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RESUMO 

 
A revista estadunidense "Em Guarda", veiculada em vários países americanos (inclusive no 

Brasil) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) traz em seus mais de 720 artigos, elementos 

que contribuem para uma análise de como os Estados Unidos tentaram impedir os países do 

"Eixo" de tornarem a América Latina sua zona de influência. Para tanto, os Estados Unidos 

mostraram-se os porta-vozes do progresso, da democracia e de admiráveis valores morais, que 

eram transmitidos por meio do rádio, do cinema, de revistas, de programas econômicos e de 

saúde. A imagem modelar da sociedade procurava ser disseminada por artistas, músicos e 

intelectuais e não por imposição militar. Nesse esforço em construir uma boa imagem da nação 

estadunidense, dentro da "Política da Boa Vizinhança", estava a publicação da revista "Em Guarda", 

que foi editada entre 1941 e 1945, e acompanhou a participação das Américas na guerra.  Nosso 

foco de estudo propõe a análise do conteúdo impresso dos quatro anos de edição e assim entender 

um pouco mais sobre a Política da Boa Vizinhança e verificar as projeções de um Brasil no pós-

guerra, por meio do olhar dos editores do periódico. 

 
Palavras-Chave: "Em Guarda". Segunda Guerra Mundial. Política de Boa Vizinhança. 
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ABSTRACT 

 
The American magazine "Em Guarda", broadcast in several American Countries 

(including Brazil) during the Second World War (1939-1945) shows in its more than 720 articles, 

elements that contribute to an analysis of how the United States tried to prevent from the "Axis" 

of influence becoming Latin American it’s influence zone. To this aim, the United States 

authorities depicted themselves as leadership of progress, democracy and admirable moral 

values, which were broadcast through radio, cinema, magazines, health and economic aid 

programs. Such ideal image of society was spread by artists, musicians and intellectuals, not by 

military imposition. In this effort to build a good image of the American nation, within the 

"Good Neighborhood Policy," is the publication of the magazine "Em Guarda", which was 

published between 1941 and 1945 during the participation of the Americas in the war. Our focus 

of study aims to analyze the content of the print edition and four years as well as understand 

more about the Good Neighborhood Policy, check the projections of Brazil in a post-war 

through the eyes of the editors of the journal. 

 
Keywords: “Em Guarda”. Second World War. American Good Neighborhood Policy. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho buscamos compreender como os livros didáticos de história, mais 

precisamente os da coleção História e Vida Integrada propõem a canção dentro de seus conteúdos 

no período de 1997 a 2007. Objetivamos investigar se os livros didáticos desta coleção caracterizam 

a canção enquanto fonte histórica possibilitando a mediação entre as fontes e o conhecimento. 

Pois, entendemos que esta discussão é essencial uma vez que esta coleção sempre teve grande 

aceitação por parte dos professores durante o período investigado. Consideramos que o docente se 

vale de várias ferramentas mediadoras que o auxiliam nesse processo, entre elas a canção e o 

próprio livro didático, uma vez que não podemos limitar a ação do professor a ser apenas baseada 

no manual. Porém, o livro didático enquanto artefato mediador entre o professor e as fontes 

históricas não deve caracterizar estas de forma simplificada, transformando-as em uma mera 

ilustração de conteúdo ou reflexo da realidade. As fontes devem assumir um papel fundamental 

de significação na estrutura cognitiva do aluno: demonstrar as representações que determinados 

grupos forjaram sobre a sociedade em que viviam como pensavam ou sentiam, como se 

estabeleceram no tempo e no espaço; como servir para que o aluno seja capaz de fazer 

diferenciações, abstrações que o permitam fazer a leitura das distintas temporalidades as quais 

estamos submetidos. Com estas preocupações em mente é que fizemos esta investigação. 

