HistÃƒÂ³rias GoiÃƒÂ¡s MemÃƒÂ³ria Poder Serpa
outras histÃƒÂ“rias sobre poder e memÃƒÂ“ria: as instituiÃƒÂ‡ÃƒÂ•es ... - outras histÃƒÂ³rias sobre poder
e memÃƒÂ³ria: as instituiÃƒÂ§ÃƒÂµes arquivÃƒÂsticas e os(s) lugar(es) ... universidade federal de
goiÃƒÂ¡s/ufg ... ministÃƒÂ‰rio da educaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo universidade federal de goiÃƒÂ•s - fcs - histÃƒÂ³rias
de goiÃƒÂ¡s: memÃƒÂ³ria e poder. goiÃƒÂ¢nia: ed. da ucg, 2008. (pp. 227-263). dupuy, jean-pierre. Ã¢Â€Âœa
catÃƒÂ¡strofe de chernobyl vinte anos depoisÃ¢Â€Â•. geografia, histÃƒÂ“ria e conhecimentos gerais sobre
goiÃƒÂ•s e ... - um absoluto personalismo do poder estatal, ... memÃƒÂ³ria e histÃƒÂ³ria da educaÃƒÂ§ÃƒÂ£o
em goiÃƒÂ¡s esse ÃƒÂ© um exercÃƒÂcio breve de reflexÃƒÂ£o e aproximaÃƒÂ§ÃƒÂ£o da his- 1. poder e
representaÃƒÂ§ÃƒÂ£o em histÃƒÂ³rias de vida: entre ... - Ã¢Â€Âœpoder e representaÃƒÂ§ÃƒÂ£o em
histÃƒÂ³rias de vida: entre ausÃƒÂªncias e presenÃƒÂ§asÃ¢Â€Â• maureen bartz ... num fluxo de deslocamentos
no jogo polÃƒÂtico da memÃƒÂ³ria. universidade catÃƒÂ“lica de goiÃƒÂ•s mestrado em histÃƒÂ“ria
raquel ... - existentes em goiÃƒÂ¡s, ... palavras-chave: memÃƒÂ³ria, poder, religiosidade popular, mulher e festa.
8. abstract ... sÃƒÂ£o outras histÃƒÂ³rias ... o poder polÃƒÂ•tico no municÃƒÂ•pio de luziÃƒÂ‚nia/go: a
trajetÃƒÂ“ria ... - histÃƒÂ³rias e origens, ... quinta maior cidade do estado de goiÃƒÂ¡s, ... em
Ã¢Â€ÂœhistÃƒÂ³ria e memÃƒÂ³riaÃ¢Â€Â• faz uma anÃƒÂ¡lise dos materiais da fiat tocantins: histÃƒÂ³rias
(d)e poderes - periodicos.uem - pesquisa possibilita reflexÃƒÂµes sobre a gÃƒÂªnese do poder ...
emancipaÃƒÂ§ÃƒÂ£o do estado de goiÃƒÂ¡s, ... fato de que a memÃƒÂ³ria social, como ... pedro ludovico e a
memÃƒÂ“ria da revoluÃƒÂ‡ÃƒÂƒo - memÃƒÂ³ria coletiva e na histÃƒÂ³ria, ... alijar do poder uma oligarquia
e virar goiÃƒÂ¡s de ponta ... histÃƒÂ³rias de perseguiÃƒÂ§ÃƒÂµes e espancamentos durante o seu ... plano de
ensino i - identificaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo unidade acadÃƒÂŠmica ... - histÃƒÂ³rias de goiÃƒÂ¡s  memÃƒÂ³ria
e poder. goiÃƒÂ¢nia: ed. da ucg, 2008. bibliografia complementar chaul, nasr fayad. caminhos de goiÃƒÂ¡s: da
construÃƒÂ§ÃƒÂ£o da decadÃƒÂªncia aos eixos temÃƒÂ•ticos histÃƒÂ“ria - libanioabgo - Ã¢Â€Â¢
memÃƒÂ³ria e patrimÃƒÂ´nio ... histÃƒÂ³ria da minha vida e outras histÃƒÂ³rias ... registrando hipÃƒÂ³teses
explicativas para a ocupaÃƒÂ§ÃƒÂ£o territorial de goiÃƒÂ¡s ... percursos de memÃƒÂ³rias a trajetÃƒÂ³ria
polÃƒÂtica de pedro ... - poder? porque deus ÃƒÂ© ... memÃƒÂ³ria voluntÃƒÂ¡ria, involuntÃƒÂ¡ria, coletiva,
individual, ... trintaÃ¢Â€Â• em goiÃƒÂ¡s; 1 lispector, clarice. histÃƒÂ³rias extraordinÃƒÂ¡rias de ...
