: 

 Eneida Quadros Queiroz (Mestranda, PPGH/UFF) - 
O  papel  do  Judiciário  nas  reformas  urbanas  e 
sanitárias do Rio de Janeiro na Primeira República.

 Rômulo  Costa  Mattos (Doutorando, PPGH-UFF)  - 
Um artigo e uma petição: a campanha de Evaristo de 
Moraes  pela  construção  de  casas  para  a  classe 
trabalhadora.

 Prof. Dr. José Ribas (UFF) -  A administratização da 
cidadania no Brasil - 1926 a 1945.

16h  às 
16h30min

Coffee-break Coffee-break 

16h30min  às 
18h30min

Painel de Iniciação Científica 

 Virgínia  Rodrigues  -  Modernidade  política  na 
imprensa da Independência: uma investigação a 
partir do Revérbero Constitucional Fluminense.

 Carolina  Sá -  Construção  de  uma  nação  no 
despertar da Constituição. Uma breve análise de 
um projeto de Brasil  independente nas páginas 
do  periódico  Despertador  Constitucional  (1824-

 
Painel de Iniciação Científica

 Marina Maria de Lira  Rocha e  Carlus Augustus - 
Dos crimes contra a fé pública aos crimes contra a 
segurança da honra e honestidade das famílias e do 
ultraje público ao pudor: visões da prostituição entre 
1907 e 1917.

 Leonardo  Seiiichi  Sasada  Sato -  O  pedido  de 
espaço  e  cidadania  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  



1831).

 Carolina  Paes  Barreto  da  Silva -  Direitos,  
liberdade  e  cidadania  no  jornal  O  Repúblico.  
1830-1832.

 Fernanda  Crespo  e  Talita  Nunes  - Aurora 
Fluminense:  a  voz  do  liberalismo  conservador  
(1827-1832).

 Diego  Velasco -  Independência  ou  Morte:  As 
divergências sobre a questão das relações entre  
Brasil e Portugal na Imprensa Liberal

Propriedade imobiliária e conflito. (1909/1916).

 Priscilla  Petereit  de  Paola  Gonçalves - 
Responsabilidade  Civil  do  Estado:  doutrina  e 
jurisprudência na Primeira República.

 Anna  Clara  Ribeiro  -  “Diante  disso  espera-se 
Justiça”:  habeas corpus em favor de estrangeiros na 
Primeira República. 

 Daniel José Eduardo -  Ernani Gomes de Oliveira e 
Silva: um falsário a “serviço”da cidadania.

 Será emitido certificado para os participantes do evento que compareçam a pelo menos 75% das apresentações. 