 
Palavras-Chave: Canção. História e Vida Integrada. Mediação Cultural. História e ensino. 
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ABSTRACT 

 
In this paper we seek to understand how the textbooks of history, specifically the 

collection História e Vida Integrada (History and Integrated Life), propose the use of songs 

inside of its contents in the period of 1997 to 2007. We aim to investigate whether the textbooks 

in this collection feature the song as a historical source enabling the mediation between the 

sources and knowledge. Therefore, we understand that this discussion is essential since this 

collection has always had great acceptance by the teachers during the period investigated. We 

believe that the teacher makes use of several mediation tools that helps him in this process, 

including the song itself and the textbook, since we cannot limit the teacher’s action to be based 

only in the book. However, the textbook as a mediating artifact between the teacher and the 

historical sources should not characterize these sources in a simplified form, transforming 

them into a mere illustration of content or reflection of reality. The sources should play an 

essential role of meaning in the student's cognitive structure: to demonstrate the 

representations that certain groups have forged over the society they lived, how they thought 

or felt, how they are established in time and space; to serve for the student be able to make 

distinctions, abstractions that allows him/her to read the different temporalities in which 

he/she is submitted. With these concerns in mind, we did our research. 

 
Keywords: Song. Textbook. Cultural Mediation. History and teaching. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo central refletir – em tempos da Lei Federal 

10.639/03 que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e 

Africana em todas as instituições de ensino no país – sobre os sentidos e princípios 

orientadores presentes em narrativas históricas de futuros professores do norte paranaense 

sobre a História dos afrobrasileiros no contexto do pós-abolição. Para tanto, foram estabelecidos 

diálogos, principalmente, com a atual produção historiográfica delineada no campo da História 

Social dedicada ao estudo dos egressos da escravidão em meio à conquista da liberdade, bem 

como com as contribuições de Jörn Rüsen (2001; 2001b) acerca do conceito de narrativa 

consubstanciadas à luz da Teoria da História. A atual produção historiográfica dedicada à 

população negra no período pós-emancipação foi enfatizada por dialogar com o objetivo da 

legislação, ou seja, trazer à tona a historicidade da população afrobrasileira. A narrativa 
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histórica, por sua vez, foi entendida como o modo pela qual se manifesta as representações da 

humanidade no tempo e, além, a forma pela qual os homens interpretam de forma significativa 

o tempo a fim de se orientar intencionalmente no mundo. A amostragem envolveu 141 

produções narrativas de graduandos do último período das licenciaturas em História da 

FAFIMAN, UEL, UEM e UENP. Coletadas a partir de instrumento de investigação, essas 

produções passaram pelo crivo da técnica de análise textual qualitativa e/ou análise de 

conteúdo desenvolvida por Laurence Bardin (1977). Os resultados da investigação apontaram, 

em suma, para a implementação das instruções da legislação nos espaços de ensino superior 

público do norte paranaense mediante a introdução de disciplinas específicas que versam sobre 

as africanidades. Assinalaram que 91% dos futuros professores aprovam a introdução do ensino 

e aprendizagem das africanidades nos espaços educacionais brasileiros. Também indicaram 

que os conteúdos históricos imersos nas narrativas históricas dos graduandos sobre os 

afrobrasileiros no contexto do pós-abolição se aproximam às contribuições de Florestan 

Fernandes (1972; 2008), fazendo com que o estudioso seja referenciado como o principal 

norteador desses futuros professores. O presente trabalho teve como intuito contribuir para a 

reflexão sobre a implementação e efetivação de políticas educacionais de ação afirmativa – 

representada pela Lei Federal 10.639/03 e seus desdobramentos – nas instituições de ensino 

perante a desconstrução e construção de sentidos sobre a História Afrobrasileira. 

 
Palavras-Chave: História e Ensino. História Afrobrasileira. Formação de Professores. Lei Federal 10.639/03. Educação das 
Relações Etnicorraciais. 

