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Programação





Segunda-feira (1/10) Terça-feira (2/10)
9h-9h30 Abertura
9h30-12h Mesa 1 

(Raquel Glezer) 
9h30-12h Mesa 4

(M. Ap. Borrego)

12h-13h Almoço 12h-13h Almoço
13h-15h Mesa 2 

(Beatriz Bueno)
13h-15h Mesa 5 

(Cecília Oliveira)

15h-15h30 Break 15h-15h30 Break
15h30-17h30 Mesa 3 

(Tania Luca)
15h30-18h Mesa 6 

(Marisa Leme)
17h30-18h Break 18h-18h30 Break
18h-19h Conferência Maria 

Odila Dias
18h30-20h30 Mesa 7 

(Wilma Costa)

Quarta-feira (3/10) Quinta-feira (4/10)

9h30-12h Mesa 8
(M. Luiza Marcílio)

9h30-12h Mesa 11
(Ana Lanna)

12h-13h Almoço 12h-13h almoço
13h-15h Mesa 9 

(Fábio Franzini)
13h-15h Mesa 12 

(Michael Hall)

15h-15h30 Break 15h-15h30 Break
15h30-17h30 Mesa 10 

(Stella Bresciani)
15h30-
-17h30

Mesa 13 
(Hugo Segawa)

19h30 Jantar Confraterni-
zaçao

17h30-18h Break

18h-19h Conferência Anto-
nio Celso Ferreira





1º DIA – 01/10/2018 
MESA 1 COLÔNIA 

9h30-12h00
Comentadora: Raquel Glezer (FFLCH-USP) 

Expositores:
José Carlos Vilardaga (UNIFESP). “Ninho de piratas e va-
lhacouto de valentões”: marginalidade e violência na vila 
de São Paulo (séculos XVI e XVII). 

Fernando Aguiar Ribeiro (FFLCH-USP). São Paulo e As-
sunção em uma perspectiva conectada (1640-1680) 

Fernanda Sposito (UNIFESP). Índios na colonização da ca-
pitania de São Vicente (séculos XVI-XVII). 

Madalena Marques Dias (FFLCH-USP/FG). Mogi das 
Cruzes, século XVII: formação da vila, formação das elites.

Igor Renato Machado de Lima (FFLCH-USP). Da Capita-
nia de São Vicente à vila de São Paulo: colonos, jesuítas e as 
“aparências dos outros”, 1532-1568. 

MESA 2 REPÚBLICA 
13hs-15h30

Comentadora: Beatriz Picolotto Siqueira Bueno. (FAU-USP) 

Expositores:
Fernando Atique (UNIFESP). Pauliceia Esfacelada: uma in-
vestigação documental acerca das demolições de São Paulo.
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Odair da Cruz Paiva (UNIFESP). Do Distrito da Glória ao 
Bairro da Liberdade: a folclorização do vivido popular en-
tre o final do século XX e início do século XXI. 

Gilberto da Silva Francisco (UNIFESP). Uma paisagem 
clássica em São Paulo: o caso do Pátio do Colégio. 

Laura de Souza Cury (PUC-SP). O IV Centenário da cida-
de de São Paulo e a construção de um novo futuro: o Par-
que Ibirapuera. 

MESA 3 REPÚBLICA 
16hs-18hs

Comentadora: Tania Regina de Luca (UNESP Assis) 

Expositores:
Ana Claudia Veiga de Castro (FAU-USP). Narrativas de 
São Paulo: Carolina de Jesus e João Antonio entre a casa e 
a rua (1950-1960). 

Vivian Nani Ayres (FFLCH-USP). Posse privada de livros e 
cultura jurídica na transição do Império para a República”.

Diana Mendes Machado da Silva (FFLCH-USP) “Os que 
hoje são promessas, amanhã se tornarão campeões”. A in-
corporação do imigrante italiano ao imaginário paulista a 
partir do futebol (1920-1940) 

Nathanael Araujo (UNICAMP). “Cecílias & Buarques”: 
dois bairros sobre a ótica de suas produções gráficas e 
editoriais. 
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA
18hs-19hs

Maria Odila Leite da Silva Dias (Professora emérita USP)

2º DIA – 02/10/2018
MESA 4 COLÔNIA 

9h30-12h00
Comentador: Jaime Rodrigues (UNIFESP) 

Expositores: 
Fabiana Schleumer (UNIFESP). Africanos em São Paulo 
Colonial. 

Michelle Carolina de Britto (UNIFESP). Geografia dioce-
sana e poder episcopal em São Paulo (1745-1765). 

Felipe Garcia de Oliveira (UNIFESP). Da liberdade ao ca-
tiveiro: a reescravização nos autos cíveis da cidade de São 
Paulo, século XVIII. 

Amanda da Silva Brito (UNIFESP). O juiz de órfãos em 
São Paulo (1731-1800).

MESA 5 TRANSIÇÃO COLÔNIA IMPÉRIO
13hs-15hs

Comentadora: Cecília Helena Salles Oliveira (MP-USP) 

Expositores:
Ana Paula Medicci (UFBA). Governabilidade e gestão fa-
zendária na São Paulo Colonial: a ação dos capitães ge-
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nerais na criação e administração da Junta da Fazenda 
(1765-1808). 

Pablo Mont Serrath (FFLCH-USP) São Paulo Restaurada 
na Era da Revolução Industrial.  

Amália Cristovão Santos (Escola da Cidade/ FAU-USP)
Mudanças e permanências: propostas metodológicas para o 
estudo do imaginário a partir dos “paulistas”

José Rogério Beier (FFLCH-USP). Açúcar & estradas: a ex-
pansão da lavoura canavieira pelo planalto paulista e seus 
impactos na infraestrutura viária e modos de transporte 
mercantil. 

MESA 6 IMPÉRIO
15h30-18hs

Comentadora: Marisa Saenz Leme (UNESP Franca) 

Expositores:
Danilo José Zioni Ferretti (UFSJ). Má consciência bandei-
rante: paulistanismo monárquico e indianismo em Macha-
do de Oliveira (1834-1864).  

Maria Luiza Ferreira Oliveira (UNIFESP). Redes de cré-
dito e de sociabilidade em uma cidade em transformação, 
São Paulo, 1850-1900. 

Lucília S. Siqueira (UNIFESP). Cidades pequenas na ca-
feicultura paulista: Socorro/SP (1840-1895).

Sílvia Cristina Lambert Siriani (FMU). A presença alemã 
em São Paulo no século XIX – quotidiano, sobrevivência e 
sociabilidades. 
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João Paulo França Streapco (FFLCH-USP).  A ocupação 
das áreas suburbanas e rurais de São Paulo para a produ-
ção agropastoril entre os séculos XIX e XX e sua relação 
com a formação do padrão periférico de urbanização. 

MESA 7 TRANSIÇÃO IMPÉRIO/REPÚBLICA 
18h30-20h30

Comentadora: Wilma Peres Costa (UNIFESP) 

Expositores:
Paulo César Garcez Marins (MP-USP). Avenida Paulista: 
elites em contraste (1891-1945). 

Pedro Beresin Schleder Ferreira (FAU-USP/Escola da Ci-
dade). Uma cidade de tramas, fronteiras e arenas: tensão, 
conflito e ambivalência na constituição de uma Avenida 
exclusiva em São Paulo (1890-1920). 

Raquel Oliveira Jordan. (UNICAMP) Embelezamento 
nos debates de “melhoramentos urbanos” para a área 
central histórica de São Paulo: o caso da rua Libero Bada-
ró (1890-1910). 

Karina Oliveira Morais dos Santos (UNIFESP).  Mão de 
obra, cotidiano e resistência na Fábrica de Ferro de Ipane-
ma (1810-1895). 
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3º DIA – 03/10/2018
MESA 8 COLÔNIA

9h30-12hs
Comentadora: Maria Luiza Marcílio (FFLCH-USP) 

Expositores:
Carlos de Almeida Prado Bacellar (FFLCH-USP). Antes 
do café, o açúcar: uma história das estratégias familiares 
de senhores de engenho no oeste paulista, 1765-1855. 

Maria Aparecida de Menezes Borrego (MP-USP). Homens 
e mercadorias na rota das monções. 

Denise A. S. de Moura (UNESP Franca). Do ouro dos ‘Pau-
listas” ao Prata de um governador: a geografia luso-platina 
de D. Luis de Sousa Botelho Mourão (1752-1774). 

Rafaela Basso (UNICAMP). A cultura alimentar paulista 
sertão adentro. 

Claudia de Andrade de Rezende (UNIFESP). Almotacés e 
almotaçaria na Câmara Municipal de São Paulo (1755-1828).

MESA 9 REPÚBLICA
13hs-15hs

Comentador: Fábio Franzini (UNIFESP) 

Expositores: 
Diógenes Sousa (PUC-SP). Nas Redes do Pari - Uma aná-
lise historiográfica sobre a urbanização de São Paulo (1887-
1929). 

Raissa Campos Marcondes (UNIFESP). A face social da 
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infraestruturação da Zona Norte de São Paulo: análise his-
tórica por meio da implantação do Tramway da Cantareira 
(1893-1924). 

Clarissa de Almeida Paulillo (FAU-USP/UNIP) A implan-
tação da rede de infraestrutura sanitária e os novos modos 
de habitar a cidade de São Paulo, na passagem do século 
XIX para o XX. 

Caroline da Silva Mariano (FFLCH-USP). Prostituição e 
honestidade: o debate sobre a regulamentação sanitária da 
prostituição em São Paulo no fim do século XIX.  

MESA 10 REPÚBLICA 
15h30-17h30

Comentadora: Maria Stella Martins Bresciani (UNICAMP) 

Expositores:
Janes Jorge (UNIFESP). Urbanização, Energia e Meio Am-
biente em São Paulo na primeira metade do século XX. 

Luis Ferla (UNIFESP). Pauliceia 2.0: Mapeamento Colabo-
rativo da História de São Paulo (1870-1940).  

Gabriela Krantz Cesarino (FAU-USP). O olhar contempo-
râneo sobre a trajetória de uma localização emblemática: 
representações do lugar (São Paulo, 1902-1969). 

Bianca Melzi Lucchesi (PUC-SP) Habitação e cotidiano: 
usos e funções do quintal popular paulistano na virada 
para o século XX. 
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4º DIA – 04/10/2018

MESA 11 REPÚBLICA 
9h30-12hs

Comentadora: Ana Lúcia Duarte Lanna (FAU-USP) 

Expositores:
Joana Monteleone (UNIFESP). O Mappin e o comércio do 
triângulo central de São Paulo (1913-1933). 

Thaís Valvano Vicentin (FFLCH-USP). Os cinemas de São 
Paulo: da modernidade à luta pela preservação. 

Letícia Suárez Victor (Pós Graduação Interunidades em 
Museologia-USP). Representação de imigrantes na Pauli-
céia – uma perspectiva museológica.

Carlos Thaniel Moura (UNIFESP). O comércio edificante: 
um olhar da construção civil na cidade de São Paulo pela 
Ernesto de Castro & Cia.

