
 

 

 

ST1: Arte, Música e Cultura nos países de língua portuguesa 

Como alguns proponentes, fizeram inscrições como ouvintes, não recebemos os 
resumos para análise. Apesar da tentativa de contato para regularização, não 
conseguimos respostas de todos os inscritos. Caso tenha feito envio do resumo 
e o seu nome não esteja na relação, a proposta submetida pode ter sido reprovada 
pela Comissão Organizadora ou algum problema ocorreu com a sua submissão, 
dessa forma, pedimos que entre em contato com urgência pelo e-mail: 
eia@pucrs.br para regularizar a sua situação. 
Em 26 de outubro, postaremos a programação final com os dias e horários das 
apresentações de cada trabalho, assim como a relação final dos apresentadores 
após os ajustes dos casos que apresentarem problemas na inscrição. 
Comissão Organizadora 

 

 

  

Proponente Comunicação  

ALEXANDRE PENA MATOS (PUCRS) Dimensões de uma convergência: arqueologia de 
contrato, arqueologia acadêmica e educação 
patrimonial em Candelária, RS 

ANDRÉIA RAMOS MACHADO (PUCRS) O TURISMO NO BRASIL: UM PANORAMA HISTÓRICO. 

CAROLINO MARCELO DE SOUSA BRITO 
(PUCRS) 

Cemitério Santa Isabel: uma paisagem cultural na 
Chapada Diamantina 

CHARLES MONTEIRO (PUCRS) 
 

Corpo e política na fotografia brasileira nos anos 
1970: o foto-livro “à la recherche de l´eu-dourado” de 
Pedro Vasquez  
 

DANIEL DA SILVA BECKER (PUCRS) Otto Maria Carpeaux e Jacob Burckhardt: Humanismo 
liberal em tempos de crise europeia 

DIANA GONCALVES LOUREIRO (FURG) Espólios de guerras em O reino das casuarinas, de José 
Luís Mendonça 

EDUARDO CRISTIANO HASS DA SILVA 
(PUCRS) 

O Ensino Técnico Comercial: um percurso 
historiográfico entre Brasil e Portugal 

EDUARDO ROBERTO JORDÃO KNACK 
(PUCRS) 

Patrimônio histórico: atribuição de valor e regimes de 
historicidade 

ELOISA DA SILVA ARAGÃO (USP) Reflexões sobre a Vigília da Capela do Rato: história e 
memória 

FÁBIO VARELA NASCIMENTO (PUCRS) Portugueses com sotaque italiano: "A cidade das 
flores", de Augusto Abelaira, e os regimes autoritários 
de Portugal e da Itália 



 

 

. 

  

FABRÍCIO ANTÔNIO ANTUNES SOARES 
(PUCRS) 

A Guerra dos Farrapos e a ordem imperial 

FLAMARION MAUES PELUCIO SILVA 
(EACH-USP) 

O 25 de Abril e as "editoras da revolução" 

GABRIEL SOARES PREDEBON (PUCRS) O cinema n'A Marcha: as colunas de Ironides 
Rodrigues 

HONATAN FAJARDO CABRERA (PUCRS) Rastros e rostos da história entre o corpo e o corpus 
da poesia de Ana Paula Tavares 

JOCELITO ZALLA (CAP/UFRGS) Guimarães Rosa lê Simões Lopes Neto: apropriações 
modernistas do regionalismo gaúcho 

JOSE MARCOS AMORIM DOS REIS (PUCRS) E Depois do Adeus: a Revolução dos Cravos e suas 
influências na MPB (1974-1980) 

JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA FILHO (PUCRS) Quando Clío vai ao cinema: República Guarani entre 
mitos e desencontros 

LUCAS ANDRÉ GASPAROTTO (PUCRS) A mais suggestiva canção lusitana: o fado como 
expressão da alma nacional portuguesa no início do 
século XX 

LUCIANA DA COSTA DE OLIVEIRA (PUCRS) Do Velho Mundo ao Pampa Sul-Riograndense: a 
imagem do gaúcho pelos pinceis de Jean-Baptiste 
Debret e Herrmann Rudolph Wendroth 

LUCIANO PY DE OLIVEIRA (UFSC) "Martin Balaieiro", uma canção de Valdir Agostinho: 
críticas do presente e lugares de memória 

LUIZ CARLOS TAU GOLIN (UPF) O "AMOR ESTÚPIDO DE UMA ÍNDIA HORROROSA" 
QUE PARALISOU O EXÉRCITO DO SUL 

MARCIA RAMOS DE OLIVEIRA (UDESC) O fado na cibercultura: estudo de caso e reflexão 
sobre as construções de identidade e memóira luso-
brasileira através das plataformas digitais 

MARLENE OURIQUE DO NASCIMENTO 
(PUCRS) 

A representação da imigração açoriana na obra 
"Chegada dos Casais Açorianos" de Augusto Luiz de 
Freitas. 

NATÁLIA DE NORONHA SANTUCCI 
(PUCRS) 

O processo de moda e o ciclismo em Porto Alegre 
(1895-1905) 

PAULA RAFAELA DA SILVA (PUCRS) 
 

Revista Manequim®: Um manual de civilidade que 
comunica através da moda 



 

 

 

 

 

 

 

PRISCILA MARIA WEBER (PUCRS) Ora inimiga, ora aliada: a rainha Ginga indeterminada 
semanticamente na obra de Oliveira de Cadornega 

RAPHAEL MARTINS DE MELLO (FAPA) Imagens e elementos constitutivos da montagem 
cinematográfica de Brasil ano 2000 (1968), de Walter 
Lima Junior: uma análise dos temas identidade 
nacional e papel do intelectual brasileiro engajado 

RENATA FRATTON NORONHA (PUCRS) Lembranças do passado, imagens do presente: a 
moda como expressão de pertencimento 

ROBERTA SPECHT (UFSM) Considerações sobre raça e modernismo na obra de 
Heitor Villa-Lobos 