 

 
 
 
ABSTRACT 

 
The following research’s main objective is to reflect – in times of the Law 10.639/03 which 

has introduced the obligatory teaching of Afro Brazilian and African History and Culture in all 

Brazilian education system – about the senses and orienting principles presents in historic 

narratives of teachers-to-be from the north of Paraná about History of the Afro Brazilian at the 

post-abolitionist context. For such, it has been established dialogues, mainly, with the recent 

historiographical outlined in the Social History field dedicated to the study of the remains of 

slavery in a freedom conquer set, as well as the contributions of Jörn Rüsen (2001; 2001b) upon the 

concept of narrative substantiated at the light of Theory of History. The recent historiographical 

production dedicated to black population at the post-abolition has been emphasized by 

dialoguing with the legislation objective, wich means, bring back the historicity of afro Brazilian 

population. The historical narrative was taken as the way it is manifested the representations of 

humanity in time, and beyond, the way wich men interpreted in a significantly mode the time, for 

intentionally orient himself in the world. The sampling involved 141 narratives productions of 

seniors History undergraduates from FAFIMAN, UEL, UEM e UENP. Collected from instruments 

of investigation, this productions have passed by an qualitative textual analysis technique and/or 
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content analysis developed by Laurence Bardin (1977). The investigation results points for the 

implementation of legislation’s instructions at the north Parana’s public colleges altogether with 

specific subjects upon Africa’s content. It signed that 91% of future teachers approve the 

introduction of teaching and learning African subjects in Brazilian educational spaces. They’ve 

had also indicated that the subjects immersed in the historic narrative of the undergraduates 

upon afro Brazilians at the post-abolition context comes close to the contributions of Florestan 

Fernandes (1972; 2008), turning the sociologist as reference for the teachers-to-be. This study 

intended to contribute for the improvement and effective of educational policies of affirmative 

actions – represented by the Law 10.639/03 and its developments – in the educational institutions 

in front of the deconstruction and construction of senses about Afro Brazilian History. The 

current work aims to analyze two discussions regarding musical nationalism produced between 

1920 and 1940. These discussions maintained dialogues with the concepts of art and earlier 

Brazilian nation, forged largely by Brazilian romanticism of the second half of the nineteenth 

century. Amid discussions of musical nationalism in Brazil were, in different contexts, firstly 

Mario de Andrade during the 1920s and later on with members of the group Música Viva around 

1940, two specific concepts of national music that, although diverging in many aspects, resembled 

in many others and showed the tense dialogue locked between these two groups as well as the 

continuities and ruptures present in their talks. 

 
Keywords: History and Teaching. Afro Brazilian History. Teacher Training. Law 10.639/03. Ethnic-racial Education. 
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RESUMO 

 
As referências acerca dos cristãos-novos no Brasil são vastas na historiografia brasileira. 

Fugidos das perseguições ibéricas, milhares de judeus convertidos vieram se estabelecer na 

colônia com o intuito de aqui construírem uma nova vida. Cada vez mais surgem estudos que 

dedicados ao tema, apontam para as múltiplas possibilidades de se trabalhar com esses 

personagens, tendo em vista, as redes que aqui formaram envolvidos em uma série de 

atividades em diversos espaços e tempos diferentes. Nosso interesse consiste em analisar a 

presença de tais indivíduos em alguns livros didáticos, tanto àqueles voltados para o Ensino 

Fundamental quanto para o Ensino Médio, e que possuem em sua temática a História do Brasil, 

remontando à época do Descobrimento. O objetivo é perceber a forma como esses agentes vem 

sendo representados pela escrita da história apresentada por esses manuais, considerando, 

sobre esses últimos, o complexo universo que os constituem. Os cristãos-novos estiveram 

presentes durante todo o período de nossa colonização, podendo ser encontrados na sociedade 

que passaram a integrar, uma série de elementos de sua cultura que ainda se fazem presentes 
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nos dias de hoje. Através de fontes variadas, tais como os próprios livros didáticos, este estudo 

visa compreender como se constrói o conhecimento histórico acerca de nossa formação frente a 

uma sociedade predominantemente cristã, o que acreditamos influenciar significativamente no 

tipo de ensino e aprendizagem pretendido pelas escolas e pelos agentes que as constituem como 

é o caso dos livros didáticos, parte da cultura material escolar. 