MESA 12 REPÚBLICA 
13hs-15hs 

Comentador: Michael McDonald Hall (UNICAMP) 

Expositores:
Philippe Arthur dos Reis (UNICAMP). Diversidade e ri-
queza: o imigrante e a construção de sobrados em São Pau-
lo (1906-1915). 

Lindener Pareto Jr. (PUCCamp). Quem construiu a “São 
Paulo de Sete Portas”: os construtores não-diplomados e a 
produção da cidade, 1893-1950. 
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Renata Geraissati Castro de Almeida (UNICAMP). Os 
imigrantes e a cidade: enquistamentos étnicos? 

MESA 13 REPÚBLICA
15h30-17h30

Comentador: Hugo Segawa (FAU-USP) 

Cláudia Regina Plens (UNIFESP). Ferrovias: lugares de 
referência e cicatrizes na Mata Atlântica. 

Karin Philippov (UNIFESP). Dom Duarte Leopoldo e Sil-
va e a Reconstrução Revivalista do patrimônio Religioso 
de São Paulo: o caso da Igreja de Nossa Senhora da Con-
solação. 

Thales Marreti (FAU-USP). O Concurso Nacional de Ideias 
para a Renovação e Preservação do Bexiga (1989-1992). 

Bruna Valença Mallorga (UNIFESP) A preservação do pa-
trimônio católico em território paulista, pelo IPHAN.  

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Acelera SP: história, ideologia,

pulsões de vida e de morte
18hs-19hs

Antonio Celso Ferreira. (UNESP Assis)





Caderno de resumos





Segunda-feira (1/10/2018)

Mesa 1 Colônia
9h30-12h

Comentadora Raquel Glezer (FFLCH-USP)

Nome: José Carlos Vilardaga 

E-mail: zecavilardaga@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: “Ninho de piratas e valhacouto de va-
lentões”: marginalidade e violência na vila de São Paulo (séculos 
XVI e XVII)

Resumo: A partir da referência de Cunningham Graham (A va-
nished Arcadia), a comunicação pretende discutir as represen-
tações a respeito de São Paulo colonial como um refúgio de ho-
miziados, hereges, banidos, excomungados e marginais de toda 
espécie. Local de práticas violentas que se voltavam especialmente 
aos indígenas e aos padres jesuítas, e que se materializavam nas 
famigeradas bandeiras. Ao par das representações, um universo 
documental variado demonstra como a vila da capitania vicenti-
na era palco, como em outros espaços coloniais, de violências va-
riadas contra as populações indígenas, de migrações forçadas, da 
presença de marginalizados e aventureiros sazonais, de práticas 
de contrabando, disputas acirradas de poder e brigas de famílias. 
Dessa forma, busca-se aqui ponderar entre as representações que 
afirmaram uma excepcionalidade da história de São Paulo e a in-
serção da vila na dinâmica colonial ibérica, marcada por processos 
profundos de marginalização e violência.
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Nome: Fernando Victor Aguiar Ribeiro 

E-mail: fvribeiro@gmail.com

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: São Paulo e Assunção em uma perspec-
tiva conectada (1640-1680)

Resumo: A proposta dessa comunicação é refletir sobre as cone-
xões entre Assunção, no Paraguai, e São Paulo na capitania de 
mesmo nome no período colonial. A historiografia tem tratado 
as duas regiões de forma separada, por influência das narrativas 
historiográficas pautadas em histórias nacionais. Essas aborda-
gens acabam por ignorar dinâmicas de integração e circulação 
entre ambas as partes. Assim, propomos apresentar elementos 
comuns que ocorreram em Assunção e São Paulo, bem como 
conjunturas que influenciaram as duas cidades, como a atuação 
da Companhia de Jesus, a resposta das elites locais frente a essa 
instituição e a própria ação dos agentes locais em relação aos de-
safios de inserção econômica regional.

Nome: Fernanda Sposito 

E-mail: f.sposito.f@gmail.com

Instituição: UNIFESP 

Título da Apresentação: Índios na colonização da capitania de 
São Vicente (Séculos XVI-XVII)

Resumo: É assente a presença e a importância das populações 
indígenas na história da colonização da vila de São Paulo e capi-
tania de São Vicente. Desde a escrita das histórias e genealogias 
sobre São Paulo no século XVIII, passando pela escrita da histó-
ria nacional do século XIX, pela construção de uma historiografia 
bandeirante na primeira metade do século XX, até estudos que 
subverteram a pauta sobre São Paulo a partir da década de 1970 
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até o presente, as sociedades indígenas aparecem, de maneira di-
reta ou indireta, como elementos importantes para a construção 
e o sucesso da colonização portuguesa nessas partes da América.  
Esta apresentação traz algumas reflexões a respeito do tema, vi-
sando demonstrar como a articulação/enfrentamento de bandei-
rantes e jesuítas junto às populações indígenas da capitania de 
São Vicente e da Província do Paraguai (na América espanhola) 
foram estruturantes da colonização da região entre os séculos 
XVI e XVII.

Nome: Igor Renato Machado de Lima 

E-mail: igorlima.usp@gmail.com

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Da Capitania de São Vicente à vila de São 
Paulo: colonos, jesuítas e as “aparências dos outros”, 1532-1568.

Resumo: Este artigo tem como objetivo tratar do processo de 
formação da vila de São Paulo a partir da presença dos colo-
nos, jesuítas e indígenas, destacando o discurso da “aparência 
dos outros” e das primeiras observações sobre a “natureza” do 
gentio, com nítidas distinções em relação aos gêneros. Para isto, 
utilizou-se as de fontes impressas dos primeiros tempos da co-
lonização e das cartas jesuíticas a respeito da Capitania de São 
Vicente (fundada em 1532) e da fundação da Vila de São Paulo 
(1554). Era neste momento ainda que se formaram as primeiras 
famílias coloniais e a conquista da região com as alianças com os 
tupiniquins e os confrontos com tupinambás, bem como as pri-
meiras expedições e revoltas indígenas na década de 1560. Neste 
contexto de conquista, as narrativas das cartas jesuíticas também 
descreviam os costumes dos gentios, dentre eles as “guerras” e 
suas aparências.
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Nome: Madalena Marques Dias

E-mail: madalenamd@yahoo.com.br

Instituição: FFLCH-USP/FG

Título da Apresentação: Mogi das Cruzes, século XVII: formação 
da vila, formação das elites

Resumo: A vila de Mogi das Cruzes formou-se, em princípios 
do século XVII, a partir da saída de moradores da vila de São 
Paulo motivados por diversas razões. Um olhar pormenorizado 
para a trajetória de vida dos signatários da petição de elevação 
do povoado a vila sugeriu-nos que a fundação de nova vila e a 
criação (ou recriação) de novas elites são processos inseparáveis 
dentro da dinâmica da expansão paulista dos séculos XVI e XVII. 
A chave para compreender isto está na investigação das ativida-
des econômicas e situações familiares anteriores destes indiví-
duos, assim como, após o reconhecimento da nova vila, nos seus 
mecanismos de obtenção de terras, mão-de-obra escrava, cargos 
na administração pública, alianças familiares e com a Igreja. Bus-
camos investigar, em nosso mestrado, esse intrincado jogo de 
teres, poderes e status familiares no contexto da constituição de 
uma nova sociedade de fronteira que, embora nas periferias do 
império luso, rapidamente se inseriu na dinâmica do mesmo.
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Mesa 2 Colônia
13hs-15h30

Comentadora Beatriz Picolotto Siqueira Bueno (FAU-USP)
Nome: Odair da Cruz Paiva 

E-mail: paivaoc@hotmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Do Distrito da Glória ao Bairro da Liber-
dade: a folclorização do vivido popular entre o final do século 
XX e início do século XXI

Resumo: Desde os anos 1980, ações de valorização do patrimônio 
urbano paulistano têm sido cada vez mais frequentes. Tomba-
mento de edificações pelo órgão de defesa estadual (CONDE-
PHAAT) e municipal (CONPRESP) são apropriados segundo 
interesses que compõe um gradiente no qual construtos da me-
mória dominante, da memória popular, interesses do turismo e 
do mercado imobiliário rivalizam-se ou coincidem. Neste am-
biente, o recente interesse pelo Bairro da Liberdade – antigo dis-
trito da Glória – emerge como um caso particular. Caudatário 
de uma história ligada ao vivido popular (indígenas, escravos, 
prostitutas, estrangeiros não católicos, etc.) e receptor de equipa-
mentos urbanos necessários à vida da cidade, mas indesejados 
pelas representações sociais que o acompanhavam (pelourinho, 
força, cemitério geral, casa da pólvora, etc.), o bairro passa pela 
valorização de sua história pelo viés da sua folclorização. Esta 
apresentação tem por objetivo discutir como os interesses turísti-
cos que incidem sobre aquele território, hipertrofiaram o sentido 
folclórico do vivido popular, desqualificando-o e circunscreven-
do-o ao rol das crenças e fantasmagorias.
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Nome: Gilberto da Silva Francisco 

E-mail: gisifran@gmail.com.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Uma paisagem clássica em São Paulo: o 
caso do Pátio do Colégio

Resumo: A paisagem da cidade de São Paulo é marcada por uma 
forte diversidade arquitetônica. Nessa diversidade, a presença 
dos elementos da arquitetura clássica ocupa um papel bastante 
importante, estruturando, em vários casos, “paisagens clássi-
cas”; ou seja, interpretações de elementos da arquitetura clássica 
antiga (greco-romana), renascentista, barroca e dos historicismos 
do século XIX e XX. Nesta apresentação, o caso do Pátio do Co-
légio será observado a partir da noção de “leituras do clássico”, 
que, naquele espaço, podem ser observadas em edifícios que re-
ferenciam a arquitetura neocolonial, eclética e neo-renascentista.

Nome: Fernando Atique 

E-mail: fernando.atique@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Pauliceia Esfacelada: uma investigação 
documental acerca das demolições de São Paulo

Resumo: A cidade de São Paulo ficou conhecida, tanto na histo-
riografia, quanto nos comentários midiáticos, como aquela que 
se destruiu para dar “lugar” a uma metrópole. Estas imagens de 
“esfacelamento”, “ruptura com o passado”, ou mesmo de “pro-
gresso”, permearam o imaginário de gerações que viveram o sé-
culo XX, e parecem ter naturalizado os processos de demolições, 
escondendo, assim, a possibilidade de compreensão dos deslo-
camentos de populações atingidas pelos desmontes, processos 
de desapropriação, valores pagos, desaparecimento de espaços 
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simbólicos, conflitos na imprensa e representações (laudatórias 
e contestadoras). Entretanto, também percebemos que nem tudo 
se perdeu, ou mesmo desapareceu no tecido da cidade, muito 
menos no imaginário urbano. Propomos, então, uma compreen-
são, pelo viés da história social urbana, de algumas das dimen-
sões inerentes à configuração e à reconfiguração da cidade. Esta 
investigação proposta, assim, debruça-se sobre um dos projetos 
urbanos de maior impacto na centralidade de São Paulo até a 
primeira metade do século XX: a implantação do Perímetro de 
Irradiação, parte basilar do Plano de Avenidas, desenvolvido 
por Ulhôa Cintra e Prestes Maia, em 1924, e instalado pela mu-
nicipalidade da capital, e pelo próprio Prestes Maia de 1939 até 
1945. Assim, mostraremos as alterações efetuadas na cidade para 
a instalação do circuito de avenidas que enfeixou as regiões da 
Sé, República, Várzea do Carmo (Parque Dom Pedro) e Bixiga-
-Liberdade, atentando para as tensões sociais inerentes à ativida-
de demolidora da municipalidade, e para as representações de 
“progresso” e “futuro” verificadas na imprensa e em literatura, 
as quais permitem compreender que a cidade do futuro não se 
deu de forma laudatória como insinuou nossa historiografia.

