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Este evento promovido pela Fundação 
Perseu Abramo visa a destacar os diferentes 
aspectos da obra de um dos maiores his
toriadores do nosso século, que foi também 
membro fundador do Partido dos Trabalha
dores. Sérgio Buorque de Holanda trouxe uma 
contribuição inestimável e renovadora, ao es
tudara civilização brasileira de vários ângulos, 
desde a cultura material e as técnicas de 
ajustamento do homem ao meio físico até a 
análise refinada da criação literária. Capaz 
de expor com minúcia as maneiras de caçar 
e navegar; capaz de estudar o papel das



26 de novembro
Abertura -18:30 h

Luiz Dulci, presidente da Fundação Perseu Abramo, Secretário de Cultura 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Professor Cândido Antonio Mendes de Almeida.

representações mentais na colonização; 
capaz de vincular de maneira reveladora a 
produção literária do século XVII à corrente 
da civilização do Ocidente, ou de desmontar 
o mecanismo da vida política do Império, - 
Sérgio Buarque de Holanda foi capaz, além disso, 
de desmistificar as ilusões que cercavam o 
estudo da nossa formação histórica e mostrar 
que o conhecimento do passado vale como 
instrumento para compreender bem o pre
sente. Mais ainda: nesse esforço de enten
der de maneira moderna e sem preconcei
tos o seu momento, ele manifestou uma

7/

Segunda mesa -18:30 h

■ Sérgio Buarque de Holanda crítico Iitérario, por Antonio Arnoni Prado.

A visão política de Sérgio Buorque de Holanda, por Antonio Cândido.

a Atualidade de Sérgio Buorque de Holanda, por Ronaldo Marcos.

Sérgio Buarque de Holanda petista, por Luiz Dulci.
Coordenação: Hamilton Pereira, diretor da Fundação Perseu Abramo, Secretário 
de Cultura do Coverno do Distrito Federal.

Primeira mesa -19:00 h

■ Método histórico de Sérgio Buarque de Holanda, por Maria Odila da Silva Dias.

■ Sérgio Buarque de Holanda historiador da cultura material, por liana Blay.

■ Sérgio Buarque de Holanda historiador de representações mentais, por Ronaldo Vainfas.

■ Sérgio Buarque de Holanda analista das instituições brasileiras, por Raimundo Faoro.
Coordenação: vereador Jorge Bittar, membro do Conselho Curador da Fundação 
Perseu Abramo.

posição de firme radicalismo político desde 
os anos de 1930, em contraste com as 
ideologias sentimentais e em geral 
conservadoras que nutriam a maior parte da 
nossa historiografia de então. Daí a atualidade 
da sua obra, certamente um monumento da 
inteligência brasileira.
Este seminário abre uma série que a Fun
dação Perseu Abramo pretende organizar, 
cumprindo um de seus objetivos, que é o 
de pensar o Brasil através do resgate da obra 
de autores como Caio Prado Jr., Florestan 
Fernandes, Darcy Ribeiro.
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