Ã¢Â€Âœcartografia de goiÃƒÂ¡s: patrimÃƒÂ´nio, festa e memÃƒÂ³riasÃ¢Â€Â• - o cartÃƒÂ³grafo em
goiÃƒÂ¡s: histÃƒÂ³rias e ressentimento ... em meio a jogos de poder na luta para a ... Ã¢Â€Âœpolifonia da
cidade de goiÃƒÂ¡s: fragmentos da memÃƒÂ³ria ... polÃƒÂ•cia militar do estado de goiÃƒÂ•s (154 anos):
histÃƒÂ“ria ... - lÃƒÂcia militar do estado de goiÃƒÂ¡s enfatizando a histÃƒÂ³ria, a memÃƒÂ³ria e as ... as
discussÃƒÂµes no campo da memÃƒÂ³ria e das histÃƒÂ³rias de vida tÃƒÂªm ... escrita do eu em terra
sonambula de mai couto e memorias ... - goiÃƒÂ¡s, programa de mestrado ... a memÃƒÂ³ria coletiva, de
maurice halbwachs, ... histÃƒÂ³rias e dois narradores em terra sonÃƒÂ¢mbula , serÃƒÂ¡ natural que o leitor crie
a como nascem as histÃƒÂ³rias: uma conversa sobre o programa ... - a memÃƒÂ³ria das histÃƒÂ³rias ...
goiÃƒÂ¡s e ali encontrei dezenas de guardiÃƒÂµes da memÃƒÂ³ria com seus contos e ... gestÃƒÂ£o
compartilhada entre poder pÃƒÂºblico e comunidade ... escola de pharmÃƒÂ•cia e odontologia de goyaz:
espaÃƒÂ‡o de ... - a memÃƒÂ³ria ÃƒÂ© um objeto de luta pelo poder entre classes ... pois fazem parte das
histÃƒÂ³rias que a nossa ... espaÃƒÂ§o de ensino e memÃƒÂ³ria da cidade de goiÃƒÂ¡s ... sociabilidade e
fÃƒÂ‰ nos caminhos do sÃƒÂƒo marcos: histÃƒÂ“rias e ... - anais do xxvi simpÃƒÂ³sio nacional de
histÃƒÂ³ria  anpuh Ã¢Â€Â¢ sÃƒÂ£o paulo, julho 2011 1 sociabilidade e fÃƒÂ‰ nos caminhos do
sÃƒÂƒo marcos: histÃƒÂ“rias e bernardo ÃƒÂ‰lis: de corumbÃƒÂ¡ de goiÃƒÂ¡s ao mar. - 1.2- uma vida de
histÃƒÂ³rias: ... 3.1- campo intelectual em goiÃƒÂ¡s. ... falta de memÃƒÂ³ria histÃƒÂ³rica sobre seus principais
vultosÃ¢Â€Â• ... m na marcha da coluna prestes histÃƒÂ³rias que nÃƒÂ£o nos contaram - mulheres na
marcha da coluna prestes: histÃƒÂ³rias que nÃƒÂ£o nos contaram maria meire carvalho* resumo: neste artigo
apresento a participaÃƒÂ§ÃƒÂ£o das mulheres na marcha da ... alÃƒÂ©m dos mapas: a cidade como
palimpsesto, memÃƒÂ³rias e ... - nas representaÃƒÂ§ÃƒÂµes histÃƒÂ³ricas das disputas de poder e de ...
histÃƒÂ³rias e vivÃƒÂªncias de catalÃƒÂ£o-goiÃƒÂ¡s a partir do escritor ... memÃƒÂ³ria e fundamentos ... as
musicalidades das rodas de capoeira: investigaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo de um ... - investigaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo de um campo de
saber/poder?* mÃƒÂ¡rcio penna corte real da universidade federal de goiÃƒÂ¡s ... tomam-se como dados
aspectos das histÃƒÂ³rias de a memÃƒÂ³ria e o patrimÃƒÂ´nio no espaÃƒÂ§o urbano: a avenida goiÃƒÂ¡s
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... - a memÃƒÂ³ria e o patrimÃƒÂ´nio ... passei a vida escutando histÃƒÂ³rias do passado da avenida goiÃƒÂ¡s,
... tombamento pelo iphan e nisso o poder pÃƒÂºblico viu a ... memÃƒÂ“ria: uma ponte entre o passado e o
presente nas ... - histÃƒÂ“rias de vida de um grupo de ... antiga capital do estado de goiÃƒÂ¡s. com base nos
conceitos de memÃƒÂ³ria- ... expectativa de poder compreender os processos ... a histÃƒÂ“ria goiana escrita
por zoroastro artiaga na folha ... - desta forma a memÃƒÂ³ria ÃƒÂ© descrita para dar ... de goiÃƒÂ¡s esse
projeto vai se concretizar com a ... que configuram o passado fornecem uma sÃƒÂ©rie de histÃƒÂ³rias ...
narrativa, memÃƒÂ“ria e histÃƒÂ“ria: a literÃƒÂ•ria como forma de ... - narrativa, memÃƒÂ“ria e
histÃƒÂ“ria ... sujeitos e suas histÃƒÂ³rias, ... paÃƒÂs e, no caso de goiÃƒÂ¡s, a santa dica (vascon-cellos,
1991). a memÃƒÂ³ria dos velhos e a valorizaÃƒÂ§ÃƒÂ£o da tradiÃƒÂ§ÃƒÂ£o na ... - a memÃƒÂ³ria dos
velhos e a ... uma vez que mesmo se configurando como histÃƒÂ³rias pessoais, sÃƒÂ£o ... beleza daquele que
tem o poder de iniciar uma obra ... histÃƒÂ³rias de danÃƒÂ§ar, contar e palhaÃƒÂ§o conta histÃƒÂ³ria?
resumo - relativa ao levantamento de histÃƒÂ³rias de goiÃƒÂ¡s e os processos ... agora recapitulados e
atualizados pela memÃƒÂ³ria e pela ... seu poder cognitivo e livro ... o resgate da literatura oral em
quirinÃƒÂ“polis - universidade estadual de goiÃƒÂ¡s; e ... mantÃƒÂ©m firmemente na memÃƒÂ³ria, apesar de
poder sofrer alteraÃƒÂ§ÃƒÂµes ... admirar as estrelas e a lua e contar histÃƒÂ³rias ... a arte de (re) contar
histÃƒÂ³rias - snh2015puh - sudeste do estado de goiÃƒÂ¡s, ... fruto do ir e vir da memÃƒÂ³ria, novas/velhas
histÃƒÂ³rias ... nas mÃƒÂ£os de pessoas brancas de poder aquisitivo elevado para os ... universidade federal de
goiÃƒÂ•s regional catalÃƒÂƒo unidade ... - momentos mais tensos teve o poder de me acalmar com ...
problematizamos a relaÃƒÂ§ÃƒÂ£o entre o lugar e memÃƒÂ³ria em representaÃƒÂ§ÃƒÂµes ... histÃƒÂ³rias a
serem ... ave cÃƒÂ©sar: a deificaÃƒÂ§ÃƒÂ£o do imperador como teatro de poder ... - poder que permitiu a
reorganizaÃƒÂ§ÃƒÂ£o dos papÃƒÂ©is sociais ... manutenÃƒÂ§ÃƒÂ£o de interesses polÃƒÂticos e da
memÃƒÂ³ria dos ... Ã¢Â€Âœnas histÃƒÂ³rias da religiÃƒÂ£o ... outras histÃƒÂ³rias: beatriz do nascimento
por alex ratts - sistema baseado em um novo padrÃƒÂ£o de poder, ... 1 mestre em histÃƒÂ³ria pela universidade
federal de goiÃƒÂ¡s. ... depositÃƒÂ¡rio da memÃƒÂ³ria de histÃƒÂ“ria educaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo da polÃƒÂ•cia m d
g (1970 2000) - de acordo com hartog (1999) as histÃƒÂ³rias atuam antes de tudo, ... corporaÃƒÂ§ÃƒÂ£o
permaneceu na memÃƒÂ³ria daqueles que de alguma forma ... ligado ao poder; ... a estÃƒÂ©tica dos becos em
cora coralina ou Ã¢Â€Âœum modo ... - goiÃƒÂ¡s, compartimento ... de relaÃƒÂ§ÃƒÂµes de poder. situando-a
no contexto da literatura escrita por ... ria coletiva, construindo, assim, novos quadros de memÃƒÂ³ria.
universidade federal de goiÃƒÂ•s faculdade de letras thaiza ... - ÃƒÂ€ andressa que vi entrar na
adolescÃƒÂªncia sem poder ... histÃƒÂ³rias e outras atividades lÃƒÂºdicas como o dominÃƒÂ³, a
dramatizaÃƒÂ§ÃƒÂ£o e os jogos de memÃƒÂ³ria o poder da memÃƒÂ³ria e a negociaÃƒÂ§ÃƒÂ£o da
memÃƒÂ³ria do patrimÃƒÂ´nio ... - especialmente por compartilhar histÃƒÂ³rias ... universidade federal de
goiÃƒÂ¡s ... poder e os enquadramentos da memÃƒÂ³ria na produÃƒÂ§ÃƒÂ£o dos vÃƒÂ¡rios projetos ... entre
o silÃƒÂŠncio e o esquecimento: a questÃƒÂƒo das fontes e ... - memÃƒÂ³ria. histÃƒÂ³ria da
educaÃƒÂ§ÃƒÂ£o em goiÃƒÂ¡s. ... dos da repartiÃƒÂ§ÃƒÂ£o desigual de poder e renda entre as regiÃƒÂµes ...
de exclusÃƒÂ£o e silenciamento das histÃƒÂ³rias ... um diÃƒÂ•logo de memÃƒÂ“ria, histÃƒÂ“ria e
santidade popular do ... - um diÃƒÂ•logo de memÃƒÂ“ria, ... os grupos que disputavam o poder em goiÃƒÂ¡s
eram, ... circunvizinhas histÃƒÂ³rias que possuem como apanÃƒÂ¡gio o trÃƒÂ¡gico. narrativas regionais e a
temÃƒÂ¡tica indÃƒÂgena em goiÃƒÂ¡s: o ... - narrativas regionais e a temÃƒÂ¡tica indÃƒÂgena em
goiÃƒÂ¡s: o indÃƒÂgena na memÃƒÂ³ria ... elites nas disputas pelo poder. ... crispiano tavares e pesquisas sobre
histÃƒÂ³rias ... todo o poder da cÃƒÂºrcuma - unicamp - todo o poder da cÃƒÂšrcuma ... e atÃƒÂ© na perda
de memÃƒÂ³ria", ... goiÃƒÂ¡s, ÃƒÂ© considerado a capital do tempero Ã¢Â€Â” pela qualidade do os vazios
transbordantes da memÃƒÂ“ria: relaÃƒÂ‡ÃƒÂ•es patriarcais ... - Ã¢Â€Âœ que todas as histÃƒÂ³rias
sÃƒÂ£o a ... superimposiÃƒÂ§ÃƒÂ£o do poder ... 1 doutora em estudos literÃƒÂ¡rios pela universidade federal
de goiÃƒÂ¡s. professora de ... universidade federal de goiÃƒÂ•s escola de mÃƒÂšsica e artes ... - uma
educaÃƒÂ§ÃƒÂ£o que lhe propiciasse a reflexÃƒÂ£o sobre seu prÃƒÂ³prio poder de ... com a memÃƒÂ³ria, ...
histÃƒÂ³rias em interface com outras ÃƒÂ¡reas do conhecimento ... o mito de brasÃƒÂlia e a literatura scielo - de minhas histÃƒÂ³rias poderiam certamente situar-se em lugares distintos de bra- ... o poder, a
alienaÃƒÂ§ÃƒÂ£o, o ... essas idÃƒÂ©ias serÃƒÂ£o retomadas na memÃƒÂ³ria Ã¢Â€Âœsobre a universidade
estadual do oeste do paranÃƒÂ• unioeste mestrado ... - a todos aqueles que narram histÃƒÂ³rias, fabricam ...
goiÃƒÂ¡s, 1925 figura 04: ... da coluna prestes foram apropriadas na memÃƒÂ³ria social. centro de apoio
operacional da infÃƒÂ¢ncia, juventude e ... - o ministÃƒÂ©rio pÃƒÂºblico do estado de goiÃƒÂ¡s, neste ato ...
romance, memÃƒÂ³ria, diÃƒÂ¡rio, biografia, ensaio, histÃƒÂ³rias histÃƒÂ“rias e mitos das cidades assistidas
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pela unu de ... - histÃƒÂ“rias e mitos das cidades assistidas pela unu de morrinhos. ... goiÃƒÂ¡s, unidade
morrinhos ... poder, memÃƒÂ³ria e polÃƒÂtica e media as disputas de verdades, ... vii simpÃƒÂ³sio brasileiro
de psicologia polÃƒÂtica memÃƒÂ³ria ... - educaÃƒÂ§ÃƒÂ£o e histÃƒÂ³rias do presente da universidade
estadual do rio ... memÃƒÂ³ria polÃƒÂtica, ... poder e controle social dennis de oliveira (usp) mediadora: aline
... pedro ludovico teixeira e os caiados: silÃƒÂªncio ... - e da famÃƒÂlia caiado em goiÃƒÂ¡s e como essas
imagens foram utilizadas pela imprensa ... memÃƒÂ³ria, ou seja, estÃƒÂ£o lado ... manter seu poder por meio da
violÃƒÂªncia, ... a escrita hagiogrÃƒÂ•fica medieval e a formaÃƒÂ‡ÃƒÂƒo da memÃƒÂ“ria ... - popular
rural e memÃƒÂ³ria em goiÃƒÂ¡s, ... ou de coincidÃƒÂªncia da religiÃƒÂ£o e do poder. ... prÃƒÂ³prias de cada
comunidade falar e contar suas histÃƒÂ³rias.
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