Nome: Laura de Souza Cury 

E-mail: laurascur@hotmail.com

Instituição: PUC-SP

Título da Apresentação: O IV Centenário da cidade de São Paulo 
e a construção de um novo futuro: o Parque Ibirapuera

Resumo: Em meados do século XX, às vésperas do aniversário de 
quatrocentos anos de São Paulo, a cidade consolidava-se como 
metrópole, tornando-se o maior centro industrial do país. Ape-
sar deste crescimento econômico e populacional, os idealizado-
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res do projeto modernizador de São Paulo queriam que a cidade 
fosse compreendida também como um centro cultural pujante 
e emanador de progresso. Por isso, era necessário adequar sua 
imagem ao seu novo contexto de expansão.  A Comissão Orga-
nizadora do IV Centenário, liderada por Francisco Matarazzo, 
viu, nos festejos, uma oportunidade para construir uma nova 
imagem de paisagem moderna e urbana. Foi no contexto do IV 
Centenário que se construiu o Parque Ibirapuera, concebido para 
ser o palco das comemorações e símbolo de progresso. O intuito 
era mostrar ao Brasil e ao mundo uma nova realidade, não mais 
voltada, predominante, à produção agroexportadora, mas à pro-
dução industrial e à vida moderna. A intenção era transcender as 
condições restritivas do passado e, de certa maneira, até do pre-
sente (já que, apesar dos desenvolvimentos obtidos, o projeto de 
industrialização no Brasil ainda era, em determinados aspectos, 
incipiente) e de materializar um futuro imaginado e desejado. 
Não foi por acaso que o símbolo do IV Centenário, também um 
monumento na entrada principal do Parque que ruiu nos anos 
de 1960, foi uma espiral, denominada por Matarazzo de “aspi-
ral”, de maneira a refletir a aspiração por progresso, a ideia de 
que o desenvolvimento de São Paulo era ilimitado e trazia uma 
promessa de superação.
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Mesa 3 República 
15h30-117h30

Comentadora Tania Regina de Luca (UNESP Assis)

Nome: Ana Claudia Veiga de Castro 

E-mail: anacvcastro@gmail.com

Instituição: FAU-USP

Título da Apresentação: Narrativas de São Paulo: Carolina de Je-
sus e João Antonio entre a casa e a rua (1950-1960)

Resumo: Num momento em que a cidade de São Paulo vivencia 
um intenso processo de metropolização, apoiado na industriali-
zação e se refletindo no avanço da mancha urbana, a partir do II 
pós-Guerra, a literatura produzida por Carolina de Jesus (1914-
1977) e por João Antonio (1937-1996) parece ser um material po-
tente para se refletir sobre os rumos dessa cidade, levando-nos 
a percorrer alguns caminhos menos evidentes dessa grande ci-
dade. Pretende-se destacar, a partir do diário de uma catadora 
– Quarto de Despejo (1960) – e de um conto sobre três malandros 
da boca do lixo – “Malagueta, Perus e Bacanaço” (1963) – algu-
mas questões sobre o viver na cidade, as relações entre a casa e a 
rua, as diferenças e as similaridades nas experiências de homens 
e mulheres pobres em uma cidade que se transformava a cada dia 
fortalecendo uma imagem de cidade moderna e modernizada, e 
na qual o popular paulatinamente se transformava no marginal. 
Este texto é parte da pesquisa “As cidades e as ideias: a América 
Latina como problema para a história da cidade e do urbanismo 
(1940-1970)”, desenvolvida na FAU USP, que vem percorrendo a 
literatura produzida em e sobre São Paulo, Lima e Bogotá para 
discutir a cidade latino-americana.
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Nome: Vivian Nani Ayres

E-mail: vivian.ayres@usp.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da apresentação: Posse privada de livros e cultura jurídica 
na transição do Império para a República

Resumo: A trajetória dos livros em São Paulo, no século XIX, foi 
marcada pelo enfrentamento a inúmeros obstáculos, passando 
pela fragilidade das estruturas produtivas, bem como pela exis-
tência de um diminuto público leitor e as dificuldades para a sua 
ampliação. No entanto, desde 1827, com a instalação da Acade-
mia de Direito de São Paulo, teve início um processo lento, mas 
persistente, em relação à produção, ao comércio e à posse priva-
da desse tipo de impresso. Os inventários post-mortem produ-
zidos na cidade, entre os anos finais do Império e os primeiros 
anos da República, revelam esse fenômeno e dão indícios para 
se refletir sobre a relação entre as bibliotecas privadas e as trans-
formações operadas nas esferas econômicas, políticas e culturais. 
Os debates em torno da fundamentação do Direito, do mesmo 
modo, evidenciam essas mudanças, indicando o papel da cul-
tura jurídica e da Academia de Direito de São Paulo não só na 
consolidação do universo livresco, como também nas disputas e 
nas formulações políticas que se consolidaram com a Proclama-
ção da República.

Nome: Diana Mendes Machado da Silva

E-mail: dmendesmachadodasilva@yahoo.com.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Os que hoje são promessas, amanhã 
se tornarão campeões. A incorporação do imigrante italiano ao 
imaginário paulista a partir do futebol (1920-1940)
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Resumo: Inúmeros conflitos envolvendo a construção de identi-
dades sociais marcaram a cidade de São Paulo nas primeiras dé-
cadas do século XX. O futebol foi palco e objeto de alguns deles 
e a imprensa os amplificou. O presente artigo analisará o papel 
desse esporte na incorporação do imigrante italiano ao imagi-
nário paulista. Entre o final dos anos 1920 e o início da década 
de 1940, o suplemento esportivo de A Gazeta associou o fute-
bol praticado na várzea do Rio Tietê aos imigrantes italianos e à 
modernização do esporte em São Paulo. Tratava-se de promover 
uma nova identidade paulista e paulistana condizente com a pai-
sagem urbana e industrial que se afigurava no período. As repor-
tagens, imagens e textos do periódico de Cásper Líbero revelam, 
porém, que a construção dessa identidade dependeu de ampla 
negociação com os mais diferentes grupos que praticavam o fu-
tebol na cidade, mesmo aqueles que não se acomodavam ao pro-
jeto modernizador: a elite cafeeira e a população negra.

Nome: Nathanael Araujo 

E-mail: araujo.nathanael@gmail.com

Instituição: UNICAMP

Título da Apresentação: “Cecílias & Buarques”: dois bairros so-
bre a ótica de suas produções gráficas e editoriais

Resumo: Este artigo objetiva discorrer sobre os bairros de Santa 
Cecília e Vila Buarque, localizados no centro de São Paulo, tendo 
como bússola norteadora a transformação recente de duas ban-
cas de jornais, Bancas Tatuí e Banca Curva, respectivamente, em 
“livrarias de rua”. Destinadas a venda de “publicações indepen-
dentes”, tais empreendimentos comerciais serão desvelados por 
meio de entrevistas, análise de matérias produzidas para a mídia 
e para as redes sociais bem como realização de trabalho de cam-
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po com observação participante em atividades realizadas nos lo-
cais por editores, escritores e artistas visuais. Deste modo, tanto 
as obras quanto os eventos elencados apontam para retraduções 
das experiências vividas dos citadinos com a urbe. Nesse senti-
do, pretende-se olhar para os dois bairros aqui elencados com 
fi ns a defender o argumento de que as cidades e suas produções 
culturais se constroem em relação e mutuamente.

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
18hs-19hs 

Maria Odila Leite da Silva Dias (PUC-SP)

culturais se constroem em relação e mutuamente.

CONFERÊNCIA DE ABERTURA
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Terça-feira (2/10/2018)
Mesa 4 Colônia 

9h30-12hs
Comentador Maria Aparecida de Menezes Borrego

(MP-USP)

Nome: Fabiana Schleumer 

E-mail: schleumer@unifesp.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Africanos em São Paulo Colonial

Resumo: Em 1774, na freguesia de Santo Amaro, faleceu Suzana, 
escrava de Antônio Moreira, natural da Costa da Guiné. Por sua 
vez, em Cotia, nos arredores de São Paulo, em 1767, falecia o 
escravo João Congo, casado com Mariana. Assim como Suzana, 
seu corpo foi sepultado no Adro da Igreja, desta feita, na Fregue-
sia de Cotia. As histórias de Suzana e João Congo, bem como, 
as características que nortearam suas mortes têm muito a nos 
ensinar sobre a presença africana e as condições de vida e morte 
dos escravos africanos que viviam em São Paulo e seus arredores 
na segunda metade do século XVIII. Os dados demostram que 
em São Paulo predominavam os Minas, seguidos dos Angolas e 
dos Benguelas. No primeiro caso, os Minas concentravam-se na 
freguesia da Sé. De um total de 40 cativos Minas identificados, 
50%, ou seja, a metade vivia e morria na Freguesia central de São 
Paulo. No caso dos Angolas, percebe-se uma distribuição étnica 
mais equilibrada, a predominância ocorria em Cotia, região ru-
ral dos arredores da cidade. Esta comunicação tem por objetivo 
apresentar e discutir dados coletados em registros paroquiais de 
batismo, óbito, casamento, bem como processos crimes envol-
vendo escravos na Freguesia da Sé e seus arredores na segunda 
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metade do século XVIII, atentando para as particularidades da 
presença africana na São Paulo colonial. 

