
XII Mostra de Pesquisa do APERS
Lista de trabalhos selecionados

 Pôsteres

Ana Cristina Pinto Matias - O resgate da lírica impressa em O Noticiador (1832-1836).

Carlos Eduardo Millen Grosso -  “...não era mais moça...”: disputas sobre honra, sexualidade e
relações afetivas nos processos criminais de defloramento em porto alegre (1890-1922). 

Elsa da Silva Sott - Primeiro Bispo do Rio Grande do Sul: de dono de escravos à figura solene.

Evandro Machado Luciano - Escravidão e liberdade no vale do rio dos sinos (1870-1888) 

Francieli  Beltrame  Formaio  e  Jamile  Pinheiro  Dllinghausen  -  As  tentativas  de  estupro  nos
processos do judiciário de Caxias do Sul nas décadas de 1930 e 1940.

Gabriel Chaves Amorim – Institutos Econômicos Neoliberais: o Banco Mundial; investigação de
modelos de crescimento e distribuição de renda para o Brasil.

Joana Rios Ribeiro Maia Carbonesi - A sessão “Cá e Lá” no jornal “Gazeta do Sertão” e a suas
características em comum com a imprensa da corte do século XIX.

Maira Damasceno - Radicalização e Repressão: O PTB e o Golpe em São Leopoldo. 

Maísa Araujo Camelo e Luiza Horn Iotti - Os processos criminais de estupro em Caxias do Sul na
década de 1930. 

Maria  Bernardete  Chaves  Ramos  e  Angelita  Pôrto  e  Silva  -  Arquivo  de  memórias:
registrandovivências na escola.

Leandro Kerr Gimenez - O Teatro Sete de Setembro e sua contribuição para a literatura em Rio
Grande no século XIX.

 Artigos

Andréa Pagno Pegoraro - Patrimônio, família e poder: a transmissão de propriedades no século
XIX.

Carla Adriana da Silva Barbosa - Dados sobre crimes passionais na fronteira sul-riograndense na
primeira república (1889-1930).

Carlos Antonio Pereira de Carvalho e Leonardo Pereira Santos - Anatomia de um grupo: análise
do comportamento dos religiosos na freguesia de São José dos Pinhais (XVIII-XIX).

Caroline Von Mühlen - “Dos atos aos autos”: a venda como espaço de transições comerciais e
desentendimentos (São Leopoldo, 1846-1865)

David Anderson Zanoni - Do xá ao aiatolá: A Revolução Iraniana através de Veja (1978-1979). 



David da Silva Carvalho - Novos procedimentos de investigação para a história social: o uso de
crônicas  para  geoprocessamento  em  história,  através  da  obra  de  Hans  Staden  "História
verdadeira e descrição de uma terra de selvagens" e do "Diário" do Demarcador José Saldanha.

Denize Terezinha Leal Freitas - Melhor sozinho do que mal acompanhado”: a vida celibatária e as
outras formas de uniões da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre (1772-1822)

Diego Oliveira de Souza - A colaboração do Estado frente ao uso excessivo da violência policial:
início e fim da questão Fleury (1968-1979).

Eduardo  Ziegler  Reis  -  “A  digitalização  como  ferramenta  de  difusão  e  acesso  aos  acervos
arquivísticos de valor permanente: o caso do Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias
do Sul”.

Fábio Rosa Faturi -  Os profissionais da assistência psiquiátrica: o caso do Sanatório São José
(1934-1954).

Fernanda Coan, Fernanda Feltes e Lisiane Ribas Cruz  -  Narrativas de resistência: as múltiplas
versões da Escrava Romana para a morte de sua senhora.

Francisco Cougo Jr. -  Reflexões arquivísticas sobre o acervo do Instituto Gaúcho de Tradição e
Folclore. 

Francisco Weliton Oliveira Araujo Souza - Análise de políticas públicas de arquivo: um estudo com
os municípios da grande Porto Alegre/RS.

Gabriela Pacheco Carvalho - Sob o olhar da Igreja: análise da população açoriana através dos
registros  paroquiais  de  casamento  e  batismo na  freguesia  Nossa  Senhora  da  Conceição  de
Viamão, entre os anos de 1747 – 1775.

Graziele Corso -  Cor e origem da população escrava de porto alegre durante a ilegalidade do
tráfico de africanos (1831-1850). 

Hermes Gilber Uberti - “Por detrás da pia”: as muitas facetas do compadrio.

Janaina Schaun Sbabo e Carmem G. Burgert Schiavon - Sociedade união operária do rio grande:
formação identitária a partir do jornal A Evolução.

Lana Sato de Moraes - Um estudo de caso: hierarquia social e mercado matrimonial em São José
no final do século XVIII.

Linara Cristina dos Santos - A escravidão nas estâncias pastoris do planalto médio do Rio Grande
do Sul - Distrito de Jacuizinho (1850-1888).

Leandro Goya Fontella - Dando a luz à liberdade: trajetória de uma mãe escrava e sua prole (Vila
de São Borja, Rio Grande de São Pedro, século XIX).

Leonice Portela  - Representações da guerra fria no discurso jornalístico norte-americano de Drew
Pearson (1950-1957).           

Maíra  Ines  Vendrame  -  Armadas  com paus  e  facas:  experiências  femininas  nos  núcleos  de
colonização italiana do sul do Brasil (XIX).

Mariana Schossler -  “Sacerdote ejemplar y misionero celoso”: a utilização de  exempla vitae  de
missionários coloniais na construção da memória de Guillermo Furlong SJ.

Marina Camilo Haack  -  O casamento de escravos na Freguesia da Madre de Deus de Porto
Alegre: 1772 – 1822.



Mirele Alberton - “Manda que ao pó voltem os mortais”: um estudo sobre a mortalidade diferencial
na Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre (1772-1810).

Thiago Leitão de Araújo -  Jacinto José Corrêa, um cidadão brasileiro: escravização ilegal e luta
por direitos de cidadania no extremo sul do Império do Brasil (séc. XIX)

Paola Laux e Renata dos Santos de Mattos  -  Os arquivos sobre a repressão: o sequestro dos
uruguaios no acervo particular Omar Ferri.

Rachel dos Santos Marques - Distinguindo os iguais: apontamentos metodológicos sobre o estudo
de atores sociais no Rio Grande de São Pedro da segunda metade do século XVIII.

Rodrigo Luis dos Santos - O nacionalismo brasileiro em uma área de imigração durante o estado
novo: São Leopoldo e as ações da sociedade dos amigos de Alberto Torres.

Tassiana  Maria  Parcianello  Saccol  -  Republicanismo  na  Região  da  Campanha  d  Núcleo
Missioneiro: um perfil prosopográfico dos eleitores do terceiro círculo da província do Rio Grande
Do Sul (década de 1880).


