
Livros a R$ 3,00
A Feira de Livros da ANPUH será uma boa oportunidade para que o público pos-

sa comprar, a partir de R$ 3,00, livros publicados pelo Centro de Memória-Unicamp.
São mais de 50 títulos nas áreas de história, memória, sindicalismo, negritude,
escravidão, lingüística, imigração, religião, fotografia, educação, educação não-formal,
pedagogia, música, feminismo e outras áreas afins.

Exemplares da Resgate – Revista Interdisciplinar de Cultura – também poderão
ser adquiridos a partir de R$ 3,00. Muitos títulos de livros terão desconto de até 50%.
A Feira de Livros será realizada na Casa do Lago, de 6 a 10 de setembro. A abertu-
ra será dia 6 (segunda-feira), a partir das 14h00.
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Unicamp sediará entre os di-
as 6 e 10 de setembro o XVII
Encontro Regional de Histó-

ria, cujo tema central é �O Lugar da
História�. O evento, promovido pe-
lo núcleo paulista da Associação Na-
cional de História (ANPUH-SP),
contará com uma série de ativida-
des, como palestras, seminários te-
máticos, cursos e uma feira de livros.
Estão sendo esperados cerca de
1.500 participantes, entre pesquisa-
dores, professores das redes públi-
cas, estudantes e público em geral.
De acordo com o professor Leandro

Karnal, chefe do
Departamento de
História do Institu-
to de Filosofia e Ci-
ências Humanas
(IFCH) da Unicamp
e um dos
organizadores do

Encontro ao lado do também profes-
sor Ítalo Tronca, vice-presidente da
ANPUH-SP, temas importantes se-
rão debatidos ao longo dos cinco
dias de trabalho. �Teremos a opor-
tunidade de refletir, por exemplo,
sobre os rumos da pesquisa, da ação
dos historiadores e das linhas de
reconstrução do passado no mundo
pós Guerra Fria�, exemplificou.

A escolha do tema do encontro,
conforme Karnal, tem relação com
o intenso debate travado nas últimas
décadas acerca do que é ser histori-
ador, do que é um documento his-
tórico e de quais temas um histori-
ador poderia ou não eleger como vá-
lidos. �Diferentemente de um médi-
co ou um engenheiro, que raramen-
te se perguntam para que servem, os
historiadores fazem esse questio-
namento de forma sistemática. De
tempos em tempos, temos que res-
ponder, para nós mesmos e para a
sociedade, sobre qual é o nosso pa-

pel e os motivos de um determina-
do recorte histórico�, explica. �So-
mos inquietos em relação à nossa
função. Não nos permitimos a me-
nor tranqüilidade�, acrescenta.

Entre os historiadores, lembra o
docente do IFCH, existem pensa-
mentos diferentes sobre o lugar da
História. Há segmentos que consi-
deram que determinados fatos pas-
sados não voltam. Outros, porém,
entendem que eles não desapare-
cem, apenas se transformam. Ou
seja, o que foi a Inquisição assumi-

ria a forma atual das Comissões Par-
lamentares de Inquérito (CPIs) e a
bruxaria poderia ser associada, hoje,
à obra do escritor Paulo Coelho. Para
o professor Tronca, o Encontro tam-
bém servirá para a reflexão sobre a
perda da qualidade do estudo da
História no país.

Atualmente, segundo ele, existem
poucos pesquisadores produzindo
uma historiografia interessante no
Brasil. O problema decorre, em par-
te, a seu ver, das conseqüências pro-
duzidas pela ditadura militar. �Du-
rante os anos de exceção, alguns au-
tores, como Ivan Ângelo, Ignácio de
Loyola Brandão e Renato Pompeu,
elaboravam um pensamento crítico
sobre o que estava acontecendo nos
anos de chumbo, para usar um cli-
chê. A academia, que deveria ser um
núcleo crítico da situação, não con-
seguiu acompanhar a literatura de
ficção e ainda permanece sem esse
vigor�, exemplifica.

Conforme o professor Karnal, as
inscrições para o XVII Encontro Re-
gional de História estão encerradas,
mas os interessados poderão partici-
par das atividades programadas para
os cinco dias de evento, como cursos,
mesas-redondas, seminários temá-
ticos, palestras e a feira de livros. Nas
palestras, destaca o docente do IFCH,
serão abordados temas importantes
como a produção de uma historio-
grafia em momentos de crise, minis-
trada pelo professor Jorge Grespan, ou
acerca do lugar da humilhação na a-
nálise da História, tema da conferên-
cia do professor Ítalo Tronca.