Nome: Felipe Garcia de Oliveira 

E-mail: f.g.o.410@hotmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Da liberdade ao cativeiro: a reescraviza-
ção nos autos cíveis da cidade de São Paulo, século XVIII

Resumo: O tema da reescravização vem sendo debatido e é um 
assunto ainda caro aos historiadores. Neste sentido, se apresen-
ta como crucial para o campo da história da escravidão brasi-
leira. Nesta apresentação pretendemos analisar os autos cíveis 
que evidenciam a tentativa de reescravização na justiça de São 
Paulo. Ou seja, processos iniciados contra alforriado e mesmo 
processos iniciado por libertos que corriam perigo da ser nova-
mente escravizado. Buscaremos, para além de pensarmos acerca 
dos significados sociais, algo já amplamente discutido pela his-
toriografia, compreender como a reescravização foi traduzida 
em termos jurídicos nos processos. Empreenderemos em nossa 
análise um cuidado de tentar encontrar possíveis tópicas nas ar-
gumentações. Como os alforriados se defenderam nas instâncias 
judiciais? Quais estratégias jurídicas se apresentam nos proces-
sos sobre a questão? Qual a decisão dos juízes? São questões a 
serem respondidas. A documentação consultada refere-se aos 
processos judicias encontrados para o século XVIII na cidade de 
São Paulo. Estes estão sob custódia do Arquivo Público do Esta-
do de São Paulo.
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Nome: Michelle Carolina de Britto 

E-mail: michelledebritto@yahoo.com.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Geografia diocesana e poder episcopal 
em São Paulo (1745-1765)

Resumo: A territorialização da justiça eclesiástica paulista por 
meio das freguesias, das vigararias da vara e da nomeação dos 
ministros e oficiais episcopais acompanharam a expansão e o 
enraizamento do aparelho administrativo civil pela capitania. 
D. Bernardo Rodrigues Nogueira, primeiro bispo paulista, por 
meio de um levantamento minucioso das condições gerais de 
sua diocese estruturou as bases da nova geografia eclesiástica e 
os mecanismos da justiça diocesana. Esta comunicação discor-
rerá sobre a organização da geografia eclesiástica paulista na 
administração do primeiro bispo de São Paulo e as medidas em-
preendidas pelo prelado para reorganizar a estrutura diocesana 
pré-existente e expandir a malha paroquial pela territorialida-
de da diocese paulista, assim como a emergência da autoridade 
episcopal em meio a perda da autonomia administrativa paulista 
e o recrudescimento da secularização da Igreja Católica.

Nome: Amanda da Silva Brito 

E-mail: amanda.brito94@hotmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: O juiz de órfãos em São Paulo (1731-
1800)

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo central discutir a au-
toridade do juiz de órfãos em São Paulo a partir do estudo acerca 
do provimento do cargo e da ação deste agente local nos casos 
específicos do seu juizado da Cidade de São Paulo e da vila de 
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Santana de Parnaíba. Em segundo lugar, propomos estudar o 
funcionamento deste aparelho judicial e dimensionar a sua im-
portância para a sociedade local em que se inseria, evidencian-
do ações e conflitos que envolviam a figura do juiz de órfãos. O 
recorte desta pesquisa se dá entre 1731 a 1800, período que se 
inicia com a regulamentação do cargo no Brasil, decorrente do 
aumento populacional em toda a região Centro Sul da América 
portuguesa e se encerra no final do século XVIII, acompanhando 
o adensamento da malha judicial no Brasil em uma faixa tempo-
ral que percorre antes, durante e após as reformas pombalinas.
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Mesa 5 Transição Colônia-Império
13hs-15hs

Comentadora Cecília Helena Lorenzini de Salles Oliveira 
(MP-USP)

Nome: Amália Cristovão dos Santos 

E-mail: amaliasantos@gmail.com

Instituição: FAU-USP/Escola da Cidade

Título da Apresentação: Mudanças e permanências: propostas me-
todológicas para o estudo do imaginário a partir dos “paulistas”

Resumo: Esta apresentação deriva de nossa tese de doutorado, 
sobre as relações cambiantes entre elites de São Paulo, indígenas 
e o território, em que analisamos três imagens presentes em fon-
tes dos séculos XVIII e XIX – sertanistas, paulistas e agricultores. 
As conclusões indicam o distanciamento das famílias principais 
em relação aos nativos, em período de acirrada procura por ter-
ras para agricultura de exportação. Partimos da história cultu-
ral e do imaginário, tomando um recorte cronológico de longa 
duração, que visa o mapeamento e compreensão dos elementos 
de mudança e permanência em questão. No texto que segue, 
apresentamos e discutimos as noções de “transposição” e “las-
tro significante” que sugerimos como caminhos metodológicos 
para as análises históricas do imaginário, das representações e 
das narrativas, por elucidarem os mecanismos de transformação 
e fixação de significados.
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Nome: Pablo Mont Serrath 

E-mail: pablo.montserrath@gmail.com

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: São Paulo Restaurada na Era da Revo-
lução Industrial

Resumo: Em 1765, a capitania de São Paulo teve a sua autonomia 
administrativa restabelecida pelo governo central português. Até 
então, desde 1748, esteve sob a administração do governador do 
Rio de Janeiro. A restauração de São Paulo estava ligada a uma 
questão local, para a qual a capitania deveria contribuir: a dis-
puta por territórios ao sul da América, num conflito bélico entre 
portugueses e espanhóis. Num âmbito mais alargado, as políti-
cas e as mudanças implementadas na capitania paulista, a partir 
daquele momento, submeteram-se a uma relação renovada en-
tre a Metrópole portuguesa e as suas conquistas ultramarinas. 
A presente comunicação tem por objetivo discutir a restauração 
de São Paulo à luz das reformas setecentistas de Portugal para o 
seu império, na qual se articulavam, de forma imbricada, colo-
nização, Ilustração e desenvolvimento manufatureiro no Reino.

Nome: Ana Paula Medicci 

E-mail: apmedicci@gmail.com

Instituição: UFBA

Título da Apresentação: Governabilidade e gestão fazendária na 
São Paulo Colonial: a ação dos capitães generais na criação e ad-
ministração da Junta da Fazenda (1765-1808)

Resumo: Esta comunicação aborda questões envolvidas no mo-
vimento de instauração da Junta da Fazenda na Capitania de São 
Paulo, entre 1765, ano da restauração de sua autonomia adminis-
trativa e da fundação da primeira junta pelo governador e capi-
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tão general então nomeado, o Morgado de Mateus, e 1808, quan-
do a transferência da Corte para a América alteraria os trâmites 
entre a administração fazendária local e central. Considerando 
as modificações da administração da Fazenda Real a partir de 
1761, ano da fundação do Tribunal do Erário Régio, e as seguin-
tes reformulações da política econômica do Reino para com seus 
domínios ultramarinos, problematizar-se-á a atuação dos gover-
nadores enviados para São Paulo e que nesta qualidade presi-
diam as juntas da fazenda, junto às demais autoridades e grupos 
de interesse locais e reinóis envolvidos na gestão fazendária e no 
sistema de arrematação das rendas reais paulistas.

Nome: José Rogério Beier 

E-mail: rogerio.beier@usp.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Açúcar & estradas: a expansão da lavou-
ra canavieira pelo planalto paulista e seus impactos na infraes-
trutura viária e modos de transporte mercantil

Resumo: A presente comunicação é fruto da pesquisa de douto-
rado que venho desenvolvendo no Programa de História Econô-
mica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. Nela, trato dos diferentes impactos 
percebidos no sistema viário da Capitania, depois Província de 
São Paulo decorrentes da expansão da lavoura canavieira pelo 
planalto paulista no último quartel do século XVIII. Assim, par-
tindo da importância que atribuo aos processos econômicos na 
definição da configuração espacial das redes viárias, bem como 
na introdução de novas modalidades de transporte mercantil, 
buscarei apresentar dados que ajudam a compreender como o 
aumento da produção açucareira voltada para a exportação na 
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região supracitada – com a consequente integração de São Paulo 
ao mercado mundial no dobrar do século XVIII para o XIX –, está 
na base de quatro transformações importantes para a economia 
paulista do período: a introdução definitiva do muar como mo-
dalidade de transporte para o comércio mercantil; a consequente 
ampliação do mercado das mulas, alterando o perfil do comércio 
de animais que trafegavam pelo Caminho do Sul; a contínua di-
minuição da importância da rota das monções para o abasteci-
mento do Mato Grosso; o desenvolvimento da infraestrutura do 
porto de Santos e sua consolidação como rota de exportação no 
comércio externo.
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Mesa 6 Império 
5h30-18hs

Comentadora Marisa Saenz Leme (UNESP Franca)

Nome: Lucília S. Siqueira 

E-mail: lsiqueira@unifesp.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Cidades pequenas na cafeicultura pau-
lista: Socorro/SP (1840-1895)

Resumo: As transformações por que passou o núcleo urbano de 
Socorro/SP durante o período em que a cafeicultura se espraiava 
pela região.

Nome: Maria Luiza Ferreira de Oliveira 

E-mail: mlfoliveira@hotmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Redes de crédito e de sociabilidade em 
uma cidade em transformação, São Paulo, 1850-1900.

Resumo: Em meu doutorado privilegiei não a história da cidade 
estudando os edifícios, não a história da cidade esquadrinhando 
a legislação, ou os índices econômicos, mas a história da cidade 
através da experiência de seus moradores, prisma pelo qual es-
tudamos as outras dimensões. Utilizei inventários e assim não 
lidei com toda a população da cidade, para fazer um inventário 
era necessário possuir algo, nem que fosse pouco, alguns mó-
veis, umas ferramentas. Documentei trajetórias de pessoas que 
interagiam com a cidade abrindo negócios, comprando um ter-
reno, prestando serviços. Setores ainda pouco conhecidos pela 
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historiografia. Busquei entender quais eram as suas lutas. Viven-
ciaram o crescimento da malha urbana, viram o surgimento de 
inúmeros bairros e edifícios novos. As mudanças ocorriam cau-
sando diversos impactos, e não nivelando experiências. O pro-
cesso de crescimento e a busca pela modernização da cidade não 
foi linear, nem unívoco, e não transformou a cidade de uma vez, 
houve permanências e rupturas. Um dos campos de trabalho dos 
setores médios foi a malha urbana, e um dos principais desafios 
era ter acesso ao crédito para garantir a sobrevivência em um 
mercado de trabalho instável. As redes de sociabilidade eram vi-
tais e transformaram-se ao longo do período estudado

Nome: Danilo José Zioni Ferretti 

E-mail: daniloferretti@oi.com.br

Instituição: UFSJ

Título da Apresentação: Má consciência bandeirante: paulis-
tanismo monárquico e indianismo em Machado de Oliveira 
(1834-1864).

Resumo: A comunicação analisará a relação entre paulistanis-
mo monárquico e indianismo, entre 1834 e 1864, tomando como 
fio condutor a trajetória e produção escrita de Joaquim José 
Machado de Oliveira. A primeira parte busca redefinir o india-
nismo: como incorporava mas ia além do fenômeno literário, 
articulando-o com propostas de política indigenista e a reflexão 
etno-historiográfica; como organizou-se a partir dos espaços de 
sociabilidade dos liberais moderados da corte; como se materia-
lizou em iniciativas institucionais tais como o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. A segunda parte analisará a trajetória e 
inserção de Machado de Oliveira nesses espaços de sociabilidade 
e como eles direcionaram seu interesse para a questão indigena 
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e a produção etno-historiográfica. Por fim, será estudado como 
Machado de Oliveira representou o passado paulista e elaborou 
uma versão de sua identidade que implicava em uma aversão 
aos bandeirantes como caçadores de índios.

