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Revista de Historia das Ideias

Coube a Coordenação científica à Prof .3 Doutora Maria Manuela
Tavares Ribeiro da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e
Vice-coordenadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século
XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra e a organização administrativa
ao Serviço de Relações Internacionais desta Universidade. Todo este
trabalho se deve à eficiência de uma equipa que deu o seu melhor apoio
a esta iniciativa que é, também, do grupo de trabalho Relação de Portugal
com a Europa e o M undo, as Comunidades Portuguesas e os Países de Língua
Portuguesa (CEIS20), coordenado pela Prof .3 Doutora M aria M anuela
Tavares Ribeiro.
Aos professores e estudantes, nacionais e estrangeiros, se deve o que
de m elhor e mais enriquecedor se pode atingir com esta iniciativa. Que
esta experiência científica, cultural e pedagógica corresponda aos nossos
anseios e expectativas. Garantia segura é o cruzamento de perspectivas
e o frutuoso diálogo.
Foi já dado a pú blico o volum e Europa em M utação: Cidadania.
Identidades. Diversidade Cultural. Actas do Curso Intensivo. 20 de Fevereiro a
2 de M arço de 2003, Colecção Estudos sobre a Europa, n.° 4, coord, de
Maria Manuela Tavares Ribeiro, Coimbra, Quarteto Editora, 2 0 0 3 ,335p.

