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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 
 

Os sertões e outros mundos: 
perspectivas histórico-culturais dos espaços 

 
Coordenadores 

Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade – UFRN e Prof. Dr. Francisco Firmino Sales Neto – UFCG 
 

 
Proposta do Simpósio Temático 

Propomos uma discussão sobre os sertões pela perspectiva da transgressão às 
fronteiras, como uma espacialidade que se expande em significados e outras 
semânticas e que permite se conectar com outros mundos em diferentes escalas 
(local, regional, global). São bem-vindos estudiosos dos sertões enquanto perspectiva 
espacial que, construída historicamente, é atravessada por múltiplas experiências 
culturais de constituição de sentidos e que, por isso mesmo, ilumina e é iluminada por 
realidades outras. Daí enfatizarmos o aspecto histórico-cultural no diálogo entre os 
sertões e outros mundos, em consonância com os seguintes eixos de trabalho: 
regionalismos, estudos comparativos, tradição, folclorização, práticas culturais ditas 
sertanejas, representações espaciais, mitologias, crenças, utopias/distopias/ucronias. 
 

Resumos 
 
POSSIBILIDADE DE ESTUDO DO SONHO DE BOTIJAS A PARTIR DOS 
PRESSUPOSTOS DE FREUD: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
 
David Jerfeson Pereira - graduando 
Orientadores: Prof. Evandro dos Santos e Helder Alexandre M. de Macedo - UFRN 
 
Discute a possibilidade de estudar o sonho de botijas, fenômeno recorrente no sertão 
do Nordeste brasileiro, a partir de pressupostos teóricos de Sigmund Freud, autor que 
se debruçou na análise do sonho, estudando o inconsciente humano. Parte de 
interesse pessoal do autor em fazer um estudo sobre os sonhos de botija, com cujas 
narrativas teve contato, desde a infância, no sertão da Paraíba. Enveredou em leituras 
do referido autor como “O Mal-Estar Na Civilização” (1930) , “O Futuro de uma ilusão” 
(1927) e “A Interpretação dos Sonhos” (1899). Além disso, como trabalhos que já se 
debruçaram sobre o sonho de botija no Nordeste, fez-se a leitura de artigos de 
Joaquim Cícero dos Santos, Danilo de Souza Cezario e John Kennedy da Silva. Em 
termos de metodologia, o trabalho partiu de pesquisa bibliográfica e utilizou análise 
textual, a partir dos pressupostos de Eva Lakatos, para trabalhar os livros de Freud 
como fontes, bem como, os artigos já mencionados, enquanto material bibliográfico. 
Verificou-se que, a partir de Freud, seus conceitos e abordagens, pode-se contribuir 
para a análise do fenômeno do sonho de botijas, evidenciando, nos artigos tomados 
como amparo bibliográfico, a relevância das discussões do pensador alemão. Num 
primeiro momento, analisou-se as narrativas dos artigos evidenciando unidades de 
sentido encontradas nas explicações de Freud, refletindo conceitos e definições; 
depois, olhou-se para o diálogo entre fontes e aportes teóricos para uma reflexão 
intertextual. Concluiu-se, após análise do material, que Freud propõe uma 
racionalização da explicação do sonho, argumentando, ele, que o inconsciente 
trabalha com traços do passado – estes, distantes ou não – para a construção do 
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mundo onírico. Nos artigos, vê-se que situações sonhadas – como a botija – podem 
ser compreendidas pelo sonhador, como coloca Freud. A botija poderia ser, de acordo 
com os aportes de Freud, um sonho motivado por elementos culturais de uma 
sociedade, e não por uma ligação com o além. Considera-se que novas pesquisas 
podem ser desenvolvidas acerca da temática, no futuro, tendo em vista que, durante 
o processo de análise bibliográfica, o autor constatou que mais fontes podem ser 
objeto de investigação, inclusive valendo-se da metodologia da história oral, para um 
aprofundamento mais salutar dos aportes teóricos da Psicanálise. Pretende-se 
afunilar a pesquisa em parâmetros regionais, discutindo os sertões e o sonho, a partir 
dos caminhos da Psico-História.  
Palavras-chave: Sonhos. Freud. Botijas. 
 