Nome: Sílvia Cristina Lambert Siriani

E-mail: sirianisilvia@globo.com 

Instituição: FMU

Título da Apresentação: A presença alemã em São Paulo no sécu-
lo XIX - quotidiano, sobrevivência e sociabilidades

Resumo: O século XIX trouxe para a cidade de São Paulo e seus 
arredores profundas alterações em sua infraestrutura urbana 
oriundas de transformações mais amplas no quadro econômico 
da Província e que possibilitaram o afluxo de capitais e indivídu-
os que contribuíram incontestavelmente para a sua inserção no 
quadro das grandes cidades brasileiras. Nesse contexto de mu-
danças rápidas, trazidas com o desenvolvimento da cafeicultura, 
a cidade viu crescer não apenas a sua importância no quadro 
político-econômico nacional, mas também a sua população e as 
ofertas de produtos e serviços necessárias ao atendimento de de-
mandas cada vez mais exigentes. Nesse quadro de oportunida-
des destacou-se um grupo de estrangeiros que durante décadas 
foi silenciado pela historiografia. Foram eles os pioneiros imi-
grantes germânicos, cuja contribuição para o crescimento da ca-
pital paulista foi de incontestável qualidade. A imigração alemã 
para a região teve seu início mês de novembro do ano de 1827, 
por ocasião de um aviso imperial que prestava contas do envio 
de um grupo de 226 indivíduos para que as autoridades provin-
ciais estabelecessem em um núcleo colonial na localidade onde 
melhor lhes conviesse. Ficou decidido que as terras devolutas 
do sertão de Santo Amaro seriam o local ideal para a realização 
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da empreitada, visto estarem muito próximas da capital e tam-
bém do litoral, ainda que a área delimitada para a formação do 
núcleo fosse coberta pela mata atlântica, os lotes fossem peque-
nos e os terrenos irregulares.  A demora nas medições e entrega 
dos terrenos fez com que alguns indivíduos não aguentassem 
esperar e abandonassem a tutela do Estado indo se estabelecer 
como trabalhadores ou artesãos autônomos em outras áreas, 
como a região da capital. O núcleo alemão do Planalto Paulis-
tano foi oficialmente estabelecido no ano de 1829, enraizando 
inúmeras famílias na região santamarense e diversificando seu 
quadro profissional no que dizia respeito à oferta de trabalha-
dores e serviços. Porém, foi a capital paulista quem mais sentiu 
o efeito desta nova população de hábitos, aparência e língua tão 
diferenciados.

Nome: João Paulo França Streapco 

E-mail: jstreapco@usp.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: A ocupação das áreas suburbanas e ru-
rais de São Paulo para a produção agropastoril entre os séculos 
XIX e XX e sua relação com a formação do padrão periférico de 
urbanização.

Resumo: Ao longo dos últimos meses, realizamos uma pesqui-
sa que tem por objetivo discutir aspectos da transição rural-
-urbana ocorrida na cidade de São Paulo entre os séculos XIX e 
XX. Em nossa hipótese, o estudo acerca desta transição, poderá 
apresentar pistas para como se deu a formação do padrão pe-
riférico de urbanização que caracteriza o processo de ocupação 
de diversas áreas da cidade de São Paulo. Apresentaremos al-
gumas evidências de um processo de ocupação das áreas su-
burbanas e rurais do município, a partir do estabelecimento de 
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chácaras, fazendas e pequenas propriedades, onde a produção 
agrícola, de subsistência ou para o fornecimento aos mercados 
da cidade, tinha uma função estratégica para a alimentação dos 
moradores da cidade, ao longo do período estudado. Indicare-
mos algumas das fontes que nos referenciam e os desafios colo-
cados para encontrar dados estatísticos acerca desta produção, 
em alguns períodos históricos e o trato com os dados encontra-
dos em algumas estatísticas.
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Mesa 7 Transição Império-República
18h30-20h30

Comentadora Wilma Peres Costa (UNIFESP)

Nome: Paulo César Garcez Marins 

E-mail: pcgmarins@gmail.com

Instituição: MP-USP 

Título da Apresentação: Avenida Paulista: elites em contraste 
(1891-1945)

Resumo: A comunicação visa apresentar a Avenida Paulista 
como um espaço privilegiado para a compreensão da arquite-
tura residencial como meio de afirmação social das elites imi-
grantes na cidade de São Paulo. Tal perspectiva focaliza o uso de 
repertórios estilísticos historicistas alinhados imaginariamente 
com os países de origem ou com a etnia de moradores da Ave-
nida, algo que se apresentava em franco contraste com o com-
portamento apresentado por elites congêneres em avenidas de 
cidades profundamente marcadas pela ascensão imigrante como  
Paris, Viena, Budapeste, Nova York, Chicago ou Buenos Aires.

Nome: Pedro Beresin Schleder Ferreira 

E-mail: pedro.beresin@gmail.com

Instituição: FAU-USP/Escola da Cidade

Título da Apresentação: Uma cidade de tramas, fronteiras e are-
nas: tensão, conflito e ambivalência na constituição de uma Ave-
nida exclusiva em São Paulo (1890-1920).

Resumo: Apreendida majoritariamente como um dos espaços 
mais luxuosos da cidade de São Paulo entre as décadas de 1890 e 
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1920, a construção da Avenida Angélica como um espaço exclu-
sivo foi parte de um constructo historiográfico que tende a perce-
ber a modernização da cidade como um processo unívoco, resul-
tante de um projeto consensual das elites. Buscando dar passos 
em direção a outros caminhos interpretativos para tal processo, 
a presente comunicação visa analisar as tensões e incongruências 
constitutivas do “fazer-se” da Avenida, indo de encontro a uma 
historiografia recente, que percebe a modernização das cidades 
nos séculos XIX e XX como processos ambivalentes, plurais, ten-
sos e imbricados. Quase como uma metonímia da modernização 
paulistana, apesar de seu traçado retilíneo, a configuração sócio-
-espacial da Avenida aproximava-se da de uma arena, na qual 
variados grupos se entrecruzavam em complexas tramas de rela-
ções, operadas no âmbito de suas fronteiras materiais, de classe 
e de gênero. 

Nome: Raquel Oliveira Jordan 

E-mail: raqjordan@gmail.com

Instituição: UNICAMP

Título da Apresentação: Embelezamento nos debates de “melho-
ramentos urbanos” para a área central histórica de São Paulo: o 
caso da rua Libero Badaró (1890-1910)

Resumo: A discussão sobre o embelezamento e a estética da ci-
dade não se restringe a construção de um saber voltado às ques-
tões urbanas, mas é parte constituinte das práticas dos poderes 
públicos e profissionais especialistas na gestão das cidades. Nos 
debates da Câmara Municipal de São Paulo este esforço toma 
dimensões de uma polêmica pela busca da consolidação de dis-
positivos legais orientadores dessas ações, acarretando em re-
flexões sobre autoridade técnica, circulação, higiene e memória 
urbana. A investigação parte do estudo de caso dos debates pela 
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consolidação de dispositivos legais voltados às transformações 
na rua Libero Badaró, focalizando as diferentes concepções para 
a rua nos debates de propostas de “melhoramentos urbanos” 
para a área central histórica de São Paulo entre as décadas de 
1890 e 1910. Propõe-se a partir disso, discutir as recorrentes in-
terpretações de “mimetização” estética nas propostas para essa 
parte da cidade.

Nome: Karina Oliveira Morais dos Santos 

E-mail: kolim.santos@yahoo.com.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Mão de obra, cotidiano e resistência na 
Fábrica de Ferro de Ipanema (1810-1895)

Resumo: A pesquisa discute as relações de trabalho na Fábrica de 
Ferro de Ipanema, considerada a primeira siderúrgica do país, lo-
calizada na então Vila de Sorocaba, em São Paulo. Fundada em 
1810, suas atividades foram encerradas nos primeiros anos da Re-
pública, em 1895, mas desde o século XVI já se aventava as possi-
bilidades de extração de ferro do local onde foi edificada. Quando 
de sua fundação inferia-se, ainda, que a fábrica pudesse servir de 
modelo, contribuindo com a “modernização” do território. Africa-
nos livres e escravizados, alemães, suecos, indígenas, camponeses 
locais, católicos, protestantes, mulheres, homens, crianças, Coroa 
e acionistas particulares: entre expectativas e frustrações, uma plu-
ralidade de sujeitos emaranhados nas teias das complexas rela-
ções de trabalho e de vida. Uma experiência singular na história 
de São Paulo e do Brasil sobre a qual se pretende discutir acerca do 
cotidiano e dos conflitos na convergência da mão de obra entre os 
distintos perfis de trabalhadores.
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Quarta-feira (3/10/2018)
Mesa 8 República 

9h30-12hs
Comentadora Maria Luiza Marcílio (FFLCH-USP)

Nome: Rafaela Basso 

E-mail: rafaelabasso28@gmail.com

Instituição: UNICAMP

Título da Apresentação: A cultura alimentar paulista sertão 
adentro

Resumo: A proposta da presente comunicação é apresentar um 
estudo sobre as práticas alimentares dos paulistas nos seus pri-
meiros séculos, a partir do estudo de um alimento em específico: 
o milho. Tal escolha se justifica, pois historiografia que aborda o 
tema da alimentação em São Paulo - entre os quais destacamos 
Alcântara Machado, Ernani Silva Bruno e Sérgio Buarque de Ho-
landa, ressaltam o predomínio do milho como produto básico e 
indispensável na dieta cotidiana dos moradores daquela região, 
diferentemente do que acontecia nas demais partes da colônia, 
onde a mandioca assumiria lugar de destaque no repertório culi-
nário cotidiano dos colonos. Ao buscar nossa compreensão sobre 
a cultura alimentar dos paulistas, pretendemos visualizar como 
tal alimento foi incorporado à sua dieta, em um contexto espe-
cífico de sua história: nas incursões sertanistas e na ocupação de 
novos territórios, entre os anos finais do século XVII e a primeira 
metade do XVIII. Acreditamos que longe da estabilidade da vila 
e, depois cidade de São Paulo, as trocas culturais e as apropria-
ções de elementos da cultura alimentar indígena tenham sido 
muito maiores, devido não só as precariedade e as necessidade 
da vida em movimento, mas também porque nestas ocasiões ha-
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veria uma convivência mais estreita entre colonos e indígenas. 
Não podemos esquecer na história de São Paulo, a íntima con-
vivência com o sertão, marcou definitivamente a vida de seus 
moradores, a ponto de ser levantado como um dos fatores que 
garantiam certo colorido diferenciado a região, ao lado da eco-
nomia de abastecimento, do apresamento indígena, e da própria 
alimentação. Diante disso, a proposta da presente comunicação 
é nos voltar para o estudo daquele que foi o alimento por exce-
lência da cultura caipira ou cabocla, que teve por base a pequena 
propriedade de homens livres e pobres, a partir dos tempos da 
conquista das terras interiores pelos paulistas. Através do estu-
do das práticas envolvidas nesta cultura alimentar - formas de 
preparo e consumo, técnicas e utensílios utilizados - buscaremos 
visualizar como diferentes formas culturais, presentes em São 
Paulo, se entrecruzaram neste domínio. 

Nome: Carlos de Almeida Prado Bacellar 

E-mail: cbacellar@usp.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Antes do café, o açúcar: uma história das 

estratégias familiares de senhores de engenho no oeste paulista, 

1765-1855.

