
ST 17 

Imprensa, literatura e cidades nas encruzilhadas da história 

 

Coordenadores: 

Prof. Dr. Denilson Botelho (UNIFESP) 

Prof. Dr. Francisco Alcides do Nascimento (UFPI) 

 

Quarta-feira (12 novembro 2014): 8 às 12 horas 

1) “Adeus maio! salve junho!”: festa junina e imprensa em Belém do Pará nos anos 

de 1950 

Elielton Benedito Castro Gomes 

 

2) Do passado glorioso ao presente sufocante: A escrita sobre Parnaíba no Jornal 

Inovação 

Fábio Nadson Bezerra Mascarenhas 

 

3) O futebol e a Invenção da metrópole: A imprensa esportiva e a sociedade 

teresinense na primeira metade da década de 1970 

Mayra Izaura de Moura 

 

4) Apropriações cotidianas de Oeiras(PI) nas correspondências de Possidônio 

Queiroz e na Revista do Instituto Histórico de Oeiras nas décadas de 1980 e 

1990 

Audrey Maria Mendes de Freitas Tapety 

 

5) Recife aos olhos literários: cotidiano, urbanização e práticas de sociabilidade 

(1870-1910) 

Rômulo José Francisco de Oliveira Junior 

 

6) A cidade das crônicas 

Francisco Alcides do Nascimento 

 

Sexta-feira (14 novembro 2014): 8 às 12 horas 

1) Expectativas na ordem do dia: utopias, distopias e expectativas na imprensa 

brasileira entre as décadas de 1970 e 1990 

Pedro Eurico Rodrigues 



2) E o jornalismo, para que serve? A persistência do mito da imparcialidade à luz 

da literatura e da história 

Luciana Almeida das Chagas 

 

3) Entre o “Asilo dos Deuses Inválidos” e as Cidades Mortas: Os tempos da nação 

nos escritos de Monteiro Lobato (1914-1927) 

Daniel Alencar de Carvalho 

 

4) “A crise mais formidável que se conhece nos fatos econômicos do Brasil”: a 

quebra da Casa Souto e as relações entre história, música e política (Rio de 

Janeiro, segunda metade do século XIX) 

Silvia Cristina Martins de Souza 

 

5) Às voltas com a liberdade: apontamentos sobre a experiência de Graciliano 

Ramos no Rio de Janeiro durante o ano de 1937 

Gabriela de Oliveira Nery Costa 

 

6) A cidade entre o real e a ficção: intelectuais, imprensa e imagens sobre o urbano 

Wesley Garcia Ribeiro Silva 

 

7) Numa e a Ninfa: a história de um “romance da vida contemporânea” de Lima 

Barreto 

Denilson Botelho 