 
Palavras-Chave: Cristão-novo. Livro Didático. Brasil colônia. Ensino de História. 

 

ABSTRACT 

 

The references about the New Christians in Brazil are vast in the Brazilian historiography. 

Fleeing from the Iberian persecutions, thousands of converted Jews came to establish themselves 

in the colony where they intended to build a new life. It is to be noted the increasing number of 

studies on this subject aiming at the multiple possibilities of working with these characters, 

bearing in mind, the community groups they formed here, something that allowed for their 

envolvement in a series of activities within various and different space and time. Our interest is 

that of analyzing the presence of these individuals in some textbooks, the ones adopted in the 

Medium and High Schools for the teaching of the History of Brazil, and going back to the time of 

its Discovery. It is our goal to understand the way these characters have been presented in the 

writing of the history textbooks, taking into consideration, their inherence complexity. The New 

Christians were a confirmed presence during the whole colonization period. They can be found in 

the society they began to be a part of, thus having a series of elements of their culture still present 

nowadays. Through several sources, such as our own textbooks, this study intends to comprehend 

how the historical knowledge was built concerning our formation within a predominantly 

Christian society. It is our view that such matter meaningfully influences the kind of teaching 

and learning intended by the schools, as shown in the textbooks which are part of the school 

material culture. 

 
Keywords: New Christians. Textbooks. Colonial Brazil. History Teaching. 
 
 

 

 

 



  

 

 

, v.5, n.9, 471-472, jan./jun. 2012 
 471 

 

Artes de fazer o ensino de História: o professor, 
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Jeferson Rodrigo da Silva∗

 

 

RESUMO 

 
Sabe-se que a definição do livro didático como controle sobre os conteúdos está atrelada à 

constituição da disciplina escolar História. Neste sentido, é possível dizer que este objeto tornou-

se central nas práticas de ensino, porém, os contornos específicos que essa centralidade adquiriu, 

no início do século XXI, viabilizam a proposição de uma questão fundamental: como são lidos e 

utilizados os livros didáticos de História? Considerando esse contexto, o presente trabalho foi 

realizado com o objetivo de compreender as práticas de leitura do livro didático de História, em 

sala de aula, pelo professor e aluno, por meio do estudo de um caso específico. Utilizando como 

referenciais teórico-metodológicos os pressupostos desenvolvidos pela História da leitura e pelas 

discussões realizadas no livro A invenção do cotidiano de Michel de Certeau, é analisada a 

utilização do livro didático em uma turma de 7ª série (8º ano) de uma escola estadual da cidade de 

Cambé, no Paraná. A pesquisa buscou evidenciar as relações estabelecidas entre os três 

personagens fundamentais nas práticas em sala de aula, a saber: a professora, os alunos e o livro 

didático. Dessa forma, apresenta-se uma análise do livro didático utilizado naquela turma – 

Projeto Araribá: História – com o intuito de compreender este material em seus detalhes e 

evidenciar os protocolos de leitura que delimitaram e permitiram as práticas em sala de aula. Por 
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meio da análise de dados recolhidos em questionários, observação em sala, grupos focais e 

entrevista com a professora da turma, são apresentados diversos aspectos que definem as relações 

estabelecidas entre os três personagens. Para o estudo prático, são utilizadas duas categorias de 

análise: os saberes admitido e inventivo como elementos que compõem as práticas de maneira 

inter-relacional. Conclui-se que, mesmo em práticas de leitura do livro didático mais sistemáticas, 

não é possível afirmar que exista a simples reprodução mecânica dos textos, uma vez que as 

práticas são singulares, contingentes, engajadas e, por isso mesmo, complexas. 