O XVII Encontro Regional de His-
tória é promovido pela ANPUH-SP,
com o apoio da Fapesp, Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da USP, Sanasa Campinas
e Unicamp. Outras informações e a
programação completa do evento
podem ser obtidas pelo telefone (11)
3091-3047 ou pelo e-mail an-
puhsp@usp.br.

Encontro
deve reunir
1.500
participantes

Encontro regional discute o lugar da história
Evento promovido pela Associação Nacional de História terá palestras, seminários, cursos e feira de livros

Ítalo Tronca (à esq.) e Leandro Karnal, organizadores do evento: reflexão sobre as linhas de reconstrução do passado
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s próximos eventos dentro
da programação dos fóruns
permanentes discutem, no

dia 2 de setembro, �O Artista na U-
niversidade: do Criar ao Pensar� e,
no dia 9, �Sociedade e Tecnologia da
Informação�. Idealizados pelas Co-
ordenadorias Geral da Universida-
de (CGU) e de Relações Institucio-
nais e Internacionais (Cori), os fó-
runs propõem uma reflexão sobre
temas de grande relevância. �São
espaços criados para que o conheci-
mento que se produz na Universida-

de possa ser discu-
tido com outras es-
feras�, declara o
vice-reitor da U-
nicamp, professor
José Tadeu Jorge.

Organizadas pelo
Instituto de Artes,
as palestras do dia 2

pretendem colocar em discussão a
arte como saber sensível, diverso do
conhecimento inteligível, até bem
pouco tempo considerado como o
conhecimento por excelência. Se-
gundo o organizador, professor João
Francisco Duarte Junior, data de
muito pouco tempo a inserção do
artista na Universidade. �Portanto,
queremos rever a atuação do artis-
ta no âmbito acadêmico, no qual de-
sempenha duplo papel: de par com
sua criação e com sua produção in-
telectual�. Para o debate foram con-
vidados filósofos e artistas, entre os
quais o poeta, músico e mestre em
Filosofia Social, professor Regis de
Morais, e os professores do Institu-

to de Artes da Unicamp Jônatas
Manzolli e Verônica Fabrini.

�A emergência de um amplo leque
de fenômenos sociais associados ao
advento da sociedade da informa-
ção desafia a imaginação do teórico,
e ao que tudo indica, pede um diá-
logo entre as Ciências Sociais e as
Ciências Exatas, uma renovação te-
órica nas Ciências Sociais e o apro-
fundamento da reflexão teórica nas
Ciências Exatas�, define o professor
do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas Tom Dwyer. Organizador
do fórum sobre �Sociedade e Tec-
nologia da Informação�, Dwyer a-
credita que esses fenômenos impõ-
em um campo de reflexão. Para ele,
a construção do diálogo entre as á-
reas da ciência pode ter preocupa-
ções meramente pragmáticas, o que
resultará no desenvolvimento de
novas sub-disciplinas especializa-
das.

Uma parte deste diálogo, porém,
deve ser de maior alcance, buscan-
do uma nova forma de se pensar o
mundo para �religar tudo o que foi
artificialmente separado�. Já estão
confirmadas as presenças de Maria
Lúcia Maciel, do Departamento de
Sociologia da Universidade de Bra-
sília, Jacques Wainer, do Instituto de
Computação da Unicamp, Imre Si-
mon, professor aposentado do De-
partamento de Ciência da Compu-
tação da Universidade de São Pau-
lo, e Javier Bustamante Donas, pro-
fessor visitante da Cátedra Ibero-
americana no Instituto de Geoci-
ências da Unicamp. A programação
completa deste evento pode ser con-
ferida no site: www.cori.uni-
camp.br/foruns.

Tema: O Artista
na Universidade:
do criar ao pensar

Local: Auditório da
Biblioteca Central

9h Abertura

nJosé Tadeu Jorge,
vice-reitor da Unicamp
nJoão Francisco
Duarte Júnior, diretor
associado do
Instituto de Artes

10h palestra:

O Artista na
Universidade:
do criar ao pensar
nRegis de Morais
(professor aposentado
da Unicamp. Professor
da PUC-Campinas e da
Unisal/Americana)

13h30

Debate: A arte
como (forma de)
conhecimento

nRegis de Morais
Jônatas Manzolli
(Unicamp)
Verônica Fabrini
(Unicamp

15h30

Debate aberto
ao público

17 horas
Encerramento

O

Inserção
do artista
é recente na
universidade

Fóruns debatem arte na universidade,
e sociedade e tecnologia da informação

O professor Jônatas Manzolli, do IA: papel da arte em discussão

O professor Javier Bustamante: sociedade da informação em pauta

Programação
Fórum Arte
e Cultura
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