
QUADRO II

Organização e distribuição dos trabalhos selecionad os

Área temática: História e Identidades
Tema e Nº do Simpósio Temático: 61 Entre escravos, migrantes livres e pobres: questões de identidade, liberdade e cidadania nos oitocentos
Coordenação: Gladys Sabina Ribeiro

Horário Segunda (28) Terça (29) Quarta (30) Quinta (31) Sexta (01)

Ecos do Rocio: medo da 
feitiçaria, "batuques" e 
demonização do universo 
cultural africano-Rio de 
Janeiro,século XIX - André 
Nogueira

Escravos recebendo bilhetes 
para procurar um novo senhor: 
Vitória, 1872-1874 - Geraldo 
Antonio Soares

O ator e o empresário: a 
polêmica da demissão de 
Vasques do Teatro Ginásio - 
Andrea Marzano

O bolsinho do Imperador: 
caridade e crise do 
paternalismo nos anos de 1870 
- Frederico Neves

A passagem: "aspectos" da 
morte escrava na São Paulo 
setecentista - Fabiana 
Schleumer

Os Nós que alforriam relações 
sociais na construção da 
liberdade. Recife, 1850-1860 - 
Tatiana Silva Lima

O teatro intimista de 
Strindberg: poder e idéias na 
virada do século XIX para o XX 
- Gisálio Cerqueira Filho

Assistência e responsabilidade 
parental do Estado no Brasil: 
entre o dever e a caridade - 
Gizlene Nader

A Irmandade do Rosário dos 
Pretos, o Rei do Congo e os 
maracatus: sentidos sociais e 
sociabilidades recifenses, 1848-
1872  - Marcelo MacCord

Escravos e Forros em Itaparica 
na segunda Metade do Século 
XIX - Wellington Castellucci 
Júnior

Emília/Diva ou uma 
Amélia/Submissa?: um estudo 
do romance de José de 
Alencar sob uma perspectiva 
histórica de abordagem - Ana 
Carolina Soares

Pequenos Poderes: disputas 
entre autoridades e 
trabalhadores no cotidiano da 
cidade do Rio de Janeiro em 
finais do Império - Gabriela 
dos Reis Sampaio

Música escrava, identidade 
negra - Martha Abreu

As alforrias condicionais, os 
contratos de locação de 
serviços e as novas relações 
de trabalho em Desterro/SC 
(1871-1888) - Clemente Gentil 
Pena

Trabalho, repressão e caridade 
no cotidiano dos pobres 
urbanos na transição do século 
XIX para o XX - Município de 
Juiz de Fora-MG - Jefferson 
de Almeida Pinto

ALMOÇO

Presença e função dos 
homens livres pobres na 
sociedade colonial da América 
Portuguesa - São Paulo (1765-
1775) - Lucas Jannoni 
Soares

Legislação Emancipacionista e 
Escravidão na Província 
Mineira - Maria Lúcia 
Rezende Teixeira

Imprensa e abolicionismo no 
Rio de Janeiro - Humberto 
Machado

A nação moderada: projeto e 
ação política na Corte 
regencial - Marcelo Basile

A transformação do trabalho 
nos trópicos: escravos, 
libertos,  livres pobres, índios e 
imigrantes estrangeiros nas  
representações das elites do 
maranhão oitocentista - 
Regina Farias

A prática Judiciária e a prática 
da negociação: na Comarca de 
Vitória, século XIX - Adriana 
Pereira Campos

Os pardos na pedagogia liberal-
moderada mineira do período 
regencial - Wlamir Silva

Os passos dos desertores no 
Grão-Pará (1835-1850) - 
Carlos Augusto Bastos

Minha Mãe foi escrava: eu não: 
campesinato negro, política e 
trabalho no Rio de Janeiro pós-
emancipação  - Ana Maria 
Lugão Rios

A criminalidade violenta e sua 
contenção: Minas Gerais - 
Século XIX - Ivan de Andrade 
Velasco

Ser "ingênuo" em Desterro/SC: 
infância e trabalho compulsório 
em fins do século XIX - 
Patrícia Ramos Geremias

Nos campos de Marte: a 
militarização da sociedade 
local - Flávio Saldanha

XXII Simpósio Nacional de História
ANPUH XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA

10:00h às 12:00h Reunião de GTs Painéis

Indicar o nome do autor do trabalho
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Samarineses no Estado do 
Espírito Santo: perfil de uma 
imigração - Aurélia Castigioni

Crime e castiga: a 
criminalidade na cidade da 
Parahyba (1850-1888) - Maria 
da Vitória Barbosa Lima

Notícias do tráfico: a imprensa 
baiana e a extinção do 
comércio de africanos para o 
Brasil (1811-1826) - Paulo 
César O. de Jesus

Na Trilha da Liberdade: 
histórias de recrutamento no 
Recife imperial (1822-1850) - 
Edlúcia da Silva Costa

A ocupação da fronteira oeste 
e a integridade territorial do 
Brasil nos primórdios da 
República: alguns elementos 
para discussão - Domingos 
Sávio da Cunha Garcia

Algumas reflexões acerca do 
imaginário jurídico a partir da 
"Revista dos Tribunaes" - 
Fabiana Cardoso Malha 
Rodrigues

Na fornteira do cárcere e do 
paraíso: um estudo sobre as 
práticas de resistência escrava 
no Maranhão oitocentista - 
Josenildo de Jesus Pereira

Uma população de livres e 
escravos ou uma nação que 
fala português? Duas formas 
de olhar o destino do Império - 
Ivana Stolze Lima

A Utilidade dos desqualificados 
- Retirantes cearenses e a 
conformação do mercado de 
trabalho paulista nas últimas 
décadas do século XIX - Paulo 
César Gonçalves

Os Juízes de Paz e os Tigres 
da Hircânia nas Vilas Del-Rei, 
comarca do Rio das Mortes 
(1829-1850) - Maria Tereza 
Pereira Cardoso

Derramando susto: os 
escravos e o quebra-quilos em 
Campina Grande - Luciano 
Mendonça Lima

O escravo africano no 
processo de construção da 
Identidade Nacional brasileira - 
Lívia da Conceição

Organização dos aldeamentos 
indígenas e a formação de 
mão de obra para a colheita do 
mate (Guarapuava e Palmas 
1853-1873) - Rosângela 
Ferreira Leite

Honra. Uma questão de 
jurisprudência - Nancy Rita de 
Assis

Africanos e crioulos rebeldes 
em Minas Gerais - século XIX: 
a revolta dos escravos de 
Carrancas - Marcos Ferreira 
de Andrade

A comissão mista Brasil-
Portugal para o 
reconhecimento da 
Independência - Gladys 
Sabina Ribeiro

Civilização e Sertão' - 
Imaginário e Condições 
Materiais de Existência dos 
Pobres do Açúcar no Sertão da 
'Guerra dos Bárbaros', 
Pernambuco, século XVII e 
XVIII - Kalina Wanderlei Silva

A Maçonaria da Honra - Lúcia 
Guimarães

Em busca da vida: suicídio 
escravo como forma de 
liberdade - Jackson André da 
Silva Ferreira

Portugueses no Brasil: 
trajetórias e identidades 
distintas - Lúcia Neves e 
Tânia Bessone

14:00h às 18:00h
ASSEMBLÉIA GERAL DA 

ANPUH


