
 
 

 

 

1º CLIC lança livro sobre Belém  

O livro “Belém do Pará: história, cultura e sociedade” será lançado nesta terça-feira, 27, no 

Auditório do Ateliê de Artes do Instituto de Ciências da Arte (ICA) da UFPA. O livro, publicado em junho 

pelo NAEA e organizado pela professora Ligia Simonian, é resultado de um seminário sobre Belém, 

realizado na cidade em 2003. A obra aborda os mais diversos aspectos da capital paraense, desde a 

arqueologia, passando pela cabanagem, pela belle époque, pelos ritmos populares, pelos usos locais de 

recursos florestais, pela violência urbana, pela literatura, dentre outros.  

Os autores dos artigos que compõem o livro são pesquisadores de diversas áreas científicas e 

instituições. O prefácio é escrito pelo professor Brasilmar Ferreira Nunes, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A obra conta ainda com uma série de fotografias e de figuras de autorias diversas, 

todas apropriadas às questões tratadas.  

Segundo Ligia Simonian, “essa obra se insere em um projeto intelectual que busca ampliar, 

aprofundar e divulgar o conhecimento sobre essa cidade.” Nessa direção, continua a professora, “as 

possibilidades múltiplas que um livro de natureza científica como este revela é o que importa, 

principalmente às mentes insaciáveis, questionadoras, comprometidas com buscas que possam 

contribuir no sentido da superação de realidades desumanas, injustas e que impliquem desigualdades 

socioeconômicas”.  

Dividida em quatro partes e com mais de 700 páginas, a obra apresenta uma visão ampla e 

interdisciplinar da cidade de Belém, visando alcançar a complexidade de uma urbanidade que passou 

por períodos históricos, sociais e culturais importantes e que ainda se revelam pouco conhecidos, ou 

que ainda necessitam cada vez mais de estudos que possam interpretá-los. “A cidade aponta para 

questões como territorialidade, saneamento, habitação e demais serviços, espaços e edifícios públicos, 

lixo, instituições, trabalho, lazer, violência, identidades etnoculturais, que devem ser consideradas. 

Nesta direção a interdisplinaridade se impõe como estratégia científica, o que permite aos/às autores/as 

enfatizar um ou mais enfoques”, conclui Ligia Simonian.  

“Belém do Pará: história, cultura e sociedade” tem o apoio do DEP/PROGEP/UFPA e da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA).  

   

(Prof. Dr. Relivaldo Pinho de Oliveira).  

   
SERVIÇO:  

Livro: “Belém do Pará: história, cultura e sociedade”.  

Organizado por Ligia T. L. Simonian (NAEA/UFPA).  

Lançamento: Dia 27 de setembro de 2011, às 17h.  

Local: Auditório do ICA (Ateliê de Artes), UFPA, Campus do Guamá.  

Informações: (91) 8120-0156 