Resumo: Na década de 1790, com a crise açucareira provocada 

pela revolução em Santo Domingo, houve um maior esforço na 

introdução de grandes lavouras de cana-de-açúcar, com a conse-

quente rápida multiplicação no número de engenhos, implanta-

dos nos territórios situados a oeste da cidade de São Paulo, sede 

administrativa da capitania de mesmo nome. Pela primeira vez, 

desde o início do século XVI, a capitania de São Paulo se trans-
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formaria em significativo centro exportador, promovendo a ex-

pansão agrícola sobre os vastos territórios virgens além da então 

próxima fronteira de povoamento, a oeste. A riqueza da nova 

economia açucareira implicou, portanto, no aumento da deman-

da por terras férteis para o plantio da cana-de-açúcar. Podemos 

acompanhar este processo graças à existência, especificamente 

para a capitania de São Paulo, de listas nominativas anuais de ha-

bitantes. Abrangem o intervalo compreendido entre 1765 e 1836 

e, estruturadas por municípios e por domicílios, arrolam toda a 

população livre e escrava com a indicação de nome, cor, sexo, 

idade, estado civil e naturalidade, além das atividades econômi-

cas correspondentes. Através dessas fontes, podemos mapear o 

estado da população de uma região consideravelmente ampla e 

em processo de notável crescimento econômico no período em 

questão. E podemos, também, acompanhar histórias de vida de 

senhores de engenho, buscando entender suas estratégias fami-

liares e econômicas, incluindo a importante questão da posse da 

terra, vital para uma sociedade agrária.

Nome: Denise A S de Moura 

E-mail: denise.moura@franca.unesp.br

Instituição: UNESP Franca

Título da Apresentação: Do ouro dos ‘Paulistas” ao Prata de um 
governador: a geografia luso-platina de D. Luis de Sousa Botelho 
Mourão (1752-1774)

Resumo: Este é um trabalho sobre o projeto de construção de 
um espaço luso-platino composto por terras que se estendiam da 
capitania de São Paulo à bacia do Rio da Prata executado por D. 
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Luis de Sousa Botelho Mourão. Os desdobramentos políticos da 
assinatura do Tratado de Madri (1750) levaram a Coroa Portu-
guesa a abraçar uma agenda de exploração da rede fluvial desta 
capitania, cujo rio principal é o Paraná que desagua no Rio da 
Prata. Desde o século XVII, como conjecturou Sérgio Buarque de 
Holanda, esta extensa região já era percorrida por portugueses e 
espanhóis como se fosse uma única unidade regional. As dúvi-
das sobre seus limites e topografia colocadas pelos trabalhos das 
comissões demarcatórias do Tratado de Madri rejuvenesceram 
este ideal regional na agenda geopolítica portuguesa, o que coli-
diu com as pretensões de soberania dos espanhóis e de explora-
ção do ouro e diamantes dos sertanistas paulistas e levou à res-
tauração do governo da capitania de São Paulo, cujo governador 
organizou expedições de mapeamento da região.

Nome: Maria Aparecida de Menezes Borrego

E-mail: maborrego@usp.br

Instituição: MP-USP

Título da Apresentação: Homens e mercadorias na rota das 
monções

Resumo: O propósito da comunicação é analisar as conexões en-
tre a cidade de São Paulo e as minas do Cuiabá durante a primei-
ra metade do século XVIII, protagonizadas por mercadores que 
integravam as monções, partindo de Araritaguaba, termo da vila 
de Itu, e levavam cerca de cinco meses na trilha das águas para 
atingir o destino final, transpondo a bacia hidrográfica do Paraná 
para a do Paraguai.  Para além do abastecimento das populações, 
na perspectiva da cultura material, o comércio será tomado como 
vetor para o entendimento da dimensão material das dinâmicas 
sociais, articulando as áreas coloniais, e como fator primordial 
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para a configuração do território americano. As principais fontes 
utilizadas serão os processos de casamento, as cartas de sesma-
rias, inventários e testamentos, relatos monçoeiros, documentos 
de caráter mercantil e cartográfico.

Nome: Claudia de Andrade de Rezende 

E-mail: c.andrade1994@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Almotacés e almotaçaria na Câmara 
Municipal de São Paulo, 1755-1828 

Resumo: Em diálogo com os estudos sobre administração portu-
guesa, esta apresentação visa abordar a dinâmica do ofício de al-
motacé na câmara municipal de São Paulo, durante 1755 a 1828. 
Esse recorte cronológico busca dar conta de um conjunto de mu-
danças que teve consequências sobre a almotaçaria a partir do 
programa reformista, e que prosseguiu nas primeiras décadas do 
século XIX com a separação entre justiça e administração. Com 
base na documentação produzida pela edilidade, bem como na 
legislação acerca da almotaçaria, pretendemos refletir sobre a 
atuação dos almotacés no desempenho de suas atribuições, as 
formas de recrutamento, eleição e rotatividade para o exercício 
da almotaçaria e os possíveis conflitos resultantes da ação desses 
oficiais.  Assim, queremos discutir  sobre as particularidades e os 
limites da administração nessa região específica do Império por-
tuguês, tendo em conta as implicações das medidas reformistas 
sobre a almotaçaria e a reforma da justiça e administração como 
esferas separadas de governo.
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Mesa 9 República
13hs-15hs

Comentador Fábio Franzini (UNIFESP)

Nome: Diógenes Sousa 

E-mail: diogenesudi@gmail.com

Instituição: PUC-SP

Título da Apresentação: Nas Redes do Pari - Uma análise histo-
riográfica sobre a urbanização de São Paulo (1887-1929)

Resumo: Grande parte da historiografia acerca a cidade de São 
Paulo se debruça sobre o período da passagem do século XIX ao 
XX. A implantação da estrada de ferro e dos complexos fabris, 
a partir de 1860, definiram uma tipologia de bairros e um mo-
dus vivendi distintos daqueles que eram percebidos até então. 
Os problemas de circulação, abastecimento, habitação, se distin-
guiam entre as regiões centrais e as parcas condições das regiões 
próximas aos rios. Uma característica fundamental que marcou 
definitivamente a região central da capital foi a retificação dos 
rios Tamanduateí e Tietê. Neste contexto se apresenta o bairro 
do Pari, localizado nas proximidades da área central, margeado 
pelos dois rios acima citados. Baseando-se em sua ocupação em 
meados do século XIX, pretendemos demonstrar como a região 
se portou em meio a enchentes e processos de retificações flu-
viais e, a partir disso, investigar como o complexo ferroviário se 
inseriu neste contexto, além da circulação de bens alimentícios, 
na dimensão de uma metrópole nascente como a São Paulo do 
período em questão. A explanação aqui proposta tem por obje-
tivo fundamental apresentar uma contribuição à historiografia 
com a história deste bairro, esperando-se que possa desencadear 
novos questionamentos sobre as múltiplas linguagens constitu-
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tivas das representações do que viria a ser o centro urbano de 
São Paulo.

Nome: Caroline da Silva Mariano 

E-mail: caroline.s.mariano@gmail.com

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Prostituição e honestidade: o debate so-
bre a regulamentação sanitária da prostituição em São Paulo no 
fim do século XIX

Resumo: Em meados do século XIX, no bojo da consolidação do 
Estado imperial brasileiro, há a gestação de um projeto nacional, 
entre os setores dominantes, que mira nas formações sociais bur-
guesas de países ditos civilizados. No cerne deste projeto está o 
movimento de sanitarização da sociedade, o qual preconiza uma 
intervenção disciplinadora da ordem pública na medida em que 
observa as camadas subalternas enquanto perigo moral e pato-
lógico para a civilização. No entanto, no Brasil, esta ideologia 
tende a se complexificar ao se deparar com o sistema escravista: 
primordial evidenciar que o ímpeto aburguesador das elites con-
vive com a instituição brasileira mais antiga, a escravidão, resul-
tando na baixa penetração destas práticas na realidade material. 
Portanto, às margens do processo de aburguesamento há um 
conjunto enorme de desclassificados sociais. A ânsia higienista, 
imposta pelas elites sanitárias, administrativas e policiais, teve 
como um dos eixos principais de reflexão a mulher, seu corpo 
e sua sexualidade. Nesse sentido, na São Paulo do fim do pe-
ríodo oitocentista, a prostituição emerge no escrutínio público: 
em 1892, tem espaço uma proposta de regulamentação sanitária 
da prostituição pelo médico Balthazar Vieira de Mello. Através 
da documentação verificada, constatamos que a prostituição de-
sempenha função normativa, a qual tenciona o engessamento da 
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atuação cotidiana de uma massa de mulheres sob o discurso da 
moralidade burguesa, acirrada na dupla conjuntura de emanci-
pação dos escravizados e de entrada das mulheres brancas das 
elites e dos setores médios no espaço urbano.

Nome: Raissa Campos Marcondes 

E-mail: raissamarcondes89@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: A face social da infraestruturação da 
Zona Norte de São Paulo: análise histórica por meio da implan-
tação do Tramway da Cantareira (1893-1924)

Resumo: Esta pesquisa tem como pretensão estudar aspectos da 
formação e ocupação territorial da área servida pelo Tramway 
da Cantareira por meio da análise das relações estabelecidas en-
tre poder público, proprietários e moradores da região, entre os 
anos de 1893 a 1924, quando, respectivamente, teve início a cons-
trução da linha férrea e o primeiro ano em que arruamentos da 
região além-Santana aparecem no mapa da cidade de São Paulo, 
englobando pequenos bairros ao perímetro urbano.  Partimos da 
premissa de que os melhoramentos em infraestruturas investi-
dos pelo poder público durante a Primeira República não eram 
necessidades exclusivas da cidade, mas também reverberavam 
entre as demandas dos moradores do perímetro rural ao norte 
da cidade, buscando então compreender tais demandas e as rea-
ções do poder público frente às mesmas. Identificar a face social 
destes habitantes torna-se importante para compreendermos a 
atuação destes grupos como cidadãos partícipes nos processos 
de melhoramento local e nos possibilita esclarecer qual era o lu-
gar da Zona Norte dentro dos interesses de expansão da cidade. 
Para tanto, procuramos realizar profunda pesquisa e análise em 
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fontes primárias, principalmente em documentos como requeri-
mentos, ofícios e projetos de lei localizados no acervo do Centro 
de Memória da Câmara Municipal de São Paulo, em pedidos de 
construções que compõe o fundo “Obras Particulares” do Arqui-
vo Histórico Municipal, em documentos referentes ao Tramway 
da Cantareira e mapas da cidade localizados no Arquivo Pú-
blico do Estado de São Paulo e conhecer as dinâmicas sociais e 
de intervenção do poder público que ocorriam no espaço e que 
dialogam com o objetivo deste projeto, em diferentes jornais e 
periódicos.