 
Palavras-Chave: História e ensino. Livro didático. Práticas de leitura. 
 
 

ABSTRACT 

 
It is known that the definition of the textbook as control over the programs is linked to 

the formation of school discipline History. In this sense, it’s possible to say that this object has 

become central in teaching practices, however, the specific contours that this centrality 

acquired at the beginning of the 21th century, enable the proposition of a fundamental 

question: how are read and used the History textbooks? Considering this context, the present 

study was conducted with the objective of understanding the reading practices of the History 

textbook, in the classroom, by the teacher and student, through the study of a particular case. 

Using as theoretical and methodological references, the assumptions developed by the History 

of reading and the discussions held in the book The practice of everyday life of Michel de 

Certeau, is analyzed the using of the textbook in a class of 7th grade (8º year) from a state school 

in the city of Cambé, in Paraná. The research sought to highlight the relations between the three 

key characters in the practices in the classroom, namely: the teacher, the students and the 

textbook. In this way, we present an analysis of the textbook used in that class – Projeto 

Araribá: História – in order to understand this material in detail and highlight the protocols of 

reading that delimit and permit the practices in the classroom. By analyzing data collected from 

questionnaires, classroom observation, focus groups and interview with the teacher, we 

presents various aspects that define the relations between the three characters. For the case 

study, we use two categories of analysis: the knowledges admitted and inventive as elements 

that make up the practice in an inter-relational way. We conclude that, even in reading practices 

of the textbook more systematic, we cannot say that there is a simple mechanical reproduction 

of texts, since the practices are singular, contingent, engaged and, therefore, complex. 

 
Keywords: History and teaching. Textbook. Reading practices. 
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RESUMO 

 
Mais que retomar a história da literatura no Brasil, este estudo pretende estabelecer as representações 

sociais da escrita e leitura no período do final do século XIX e início do XX, enfatizando a discussão sobre como 

esses autores foram classificados em grupos distintos: os que permaneceram imortalizados por suas obras, e os que 

“despontaram para o anonimato”, ou, “autores-poetas” que foram esquecidos e não entraram para os cânones 

literários. Utilizando a palavra “boêmia” aplicada ao que os manuais de crítica literária, brasileiros consideram como 

“subliteratura” ou literatura passadista, ou seja, que aparecem entre grandes períodos ou gerações poéticas, num 

momento de rotina literária, podendo ter maior ou menor duração dependendo do período que a antecede ou 

precede, pode-se propor uma discussão a respeito de como se “fabrica” um literato de prestígio, e quem é que 

decide o seu prestígio. Desta forma, desvendar de quem é o mérito por alguns autores despontarem para o 

anonimato é tão interessante quanto descobrir quem de fato foram esses boêmios, ou subliteratos. A análise de 

algumas teorias nos aproxima da relação do leitor com o texto, apontando marcas de distinção simbólicas. 

 
Palavras-Chave: Tempo. Práticas de Leitura. Apropriação. Legitimação. 
 
 

ABSTRACT 

 
More than resume the history of literature in Brazil, this study aims to establish the social 

                                                           
  Mestre em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) / Brasil.  



  

 

 

, v.5, n.9, p.473-474, jan./jun. 2012 

 474 

 

representations of reading and writing during the end of the XIX century and beginning of XX, emphasizing the 

discussion of how these authors were classified into distinct groups: those who remained immortalized by their 

works, and that "emerged to the anonymity," or "author-poets" that were forgotten and did not enter the 

literary canons. Using the word "bohemian" applied to the manuals of literary criticism, brazilian consider as 

"underliterature" or walkway literature, in other words, that appear between extended periods or poetic 

generations, at a time of  literary routine, may have higher  or lower duration depending on the duration period 

that precedes or follows, may propose a discussion about how to "manufacture" a writer of reputation, and who 

is to decide its prestige. Thus, reveal the substance of who is the merit for some authors to emerge in anonymity 

is so interesting as finding out who in fact was those bohemians, or underwriters. The analysis of some theories 

aproach us of the relation between the reader and text, pointing out symbolic distinction marks. 