Maria Manuela Tavares Ribeiro
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O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade
de Coim bra (CEIS20) realizou de 2 a 5 de Abril de 2003 um Colóquio
sobre o tema Portugal-Brasil: Uma Visão Interdisciplinar do Século XX, no
Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
O prim eiro Colóquio Internacional, Portugal-Brasil no século XX:
Sociedade, Cultura e Ideologia, teve lugar em Curitiba de 24 a 26 de Setembro
de 2001, cujas Actas foram já dadas a público. Este segundo Colóquio,
no âmbito do intercâmbio luso-brasileiro-CEIS20/Universidades Federal
do Paraná, de Santa Catarina e Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, vem consolidar os laços interuniversitários e teve como
objectivos fundam entais o reforço das relações institucionais e primor
dialmente a análise comparativa e o debate aberto sobre múltiplos temas
pluridisciplinares das Histórias de Portugal e do Brasil no Século XX.
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Para alcançar estes objectivos, o Coloquio reuniu as mais recentes e
actualizadas investigações em curso, em painéis temáticos, e conferen
cistas de renome nacional e internacional cujas participações fomentaram
a reflexão e o debate de todos os que participaram nesta iniciativa
científica (professores, estudantes e público em geral): I - "Caminhos da
recente história do século XX: arquivo da memória e história política"
- Armando Malheiro da Silva (UP/CEIS20), A República e o Reformismo
autoritário (1890-1926). Uma proposta interpretativa; Artur César Isaía (UFSC)
Catolicismo e ordem republicana no Brasil; Amadeu Carvalho Homem
(FLUC/CEIS20), Uma interpretação do significado da Primeira República
Portuguesa; Helder Gordim da Silveira (PUCRGS), Visões da Política Externa
Brasileira na Primeira República - Oliveira Lima e o Pan-Americanismo; Carlos
Cordeiro (UA/CEIS20), O fenómeno emigratorio açoriano para o Brasil.
Leituras e contextos. II - "Organizações económicas e sociais luso-brasi
leiras" -Jo s é Amado Mendes (FLUC/CEIS20), História das Organizações
na reabilitação da História Económica e Social; Carlos Roberto Antunes dos
Santos (UFPR), História Económica no Brasil: entre a manutenção do estatuto
próprio e os desafios interdisciplinares; Jaime Ferreira (FEUC/CEIS20),
A electricidade de Portugal - EDP e o Brasil; para a história do séc. XX; Cláudia
Musa Fay (PUCRGS), A questão do transporte aéreo no Brasil e as crises
económicas contemporâneas. III - "História do Jornalismo - uma visão
comparada" - Isabel Nobre Vargues (FLUC/CEIS20), História da História
do Jornalismo Português no séc. XX; Cynthia Machado Vale Campos (UFSC),
Língua portuguesa e autoritarismo varguista; Mário Augusto Madeira Matos
e Lemos (CEIS20), Imprensa diária portuguesa no século XX - linhas de
evolução; Renato Lopes Leite (UFPR), A recente produção da historiografia
brasileira sobre o anarquismo e a imprensa anarquista. IV - "Modernismo e
'Arte Social'" - Teresa Cascudo (U.RIOJA/CEIS20), Fernando Lopes Graça
e os compositores brasileiros da sua geração: algumas reflexões em torno da
polémica "dodecafonismo vs. Nacionalismo" entre 1939 e 1954; Marcos
Napolitano (UFPR), Mário de Andrade e a cultura moderna brasileira; Luís
Augusto Costa Dias (BN/CEIS20), Modernismo e arte social. Tópicos de
um (des)encontro na formação do neo-realismo português; Adelaide Ginga
Tchen, Identidade Antropófaga. V - "História da Educação e Programas
Didácticos" - António Gomes Ferreira e António Simões Rodrigues
(CEIS20), Génese e desenvolvimento de um ensino secundário para elites em
Portugal (do século XIX ao século XX); Helenice Rodrigues da Silva (UFPR),
A história revisitada?- os 500 anos do Descobrimento do Brasil; Rogério Luiz
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de Souza (UFSC), Catolicismo e educação no Brasil Meridional (1930-1945);
Judite Barboza Trindade (UFPR), O livro didático e a produção historiográfica:
reflexões sobre o dissenso. VI - "Ciência e Sociedade" - João Rui Pita (FFUC/
CEIS20), Ciências Médico-Farmacêuticas e normalização social (1900-1950); Ana
Leonor Pereira (FLUC/CEIS20), Ciências da Loucura e normalização social
(1900-1950); Marion Brepohl de Magalhães (UFPR), A ciência do racialismo
informa a política: o caso brasileiro; Dennison de Oliveira (UFPR), Raça,
ciência e a psiquiatria militar brasileira (1942-45). Luís Reis Torgal (FLUC/
/CEIS20). Notas Finais e Conclusões.
No programa do Colóquio destacaram-se também duas exposições:
A visita presidencial de António José de Almeida ao Brasil, com a coordenação
de Alexandre Ramires (CEIS20) e organização de Susana Paiva; e uma
outra, Escolas-Imagens da nossa memória, coordenada por António Simões
R od rigu es (D R E C /C E IS 2 0 ) e A ntónio G om es Ferreira (F P C E U C /
CEIS20) e com a colaboração da DREC.
A organização deste Colóquio coube ao Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra (CEIS20), Universidade Federal
do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina e Pontifícia Universi
dade Católica de Rio Grande do Sul. Foi apoiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, Reitoria da Universidade de Coimbra, Faculdade
de E co n o m ia da U n iv ersid a d e de C oim b ra, F u n d ação C alo u ste
Gulbenkian, Fundação Eng.° António de Almeida, Câmara Municipal
de Coim bra, Coim bra Capital N acional da Cultura 2003, Região de
Turismo do Centro, Livraria Quarteto, Livraria Almedina e Banco BPI.
Integraram a Comissão Científica Maria Manuela Tavares Ribeiro,
C E IS20/U C , - Coordenadora; Amadeu Carvalho Homem, C EIS20/U C ;
Isabel Nobre Vargues, CEIS20/U C ; Renato Lopes Leite, UFPR, - Coorde
nador; Helder Gordim da Silveira, PUCRGS; Artur Isaía, UFSC.
Este Encontro Científico ficou marcado pelo diálogo crítico entre histo
riadores, filósofos, economistas, historiadores da educação, da ciência,
da com unicação, da imagem, portugueses e brasileiros. Nesta iniciativa
científica procurou estimular-se a multi e interdisciplinaridade e o desejo
de que num futuro próxim o outros encontros científicos se concretizem,
em que a pluralid ad e e a com plexidade dos saberes se definam e
redefinam no confronto, no diálogo e na experiência dos investigadores
luso-brasileiros.

Maria Manuela Tavares Ribeiro
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