Nome: Clarissa de Almeida Paulillo 

E-mail: clapaulillo@gmail.comp

Instituição: FAU-USP/UNIP

Título da Apresentação: A implantação da rede de infraestrutura 
sanitária e os novos modos de habitar a  cidade de São Paulo, na 
passagem do século XIX para o XX

Resumo: O final do século XIX é um período marcado por graves 
problemas de saneamento na cidade de São Paulo, em virtude de 
seu rápido crescimento e adensamento populacional. Apoiadas 
nos saberes técnicos e científicos, políticas sanitaristas são imple-
mentadas para regular tanto o ambiente como a vida dos cidadãos, 
sendo uma de suas principais medidas a implantação do sistema 
de abastecimento de água e coleta de esgotos. Para garantir a salu-
bridade do meio, as redes interferiam diretamente sobre a organi-
zação dos espaços e sobre um regime de práticas dos habitantes, 
sobretudo aqueles ligados à unidade habitacional - a célula prin-
cipal do sistema sanitário. Tendo esse entendimento como ponto 
central, esse artigo aborda as apropriações dos serviços de água e 
esgotos canalizados, a partir do estudo de documentação sobre a 
mobilização dos cidadãos em torno da imprensa e poder público 
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acerca do assunto. Verifica-se, primeiramente, como a implanta-
ção das redes muitas vezes não atendia às necessidades de sanea-
mento que o próprio poder público instituía, configurando assim 
uma divisão entre ‘cidade higiênica’ e ‘cidade insalubre’. A per-
cepção de condições sanitárias díspares na cidade fazia com que a 
higiene fosse usada como instrumento da população na reivindi-
cação de melhores condições de vida. O saneamento pode ser en-
tendido, dessa forma, como um desejo comum na sociedade, e não 
exclusivo das autoridades. Com isso chegamos ao segundo ponto 
de análise da pesquisa: os aspectos que conduzem os anseios de 
higiene nos indivíduos. O medo das doenças, o desenvolvimento 
de uma maior sensibilidade no asseio, a necessidade de controle 
no consumo e descarte dos fluxos, entre outros quesitos, vão pro-
piciar a adesão às novas formas de uso da água por meio das redes 
de infraestrutura, conformando assim um novo modo de habitar a 
cidade alinhado às premissas sanitárias. 
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Mesa 10 República 
15h30-17h30

Comentadora Maria Stella Martins Bresciani (UNICAMP)

Nome: Luis Ferla 

E-mail: ferla@unifesp.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Pauliceia 2.0: Mapeamento Colaborativo 
da História de São Paulo (1870-1940)

Resumo: As chamadas humanidades digitais vêm se constituin-
do em realidade crescentemente incontornável para aqueles 
que trabalham com o conhecimento histórico. Já não se trata 
mais tanto de questionar suas possibilidades de afirmação junto 
à comunidade acadêmica em questão, mas de discutir os des-
dobramentos dela, tais como a necessidade (ou não) de definir 
alguma identidade epistemológica para a área e as implicações 
teóricas e práticas no cotidiano do pesquisador e nos sistemas 
institucionais de avaliação do seu trabalho. O projeto em tela 
parte da premissa da presença das novas tecnologias no ambien-
te de trabalho do estudioso de ciências humanas, em geral, e do 
historiador, em particular, buscando identificar os desafios e as 
possibilidades que elas significam, percurso que ao fim terá o 
objetivo de justificar o uso de geotecnologias em pesquisas dedi-
cadas à história urbana. O projeto prevê o desenvolvimento e a 
disponibilização na rede mundial de computadores de uma base 
cartográfica digital histórica da cidade de São Paulo, referente 
ao período de sua modernização urbano-industrial (1870-1940), 
associada a uma interface que permita a interatividade de pes-
quisadores interessados, de forma a que estes possam alimen-
tar a base disponibilizada com eventos espacializáveis de suas 
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próprias investigações. Dessa forma, pesquisadores interessados 
poderão produzir mapas e visualizações de suas respectivas pes-
quisas, a partir da base fornecida, ao mesmo tempo em que aca-
barão por enriquecer a base disponibilizada com as informações 
que terão alimentado ao sistema.  Com financiamento do Progra-
ma eScience, da Fapesp, o projeto é uma parceria entre a Unifesp 
(campi de Guarulhos e São José dos Campos), Arquivo Público 
do Estado, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Emory 
University. O seu prazo de execução vai até janeiro de 2019. 
Uma versão beta da plataforma será disponibilizada em agosto 
de 2018, quando a comunidade de pesquisadores da história da 
cidade será convidada a testá-la com seus estudos e assim aju-
dar no aprimoramento da ferramenta. Pretende-se, assim, criar 
as condições para o enriquecimento das abordagens da história 
de São Paulo daquele período, fazendo-o em conformidade com 
os mais recentes e interessantes desdobramentos das chamadas 
humanidades digitais, voltados ao trabalho colaborativo e à livre 
circulação do conhecimento. 

Nome: Janes Jorge 

E-mail: jjunifesp2@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Urbanização, Energia e Meio Ambiente 
em São Paulo na primeira metade do século XX

Resumo: A apresentação pretende discutir a relação entre o cres-
cimento da cidade de São Paulo e as fontes de energia que sus-
tentaram esse processo, e, a partir da História Ambiental, apon-
tar impactos urbanísticos, sociais e ambientais dai decorrentes. 
Pretende-se articular a história da cidade com a história regional 
e global, pois a forma como São Paulo lidou com as demandas 
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crescentes de energia  não pode ser compreendida exclusiva-
mente a partir do âmbito local. Serão apresentadas as principais 
fontes de energia utilizadas na cidade desde sua fundação até 
fins do século XIX, o advento da eletricidade na metrópole e o 
início do uso em larga escala dos derivados de petróleo.

Nome: Gabriela Krantz Cesarino 

E-mail: gcesarino@hotmail.com

Instituição: FAU-USP

Título da Apresentação: O olhar contemporâneo sobre a traje-
tória de uma localização emblemática: Representações do lugar 
(São Paulo, 1902-1969)

Resumo: Releituras da história de um lugar, por diferentes lentes 
- que identificam um certo tempo, um autor e sua condição social 
- produzem invariavelmente novas representações do passado 
(LeGoff, 1990). Utilizando as representações expressas em depoi-
mentos recentes divulgados em páginas digitais pessoais (blogs 
e websites), tomamos como objeto deste artigo um trecho da Rua 
Augusta, propondo a releitura de sua trajetória social e urbanís-
tica. A pesquisa revelou os elementos simbólicos da memória 
coletiva do lugar: a elegante Vila Uchôa; o aristocrático Colégio 
DesOiseaux e o polêmico Parque Augusta. Mostrou, no entanto, 
outras atividades menos evidentes, como a escola das meninas 
pobres; as oficinas mecânicas; as casas das lavadeiras e o comér-
cio ambulante que servia a região. As fontes virtuais revelaram 
diferentes representações das habitações, das instituições, das 
ruas e das mudanças que tomaram a cidade de 1902 a 1969, re-
velando um “novo” passado e instigando novas interpretações.
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Nome: Bianca Melzi Lucchesi 

E-mail: bia_md@hotmail.com

Instituição: PUC-SP

Título da Apresentação: Habitação e cotidiano: usos e funções do 
quintal popular paulistano na virada para o século XX

Resumo: A historiografia sobre a cidade de São Paulo na virada 
do século, nos mostra um processo de urbanização carregado de 
tentativas de exclusão das classes populares do cenário público 
paulistano. Para as habitações, um conjunto de obras e conceitos 
normativos foi elaborado com o intuito de saneamento e embele-
zamento. Neste cenário, há um espaço a ser considerado: o espa-
ço doméstico. Num estudo físico e social da habitação popular, 
temos nos seus quintais um espaço de compartilhamento e resis-
tência cultural, social e econômica através da produção e das ex-
periências desenvolvidas neste espaço externo. Pensando nestas 
questões, abordarei os usos e funções dos quintais na formação 
da sociabilidade das classes populares paulistanas. O quintal é 
um objeto privilegiado para conhecimento de trocas culturais e 
reinvenção do cotidiano numa São Paulo que se modificava rapi-
damente e colocava em contato segmentos tão diversos. Assim, 
os quintais serão analisados sob a perspectiva social, enxergando 
este espaço doméstico como um espaço de convivência e forma-
ção de diferentes sujeitos, analisando os diversos papeis desem-
penhados pelo quintal e as várias práticas ali exercidas.
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Quinta-feira (4/10/2018)
Mesa 11 República

9h30-12hs
Comentadora Ana Lúcia Duarte Lanna (FAU-USP)

Nome: Joana Monteleone 

E-mail: joana@alamedaeditorial.com.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: O Mappin e o comércio do triângulo 
central de São Paulo (1913-1933)

Resumo: Apresento alguns questionamentos iniciais de minha 
nova pesquisa sobre a cidade e o consumo. Como um grande 
magazine como o Mappin transforma hábitos sociais e econômi-
cos ao abrir suas portas na cidade? Como isso afeta os comercian-
tes da área do Triângulo Central, tradicional ponto de comércio 
elegante da cidade? Quais novidades em termos de anúncios de 
publicidade decorrem a partir da abertura do magazine? De que 
maneira o maganize modifica a percepção que os habitantes da 
cidade têm do lugar que habitam? Dessa forma, como o Mappin 
ajudou a ideia de que, a partir daquele momento, se passava a 
viver um novo tempo, numa nova cidade?

Nome: Thaís Valvano Vicentin 

E-mail: thaisvalvano@usp.br

Instituição: FFLCH-USP

Título da Apresentação: Os cinemas de São Paulo: da moderni-
dade à luta pela preservação
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Resumo: Este trabalho busca compreender como o cinema con-
tribuiu para a representação e atribuição de valor de edificações 
que se tornaram patrimônios da cidade de São Paulo. Os edifí-
cios do Cine Belas Artes e do Cine Art-Palácio são exemplos da 
fase áurea da modernização cultural da cidade nos anos de 1940 
e 1950 e que hoje lutam para permanecerem vivos no cenário 
urbano. Dentre as argumentações, um panorama acerca do pro-
cesso de criação e institucionalização dos órgãos de preservação 
no Brasil nas esferas federal, estadual e municipal será feito para 
compreender seus interesses e atuações.

Nome: Letícia Suárez Victor 

E-mail: leticia.victor@usp.br

Instituição: Pós Graduação Interunidades de Museologia - USP

Título da Apresentação: Representação de imigrantes na Pauli-
céia – uma perspectiva museológica

Resumo: O processo imigratório das últimas décadas do século 
XIX transformou sensivelmente São Paulo. A cidade provinciana, 
descritas pelos viajantes da época como modorrenta e monótona, 
foi empreendida pelo projeto da recém-instaurada República de 
receber milhares de imigrantes, os quais contribuíram para um 
crescimento populacional e urbano vertiginoso, transformando-
-a em um epicentro para as atividades ligadas ao café. Esses imi-
grantes eram acolhidos, a partir de 1888, na Hospedaria de Imi-
grantes do Brás. Neste primeiro endereço, de caráter provisório, 
os imigrantes passavam por controles legais e sanitários e logo 
seguiam viagem para as fazendas no interior do Estado. A antiga 
Hospedaria, abriga desde 1993, o Museu da Imigração. Institui-
ção a qual desde sua fundação conta com um acervo diversifi-
cado sobre imigração. Assim, propomos-nos a entender como 
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essa transformação ocorrida em São Paulo foi apreendida pelo 
discurso museal e pela política de aquisição de acervo do museu. 