 
Keywords: Reading Practice. Appropriation. Legitimation. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar dois discursos sobre o nacionalismo musical 

produzidos nas décadas de 1920 e 1940. Esses discursos mantiveram diálogos com as concepções 

de arte e nação brasileira anteriores, forjadas, em boa parte, pelo romantismo brasileiro da 

segunda metade do século XIX. Em meio às discussões sobre o nacionalismo musical no Brasil, 

surgiram, em contextos distintos, primeiramente com Mário de Andrade durante a década de 

1920, e, posteriormente, com os membros do grupo Música Viva, por volta dos anos de 1940, duas 

concepções de música nacional específicas as quais, mesmo divergindo em muitos aspectos, se 

aproximavam em tantos outros e evidenciavam o tenso diálogo travado entre esses grupos bem 

como as permanências e rupturas presentes em suas falas. 
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ABSTRACT 
 

 
The current work aims to analyze two discussions regarding musical nationalism 

produced between 1920 and 1940. These discussions maintained dialogues with the concepts of 

art and earlier Brazilian nation, forged largely by Brazilian romanticism of the second half of 

the nineteenth century. Amid discussions of musical nationalism in Brazil were, in different 

contexts, firstly Mario de Andrade during the 1920s and later on with members of the group 

Música Viva around 1940, two specific concepts of national music that, although diverging in 

many aspects, resembled in many others and showed the tense dialogue locked between these 

two groups as well as the continuities and ruptures present in their talks. 
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RESUMO 

 
As revistas Estudos Históricos e Anais de História surgiram na década de 1960. A primeira, 

Estudos Históricos, surgiu no ano de 1963, como publicação do Departamento de História da 

Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Marília, esta revista teve quinze números publicados 

no seu período de existência que foi de 1963 a 1977. A segunda, Anais de História surgiu um pouco 

mais tarde, em 1968. Esta revista foi uma publicação do Departamento de Historia da Faculdade de 

Ciências e Letras de Assis, revista que encerrou suas atividades no ano de 1977 e teve durante seu 

tempo de existência oito volumes publicados. O presente trabalho tem como objetivo analisar a 

produção historiográfica vinculadas nestes dois periódicos, os quais juntamente com a “Revista de 

História”, publicada pelo Departamento de História da Universidade de São Paulo, desde 1950, 

foram os periódicos de maior circulação no Brasil, especializados na disciplina de História até o 

final dos anos de 1970. Procuramos assim, mapear as principais tendências historiográficas 

presente nos periódicos especializados na disciplina de História produzidos em Instituições 

Universitária do interior do Estado de São Paulo (Marília e Assis). A contribuição que estas revistas 

deram à historiografia brasileira foi no sentido de renovar e disseminar a cada número o nível das 

discussões em torno dos estudos históricos do país. 

 
Palavras-Chave: Historiografia. Periódicos e Historiadores  

                                                             
∗  Mestre em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) / Brasil. 



  

 

 

, v.5, n.9, p.477-478, jan./jun. 2012 
 478 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Magazines and Historical Annals of the History appeared in the 1960.  Thefirst,  

Historical Studies, appeared in 1963, as publication of the History Department of the Faculty of 

Philosophy, Science and Letters of Marilia, this magazine has published fifteen numbers in his 

lifetime of which was from 1963 to 1977. The second, Annals of the History appeared a little later, 

in 1968. This magazine was a publication of the Department of History, Faculty of Sciencesand 

Letters of Assisi, the magazine that ceased production in 1977 and hadduring his time of being 

published eight volumes. This study aims to analyze the  historical production linked these two 

journals, which together with the "Magazine of History," published by the Department of 

History, University of São Paulo since 1950, were the most widely circulated journals in 

