Apresentação
É com grande satisfação que nós, do Conselho Editorial da Revista Semina (Cadernos
dos Pós-Graduandos do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo
Fundo), veículo de divulgação das produções científica do corpo de alunos do Mestrado em
História da UPF e comunidade acadêmica, vem disponibilizar a mais recente publicação.
Trazemos assim para a comunidade esta edição da Revista Semina (Volume 11 – 2012)
realizado pela Associação de Pós-Graduandos do Mestrado em História da UPF. Mantemos
como principal objetivo da Revista Semina o de viabilizar aos pesquisadores em história e aos
estudantes de pós-graduação um instrumento especializado para a veiculação do resultado de
suas pesquisas. Os textos recebidos nesse volume e nos demais da Revista não obedecem a
uma ordem temática, buscando abranger com maior amplitude as produções de diversas áreas
da historiografia. Apresentamos dezesseis artigos, iniciando com o trabalho de Anderson
Matos Teixeira no ensaio “Emprego da Aviação Militar no Brasil (1860-1940)” onde faz uma
leitura do uso de aeronaves em missões militares nos principais episódios da historia militar
brasileira. Anderson Matos Teixeira juntamente com Alini Luza Morais em “O Movimento do
Contestado como Palco para a Aviação Militar” utilizando a História Militar, analisa o
emprego da aviação militar naquele conflito. Clarissa Vinhas Furlanetto com o trabalho
“Perspectivas sobre o Casamento dentro da Sociedade Chapecoense (1950-1960)”
abordando a questão dos valores sociais através das notas publicadas em jornais na época.
Clovis Tadeu Alves no ensaio “O Trader e o Jogador de Walter Benjamin” comparando a
atuação do trader na bolsa de valores com o jogador de cartas Walter Benjamin. Darciel
Pasinato em “Historia da Orientação Educacional no Brasil” discute o papel e os marcos
regulatórios deste profissional pedagógico no país. Edgar Flores Gómez com um trabalho
sobre “Movimiento Estudiantil de 1968: Olimpiada Pináculo de La Industrialización
Mexicana” onde analisa o movimento estudantil no México, em 1968, em meio a
industrialização daquele país cujo ápice econômico refletiu na realização dos jogos olímpicos.
Elaine Cristina Senko em “Anna Comnena (1083-1153) e os Aspectos da Concepção
Bizantina de História: o Diálogo com os Clássicos da Antiguidade” discute a biografia da
historiadora bizantina e sua percepção de história. Emannuel Henrich Reichert com o ensaio
“Começando a História pelo Inicio – Possibilidades e Desafios da Grande História” faz uma
abordagem sobre a Grande Historia. Giselda Siqueira da S. Schneider e Amanda Siqueira da
Silva em “Todos os Cidadãos são Iguais Perante a Constituição: a Mulher Na Luta Pelos
Seus Direitos Trabalhistas Através Da Justiça Do Trabalho” apresentam sobre a mulher e a
conquista dos direitos trabalhistas. Henrique Pereira Lima no trabalho “História Política:
Trajetória e Significados” discute a Historia Política pelas abordagens tradicional e renovada.
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Luciano Anderson Breitkreitz em “A Ditadura e o Futebol na America do Sul: a Construção
de um Imaginário Coletivo através das Copas do Mundo de 1970 e 1978” analisa o papel
político das Copas do Mundo nas ditaduras da America do Sul. Luiz Francisco Matias Soares
e Wagner Cardoso Jardim no ensaio “Notas sobre o Ensino Superior Brasileiro” discutindo
sobre o cenário do ensino superior no Brasil. Moacir Motta da Silva com o trabalho “O
Caboclo no Sudeste do Paraná: sua Identidade e Memórias Tombadas” apresentando a figura
do caboclo na colonização daquela área. Samuel Crestani no ensaio “Memória Alimentar
Kaingang: Aspectos na Reserva Indígena de Mangueirinha” sobre os hábitos alimentares
daquela etnia indígena no sudoeste do Paraná. Thiago Araujo Vaucher com “O Pasquim:
Alternativo e Corajoso” sobre a atuação do jornal O Pasquim em meio a ditadura militar no
Brasil. Finalizando, Vanderlei Cristiano Juraski em “O ‘Demônio’ como Recurso ao
(Re)Encantamento da Realidade: uma Breve Reflexão sobre a Recepção do Discurso
Religioso no ‘Fim Da História’” sobre a formação do imaginário religioso. Boa leitura a todos
e que nosso trabalho possa contribuir em algo para seus respectivos trabalhos ou mesmo para
o enriquecimento intelectual do individuo.
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