 
PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS FÍSICAS ESPACIAIS: A REDE GLOBAL 
ZAPATISTA NO CIBERESPAÇO 
 
Rodrigo de Morais Guerra - mestrando 
 
Na madrugada da virada do ano de 1993 para 1994, povos indígenas de origem maya, 
organizados militarmente em nome do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
(EZLN), tomaram em armas diversos municípios do estado mexicano de Chiapas e 
declararam guerra ao Estado. Reivindicando demandas básicas como trabalho, terra, 
teto, alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democracia, justiça e 
paz, e apresentando-se como produto de mais de 500 anos de exploração, os 
zapatistas anunciaram para o mundo um novo movimento antissistêmico latino-
americano, movimento este que destaca-se, dentre outras razões, pelas 
peculiaridades caras de um movimento que, cientes da evidente tentativa de 
deturpação de suas causas, pelos grandes veículos de comunicação, se anteciparam 
e utilizaram da internet como grande aliada e estratégia de guerra, convocando 
pessoas do mundo inteiro para saberem sobre o que estava acontecendo naquele 
longínquo estado mexicano. Os zapatistas utilizaram da tecnologia e do emergente 
ciberespaço como uma outra frente de campo de batalha. Ao lançaram na internet as 
suas declarações e suas visões sobre o que acontecia no México e o que os 
zapatistas, enquanto movimento indígena, reivindicava para a construção de um 
melhor país – afinal, trata-se de um movimento que anuncia a “libertação nacional” 
enquanto uma de suas lutas –, o mundo inteiro se voltou para Chiapas. Isto posto, 
temos como objetivo analisar as relações entre a insurgência zapatista e o 
envolvimento internacional com a luta desses indígenas que englobam em suas 
causas aspectos das lutas de diversas outras minorias exploradas pelo mundo 
capitalista; a conformação de uma rede global zapatista, articulada através do 
ciberespaço, este espaço na qual a posição e o lugar de cada um não pode mais ser 
fixado no espaço puramente físico, mas que o fato desse espaço não ser propriamente 
material não significa que é irreal (WERTHEIM, 2001), pois, embora destituído dessa 
materialidade, o ciberespaço é um espaço real no qual há a possibilidade de trocas e 
interações; e as novas possibilidades historiográficas suscitadas a partir desta 
configuração espacial que encurta distâncias e fronteiras e aproxima povos e ideias. 
Em suma, ao estabelecermos a transgressão das fronteiras físicas das relações 
pessoais e das relações com o mundo, apontamos, pois, para a formação de uma 
rede global zapatista, na qual o ciberespaço fornece um lugar que possibilita a criação 
coletiva de “outros” mundos e experiências. A utilização desse espaço enquanto 
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estratégia de guerra dos zapatistas, para além de ressaltar o caráter vanguardista 
deste movimento, abre um mundo inteiro a ser explorado para compreendermos os 
impactos da insurgência zapatista no mundo e na história.  
Palavras-chave: Zapatismo. Ciberespaço. História do Tempo Presente. 
 
 
OS SERTÕES DE GRACILIANO: A MODERNIZAÇÃO DO BRASIL EM SÃO 
BERNARDO 
 
Manoel Carlos Fonseca de Alencar - UECE 
 
O objetivo desse trabalho é analisar o imaginário do sertão presente em São Bernardo, 
de Graciliano Ramos. Publicado no ano de 1934, o romance é ambientado na cidade 
de Viçosa, no interior de Alagoas e se passa em período próximo à Revolução de 
1930. Conta a ascensão e decadência econômica de Paulo Honório, um homem 
empreendedor, que modernizou a sua propriedade. Na narrativa vem à tona algumas 
imagens e significados de sertão: o que se moderniza, identificado nas paisagens 
produtivas da fazenda; outro onde ainda residem relações escravistas, como o é a do 
dono com o se empregado, Marciano. Em todos os sertões representados, o foco é o 
da violência física e simbólica, que perpassa toda a narrativa. Pretende-se desvendar 
essas imagens no sentido compreender como Graciliano Ramos percebeu o processo 
de modernização do sertão. 
Palavras-chave: História. Literatura. Sertões. 
 
