Apresentação
A comissão editorial da Revista Semina (Cadernos dos Pós-Graduandos do
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo) tem o prazer
de apresentar o mais recente volume deste que tem se consolidado como o principal
veículo de divulgação científica dos alunos do Mestrado em História da UPF. Sua
publicação justifica-se por trazer a público um excerto da produção acadêmica dos
alunos no decorrer de sua formação. Por não ser uma revista temática, a Revista Semina
colabora ainda com a produção historiográfica regional ao evidenciar o pluralismo de
idéias em diferentes campos de pesquisa. Esta edição inicia com o trabalho de
Alexandra do Nascimento Aguiar intitulado “A Gazeta de Notícias na primeira eleição
direta. Rio de Janeiro – 1881”, que traz as visões sobre a campanha para a primeira
eleição direta, através do jornal Gazeta de Notícias e das opiniões dos leitores que se
tornaram os eleitores privilegiados nessa eleição. Aline Sônego em “Produtor e
Produto: Reflexões Sobre o Elemento Camponês Brasileiro e a Agricultura de
Subsistência”, utiliza-se da produção intelectual sobre a temática para refletir sobre a
presença do elemento camponês no Brasil e a produção agrícola de subsistência.
Cristiano Augusto Durat em uma extensa pesquisa intitulada “Terras de aldeamentos:
Trajetória de Atalaia e Sepultura nos Campos de Guarapuava (século XIX)”,
problematiza a ocupação e povoamento dos Campos de Guarapuava nas primeiras
décadas dos oitocentos, abordando a aproximação dos lusos brasileiros com os índios da
região, a criação da Aldeia de Atalaia e o pós-aldeamento na região. Dilceu Roberto
Pivatto Junior utiliza-se das teorias marxistas não-ortodoxas para discutir a criação de
um novo sentido para o conhecimento histórico na educação em geral em seu texto
“Marxismo e Ensino de História: Práxis do Conhecimento e Formação do Sujeito
Crítico-Social”. Emannuel Henrich Reichert em “Entre a honestidade e a liberdade: A
ambiguidade do trabalho feminino na Porto Alegre dos anos 1920”, analisa como o
trabalho feminino era visto nos processos de crimes sexuais durante a Primeira
República, tomando como amostra alguns casos de defloramento e estupro ocorridos em
Porto Alegre no início século XX. Fabiano Barcellos Teixeira analisa correspondências
da época da Guerra do Paraguai e destaca em sua análise o protagonismo dos
comerciantes brasileiros e os militares paraguaios na circulação de informações entre
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São Borja e Encarnação em seu texto “Comerciantes-Informantes Sem Fronteiras:
Manuscritos de Brasileiros e Paraguaios em 1854-5”. Josei Fernandes Pereira em
“Cooperativismo de crédito na região noroeste do RS nas primeiras décadas do século
XX” aborda o contexto do surgimento do cooperativismo de crédito no Sul do Brasil no
contexto da República Velha, além de sua conceituação e o desenvolvimento das caixas
Raiffeisen nas regiões coloniais. Lilian Hanel Lang em “Poder, Estado e Representação
Política: Alguns apontamentos teóricos”, propõe-se a tecer algumas considerações
sobre o homem em seu estado de natureza, a criação do Estado e seu poder – utilizado
como instrumento de controle através da representação política. Leonardo da Rocha
Botega em “A visita do revolucionário errante: Che Guevara na Argentina e no
Brasil”, trata sobre a visita que aguçou a polarização ideológica nos dois países,
gerando uma crise política de significativa envergadura para os presidentes Arturo
Frondizi e Jânio Quadros. Por fim, Silvio Romero Martins Machado em “História de
Empresas e a Evolução Empresarial”, aborda o estudo da história de empresas e a
evolução

empresarial

com

foco

no

desenvolvimento

organizacional,

desde

empreendimentos locais até sua transformação em empreendimentos multinacionais.
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