Brazil,specialized the discipline of history until the late 1970s.  We seek thus to mapthe major 

historiographical tendencies present in specialized journals in the discipline of  history 

produced in University Institutions in the state of São Paulo (Marilia and Assisi). Not observed 

leaving the contribution that these magazines gave the Brazilian historiography, disseminating 

and renewing each number, the discussions of historical studies in the country. 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa reflete a respeito da possibilidade de se analisar a idéia de tempo na Espanha 

Barroca do século XVII através de cinco retratos feitos pelo pintor espanhol Diego Velázquez 

(1599-1660). Estes retratos são feitos após o período em que o pintor é admitido na corte de Felipe 

IV da Espanha (1605-1665) como pintor oficial. As fontes visuais selecionadas para esta pesquisa 

no sentido de possibilitar a análise da idéia de tempo são retratos do rei feitos por Diego 

Velázquez e representam o rei jovem e posteriormente envelhecido. Acredita-se que a idéia de 

tempo para Velázquez tenha estreita relação com a sociedade barroca espanhola do século XVII na 

qual ele está inserido. Neste sentido, as representações do poder e do envelhecimento do monarca 

possíveis de serem vistas nas pinturas de Velázquez contribuem para se pensar a concepção de 

tempo do artista e da sociedade espanhola daquele período. 
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ABSTRACT 

 
This research reflects on the possibility of analyzing the idea of time in Spain of the 

seventeenth century Baroque through five portraits by Spanish painter Diego Velázquez (1599-

1660). These pictures are made after the period when the painter was admitted to the court of 

Philip IV of Spain (1605-1665) as official painter. The visual sources selected for this research in 

order to allow the analysis of the idea of time are portraits of the king made by Diego Velázquez 

and represent the young king and subsequently aged. It is believed that the idea of time to 

Velázquez has close relationship with the Spanish baroque society of the seventeenth century 

in which it is inserted. In this sense, representations of power and the aging monarch's possible 

to be seen in the paintings of Velázquez contributed to the conception of time thinking about 

the artist and Spanish society of that period. 
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RESUMO 

 
Este trabalho desenvolve uma análise sobre as representações do tempo na maior igreja 

evangélica pentecostal do Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus (fundada em 1911), entre 

os anos 1995 e 2005. Fundamentados no pensamento teórico de Roger Chartier, Norbert Elias e 

Mircea Eliade discorremos sobre como essa igreja sofre influências do modelo linear de tempo do 

cristianismo, assim como realiza releituras do tempo secular inserindo-o no tempo sagrado a 

partir de sua cosmovisão escatológica. O período escolhido para análise também manifesta o 

pensamento da igreja sobre um elemento muito presente nas sociedades ocidentais das viradas de 

século e de milênio, o “milenarismo”. Para tanto, nos utilizamos de fontes muito pertinentes para 

a compreensão desses elementos, trata-se do principal órgão de doutrinação da instituição, a 

revista Lições Bíblicas, e de seu jornal oficial, o Mensageiro da Paz, ambos hegemônicos em seus 

segmentos e, portanto, reveladores do discurso oficial da referida igreja. 
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ABSTRACT 

 
This paper develops an analysis of the representations of time in most of Brazil 

Evangelical Pentecostal Church, the Evangelical Church Assembly of God (founded 1911), 

between 1995 and 2005. Based on theoretical thinking of Roger Chartier, Norbert Elias and 

Mircea Eliade on about how this church is influenced by the linear model of time of 

Christianity, as well as performs reinterpretations of the secular time placing it in the holy time 

from its eschatological worldview. The period chosen for analysis also expresses the thought of 

the church on a very present in Western societies in the turn of century and millennium, 

"millenarianism". For this purpose, we use a lot of sources relevant to the understanding of 

these elements, it is the main body of the institution of indoctrination, the magazine Bible 

Lessons, and its official newspaper, the Messenger of Peace, both hegemonic in their segments 

and therefore , revealing that the official discourse of the church. 
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