 
SEBASTIANISMO NO JORNAL CAICOENSE “O POVO” (1889-1892): 
UMA EXPRESSÃO POLÍTICA 
 
Mara Gabrielly Batista de Macêdo - graduanda 
Orientador: Prof. Joel Carlos de Souza Andrade - UFRN 
 
Regularmente, o sebastianismo é apresentado como uma “seita” marcada pela crença 
no retorno de D. Sebastião, o Rei português “encantado” na Batalha da Alcácer Quibir 
em 1578, que resgataria os momentos áureos de Portugal com a sua volta redentora. 
No Brasil, ganhou considerável destaque, neste sentido de “seita”, pela Tragédia do 
Rodeador (1819-1820) e pela Tragédia da Pedra Bonita (1836-1838). Há, por outro 
lado, o uso do termo sebastianismo como um instrumento de ataque político, usado 
por alguns republicanistas com significação pejorativa, correspondendo a 
“monarquista” ou a “pessoa resistente a mudanças”. O sebastianismo aparece, 
portanto, em múltiplos discursos relativos à cultura e à identidade portuguesas e, 
posteriormente, à própria brasilidade, apresentando diversos significados na política 
e na imprensa. Durante o processo de instauração da República brasileira, o uso 
político da palavra sebastianismo foi aplicado em diversos jornais nacionais da época 
e, por evidente, isso só foi possível porque havia, no campo da língua, um léxico a ser 
apropriado para combater os anacronismos e o desejo da volta da Monarquia. Dentre 
os muitos jornais nacionais em que o termo apareceu com uso político, nos 
debruçaremos sobre o primeiro jornal de Caicó, “O Povo” (1889 -1892), que surgiu 
precisamente neste momento de transição do monarquismo para o republicanismo. 
Com isto, objetivamos registrar o(s) significado(s) do termo sebastianismo, 
percebendo as conexões globais entre as ideias correntes no sertão caicoense e as 
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ideias lusitanas, o que se relaciona com a circulação de informações proporcionadas 
pelas agências de notícias e as tecnologias da época, em especial, o telégrafo. Em 
termos teórico-metodológicos, com inspiração na operação historiográfica de Certeau 
e no uso dos conceitos de Koselleck, buscamos a identificação dos possíveis 
articulistas que fazem uso do termo no jornal, atentando para os sentidos e o número 
de ocorrência da palavra sebastianismo neste periódico. No que toca à historiografia, 
partimos de autores como Andrade (2015), Bueno (1998), Valensi (1994), dentre 
outros. Constatamos, por derradeiro, que o termo sebastianismo não aparece no 
jornal “O Povo” no sentido de uma crença em um mito (volta do Rei D. Sebastião), 
mas, sim, enquanto uma expressão negativa utilizada pelos republicanos mais 
radicais para nomear o movimento conservador formado por adeptos da Monarquia, 
o que reforçou que o sertão caicoense da época não estava isolado das ideias 
correntes no restante da nação.  
Palavras-chave: Jornal “O Povo”. Sebastianismo. Caicó. 
 
 
MÁRIO DE ANDRADE E LUÍS DA CÂMARA CASCUDO: A CONSTRUÇÃO DE 
UM SERTÃO A PARTIR DA TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS 
 
Raquel Silva Maciel - doutoranda 
Orientador: Prof. Francisco Régis Lopes Ramos - UFC 
 