Nome: Carlos Thaniel Moura 

E-mail: carlosthaniel@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: O comércio edificante: um olhar da cons-
trução civil na cidade de São Paulo pela Ernesto de Castro & Cia.

Resumo: Atuando no comércio de importação e distribuição de 
materiais para a construção civil, Ernesto Dias de Castro (1873-
1955), engenheiro, professor e capitalista, participou como for-
necedor de diversos artigos para os projetos de infraestrutura e 
urbanização da cidade de São Paulo durante as primeiras décadas 
do século XX. Enquanto sócio-diretor da casa comercial Ernesto de 
Castro & Cia, empresa criada em associação com seu sogro Ramos 
de Azevedo em 1903, esteve distante das discussões historiográfi-
cas a respeito da técnica, da arquitetura e do urbanismo para São 
Paulo. Nos primeiros anos de atuação, podemos notar a cidade 
transformando-se em um “canteiro de obras a céu aberto”, com a 
busca pela modernização das residências, por meio de novos es-
tudos sobre técnicas de construção e materiais utilizados nesses e 
outros empreendimentos, proporcionando uma demanda maior 
desse tipo de comércio e permitindo a inserção de Dias Castro 
nos negócios da cidade. É neste contexto que a iniciativa privada 
apostava não somente no mercado imobiliário, mas em uma infra-
estrutura urbana com o abastecimento de redes de água, esgoto, 
iluminação, transporte, vias públicas e produtos direcionados ao 
conforto do lar.
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Mesa 12 República
13hs-15hs

Comentador Michael McDonald Hall (UNICAMP)

Nome: Lindener Pareto Jr. 

E-mail: lindenerpareto@gmail.com

Instituição: PUCCamp

Título da Apresentação: Quem construiu a “São Paulo de Sete 
Portas”: os construtores não-diplomados e a produção da cida-
de, 1893-1950.

Resumo: Principais trabalhadores da construção civil e domés-
tica da cidade de São Paulo, na passagem do século XIX para o 
XX, os chamados construtores não-diplomados ou “licenciados” 
não só continuaram atuando após a regulamentação da profissão 
de engenheiro e arquiteto em 1933 como tiveram importante par-
ticipação na constituição do mercado de trabalho, no prestígio 
profissional e nos mecanismos de consagração de duas das mais 
importantes profissões da sociedade contemporânea. No en-
tanto, por conta de sua paulatina exclusão profissional e de seu 
apagamento historiográfico, ainda são interpretados como “me-
nores” na história da produção da cidade. Não obstante, suas 
trajetórias e estratégias de adaptação aos novos tempos trazem 
à baila uma cidade produzida por centenas de sujeitos de múlti-
plas nacionalidades e práticas construtivas distintas. Trata-se de 
narrar como e por que o movimento corporativo de engenheiros 
e arquitetos diplomados excluiu os profissionais sem diploma, e 
perceber a historicidade da formação dos campos profissionais 
a partir de uma estreita relação entre os “licenciados” e os di-
plomados, evidenciando assim um círculo de distinção que não 
dependeu apenas da lógica do diploma.
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Nome: Philippe Arthur dos Reis 

E-mail: philippearthur@hotmail.com

Instituição: UNICAMP

Título da Apresentação: Diversidade e riqueza: o imigrante e a 
construção de sobrados em São Paulo (1906-1915)

Resumo: A história da materialidade das cidades compõe parte 
essencial das dinâmicas sociais, políticas e econômicas da pas-
sagem do século XIX para o XX, e São Paulo não fugiu à regra. 
Partindo do mapeando de diferentes proprietários de imóveis, 
trazemos ao debate como estes procuravam demarcar-se no pla-
no material e visual da cidade, de modo que suas construções 
expressassem suas formas de riqueza, em contraposição à rique-
za de outros grupos consagrados pela historiografia, como ca-
feicultores e industriais. Nossa proposta coloca em debate como 
os sobrados construídos na cidade entre os anos de 1906 a 1915 
representavam a ascensão econômica de seus proprietários, a 
grande maioria imigrantes ou descendentes, o que pode ser ve-
rificado a partir da análise dos pedidos de construção e reforma 
remetidos à Prefeitura, hoje reunidos na Série Obras Particulares 
do Arquivo Histórico Municipal. Além de resgatarmos o debate 
sobre a urbanização da capital paulista, procuramos identificar 
tais sujeitos comuns como partícipes deste processo.

Nome: Renata Geraissati Castro de Almeida 

E-mail: rgeraissati@gmail.com

Instituição: UNICAMP

Título da Apresentação: Os imigrantes e a cidade: enquistamen-
tos étnicos?

Resumo: Entre 1880 e 1915, 31 milhões de pessoas migraram para 
a América buscando melhores condições de vida. Este desloca-
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mento resultou em formas de organizações urbanas que se tor-
naram objeto de estudo de Robert Ezra Park. Em Sugestões para 
a Investigação do Comportamento Humano no Meio Urbano de 
1916, são analisados os binômios aldeia e cidade, assimilação e 
aculturação, e a formação de bairros étnicos, ou guetos. Seus es-
critos repercutiram em São Paulo no artigo Enquistamentos Étni-
cos de Oscar Egídio de Araújo, publicado em 1940. Para o autor 
existiam colônias que não atingiam um nível aceitável de fusibi-
lidade e se concentravam formando os enquistamentos étnicos, 
como os sírios na Sé. Pretendemos comparar estes discursos a 
respeito dos enquistamentos com os dados dos recenseamentos 
paulistas para compreender como se deu a distribuição destes 
indivíduos na capital, assim, verificaremos se de fato houve esta 
concentração ou se estas críticas advinham de uma intolerância 
com a imigração.
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Mesa 13 República
15h30-17h30

Comentador Hugo Segawa (FAU-USP)

Nome: Cláudia Regina Plens 

E-mail: clauplens@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Ferrovias: lugares de referência e cicatri-
zes na Mata Atlântica

Resumo: Em meio a Mata Atlântica, em territórios indígenas mi-
lenares, no século XIX, os portos brasileiros foram abertos para 
o “mercado amigo” dos portugueses. Junto com os novos pro-
dutos de consumo, chegaram também tecnologia e ideias britâ-
nicas que reconfiguraram a estrutura e organização de muitas 
cidades, ditando, inclusive, o modo de vida da nova classe tra-
balhadora que se instalava nessas novas cidades. O objetivo da 
presente apresentação é mostrar, por meio da cultura material 
legada pela presença britânica no estado de São Paulo, quais im-
pactos legados pelos britânicos na reconfiguração dos espaços 
das cidades e na formação da cultura paulistana. Para tanto, é 
apresentada uma avaliação do patrimônio inglês tombado pelo 
Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico e Arqueológico do 
estado de São Paulo (CONDEPHHAT) para compreendermos o 
impacto da influência inglesa em uma perspectiva mais ampla e, 
posteriormente, os resultados de um extenso estudo de casa de 
Arqueologia Histórica efetuado na Vila operária de Paranapiaca-
ba, localizada no município de São Paulo, sudeste brasileiro no 
século XIX, que atraiu um dos primeiros casos de trabalhadores 
assalariados ainda em período escravocrata no país.
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Nome: Karin Philippov 

Email: philippov@uol.com.br

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: Dom Duarte Leopoldo e Silva e a Re-
construção Revivalista do patrimônio Religioso de São Paulo: o 
caso da Igreja de Nossa Senhora da Consolação

Resumo: No ano de 1909, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte 
Leopoldo e Silva (1867-1938) ordena a reconstrução da Igreja de 
Nossa Senhora da Consolação, que é feita pelo engenheiro alemão 
Maximilian Emil Hehl. A presenta comunicação visa analisar e 
problematizar as condições da tipologia arquitetônica revivalista 
escolhida, aqui, exemplificada pelo neorromânico, com ecos ne-
ogoticizantes em sua fachada. Além disso, destaca-se a inserção 
desse mesmo revivalismo historicista na formação da nova cida-
de europeizada que surge a partir da Primeira República, em São 
Paulo, bem como o papel do arcebispo nesse importante processo. 
Ainda nessa mesma comunicação problematiza-se a questão do 
programa iconográfico escolhido para integrar a nova construção, 
através de Benedito Calixto e de Oscar Pereira da Silva.

Nome: Thales Marreti 

E-mail: thales.marreti@gmail.com

Instituição: FAU-USP

Título da Apresentação: O Concurso Nacional de Ideias para a 
Renovação e Preservação do Bexiga (1989-1992)

Resumo: O presente trabalho se propõe analisar a relação entre 
patrimônio cultural urbano, participação democrática e plane-
jamento urbano tomando como objeto o Concurso Nacional de 
Ideias para a Renovação e Preservação do Bexiga realizado du-
rante a gestão de Luiza Erundina na cidade de São Paulo (1989-
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1992). A ideia da realização de um concurso no bairro foi inicial-
mente proposta em 1987, durante a prefeitura de Jânio Quadros 
(1986-1988), porém, não foi implementada. A retomada do Con-
curso transformou sua concepção original e a tornou mais am-
pla, a partir da concepção política de participação democrática 
defendida pela gestão petista. O Concurso de Ideias do Bexiga 
realizado apresentou-se como uma proposta inovadora dentro 
das políticas urbanas, possuindo como singularidade a partici-
pação direta da população afetada, desde a formulação dos re-
quisitos que entrariam no edital de convocação das propostas até 
a eleição final. 

Nome: Bruna Valença Mallorga 

E-mail: brunamallorga@gmail.com

Instituição: UNIFESP

Título da Apresentação: A preservação do patrimônio católico 
em território paulista, pelo IPHAN.

Resumo: A comunicação estará ancorada na minha pesquisa de 
mestrado, em desenvolvimento, intitulada:  O Patrimônio Con-
gregado: a presença da Igreja Católica nas ações de preservação 
do IPHAN, em São Paulo (1937-2002), financiada pela FAPESP. 
Esta comunicação objetiva trazer alguns apontamentos que a 
pesquisa nos forneceu acerca das práticas preservacionistas ado-
tadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN – para os bens religiosos católicos do Estado de São 
Paulo, entre os anos de 1937 e 2002, recorte cronológico compre-
endido pelas aberturas de processos de tombamentos para os 
referidos bens. Embora o arco temporal seja longo, o número de 
bens edificados preservados ou que foram objeto de preservação 
não são abundantes. Estão na casa de 40. A possibilidade de aná-
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lise de bens arrolados como de “arquitetura sacra” ou mesmo 
de “patrimônio religioso edifi cado”, ao longo das décadas indi-
cadas, permite notar como o IPHAN lidou com as justifi cativas 
preservacionistas face à dimensão religiosa, bem como nos leva 
a notar como o órgão federal de preservação atuou perante essa 
demandas, uma vez que também ocupa vaga no Conselho Con-
sultivo da mesma.

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
18hs-19hs

Antonio Celso Ferreira (UNESP Assis)

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO






