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É com prazer que apresentamos os Anais da XV SEMANA DE HISTÓRIA, com o tema “Política, Mídias e Movimentos Sociais”, organizados pelo curso 
de História da UFMS, campus de Três Lagoas. 

A XV Semana de História traz uma discussão que tomou as ruas, de norte a sul do país, neste ano de 2013, despertando, principalmente por meio dos 
movimentos em redes virtuais que se tornara “reais”, o debate para a “Política, Mídia e Movimentos Sociais”. Então, como o ogro da história que busca 
os vestígios da ação humana para poder deles se alimentar, o Evento vem contemplar questões que nos inquietam, fazendo-nos sentir a necessidade de 
romper as correntes que nos prendem. 

Revitalizada desde o ano de 2002 esta atividade de extensão vem abordando, no correr dos anos, vários temas importantes para a História e áreas afins. 
Ao fazer parte do calendário do Curso e envolver a Universidade e comunidade externa, estes eventos são fundamentais para a melhoria do Curso e de 
sua interação com a sociedade mais ampla. Esta ação nos motiva a dar continuidade às práticas de ensino, pesquisa e extensão, - eixos norteadores da 
Universidade -, independentemente das dificuldades, principalmente no que concerne à reposição das vagas de professores.  

Neste ano disponibilizamos um número expressivo de vagas gratuitas para os alunos das últimas séries do ensino médio (90 vagas para Três Lagoas e 
10 para Brasilândia), acreditando que talvez o contato com o curso possa inspirá-los a pensar na Licenciatura como algo fundamental.  

A colaboração de alunos e ex-alunos apresentando trabalhos e ajudando literalmente na organização da Semana é o que nos ajuda a acreditar que é 
possível fazer uma História outra em que não sejamos “ventríloquos” - reprodutores da fala do outro -, mas agentes de nossa própria fala, de nossa 
história. A realização desta semana nos dá a certeza de que a História permanecerá viva, independente dos percalços...  

Acreditamos que o esforço coletivo de professores efetivos e substitutos, bem como de muitos alunos e ex-alunos, pode contribuir para revermos as 
nossas práticas cotidianas de desestímulo frente à crise pela qual vem passando as licenciaturas no país, e entre elas a História, para, quiçá, fortalecer 
aos acadêmicos e professores na arte de ensinar e de aprender sempre. Aqui, agradecemos aos professores do curso por incentivarem os alunos a 
inscrever trabalhos, ao mesmo tempo em que fizeram a correção.  

Nesta edição do evento recebemos sessenta e cinco resumos de comunicações, dentre os quais foram enviados trinta textos completos. Os textos são 
de autoria de graduandos, professores, mestrandos, mestres, doutores e doutorandos nas áreas de História, Geografia, Antropologia, Comunicação, 
Administração, Ciências Sociais e Educação. Estes autores vem de instituições como: UFGD, UFMT, UNESP, UEL, UCDB, Universidade de Lisboa, bem 
como dos campus da UFMS de Campo Grande, Aquidauana e de Três Lagoas. 

Optamos por organizar os anais da mesma forma como estão organizados os resumos de comunicações do caderno de resumo, considerando apenas 
os trabalhos enviados com o texto completo. 

Agradecemos a todos pela participação, contribuindo no todo, para a realização deste evento. 

Obrigado. 
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