Em 09 de junho de 1937 Mário de Andrade escreve uma correspondência para Luís 
da Câmara Cascudo afirmando que o potiguar “[...] tem a riqueza folclorista passando 
aí na rua a qualquer hora. Você tem todos os seus conhecidos e amigos do seu Estado 
e Nordeste para pedir informações” (MORAES, 2010, p.296), sugestionando, portanto, 
que o projeto folclórico desenvolvido pelo norte-rio-grandense deveria ser direcionado 
para contemplação de elementos folclóricos locais. Mário de Andrade ocupa posição 
de destaque na rede de sociabilidade que Câmara Cascudo construiu ao longo das 
décadas de 1920 a 1940, período no qual se dedicava a produção de obras folclóricas, 
que tematizavam, sobretudo o espaço sertanejo. Foi por meio da troca de 
correspondências que a amizade entre eles se efetivou, possibilitando que tanto 
comunicassem e debatessem ideias quanto que compartilhassem projetos, 
constituindo o que Gico (s/d) denomina de geração do recado. Contribuição mútua, já 
que a partir dessa troca de correspondências, o norte-rio-grandense realizou pedidos 
referentes ao envio de livros, endereços, estudos e até paliativos para o Coronel 
Cascudo, seu pai. Já Mário de Andrade solicitava, sobretudo lendas documentadas e 
pesquisadas por Cascudo, que contribuíram, posteriormente, na escrita das suas 
obras. Nessa perspectiva, a prática missivista se constituiu como importante meio 
para o compartilhamento do processo de elaboração de uma obra, processo, realizado 
por alguns escritores, que sugestiona a intenção de fazer com que o destinatário 
participe da sua gestação, seja por meio do fornecimento de fontes, dados e outros 
elementos necessários a escrita ou do envio de fragmentos, planos e roteiro da obra. 
Considerando que, as correspondências podem ser interpretadas como locais de 
partilha e caracterizadas como espaços biográficos, problematizaremos, a partir das 
proposições teóricas de Bakhtin (1992) no tocante a compreensão ativa, de que 
maneira tais escritos são permeados pelo discurso do outro, atentando para as redes 
de colaboração que produziram, os interesses que respaldaram essa amizade e as 
influências mútuas que exerceram nos projetos que construíram, sobretudo no tocante 
a interpretação que possuem do elemento folclórico e o direcionamento em tomar tal 
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aspecto como objeto de pesquisa. A análise da escrita epistolar permite identificar o 
espaço sertanejo como temática recorrente em tais missivas seja por meio dos 
convites feitos por Câmara Cascudo para que Mário de Andrade visitasse a região, 
das indagações e exaltações acerca das práticas folclóricas sertanejas ou ainda das 
lamentações em torno das transformações sofridas pela “chegada da modernidade”, 
dessa forma, atentaremos para o modo com o qual elas abarcam uma construção 
discursiva em torno do espaço sertanejo, o que viria a caracterizar o discurso 
cascudiano acerca dessa região e consequentemente a produção que desenvolveu. 
Palavras-chave: Câmara Cascudo. Correspondências. Sertão. 
 
 
A EXPERIÊNCIA SERTANEJA NA PRODUÇÃO LEXICOGRÁFICA DE LUÍS DA 
CÂMARA CASCUDO 
 
Raquel Silva Maciel - doutoranda  
Orientador: Prof. Francisco Régis Lopes Ramos - UFC 
 
Câmara Cascudo ao afirmar, no prefácio da primeira edição do Dicionário do Folclore 
Brasileiro (1954), que “as três fases do estudo folclórico – colheita, confronto e 
pesquisa de origem – reuni-as quase sempre como forma normativa dos verbetes” 
(CASCUDO, 1954, p.26), indica uma das normas utilizadas no processo de produção 
do dicionário, isto é, a realização de uma análise folclórica direcionada a partir de três 
etapas. Cada estágio, dos mencionados pelo folclorista potiguar, se subdivide em 
outras fases, que apresentam entre si uma relação de dependência na medida em 
que uma só se realiza a partir do desenvolvimento da anterior, por isso, a menção das 
etapas do estudo folclórico possibilita que seja realizada uma investigação de cada 
fase separadamente. Nessa perspectiva, atentaremos para o processo de colheita de 
informações, etapa inicial que poderia se desenvolver a partir do recebimento de 
referências, por meio das correspondências, da leitura de obras ou ainda mediante a 
convivência com as manifestações folclóricas. A vivência é interpretada por Câmara 
Cascudo como elemento indispensável na produção de narrativas acerca do folclore, 
posto que tais fenômenos poderiam ser comprovados na realidade, ou seja, no 
cotidiano do povo. Dessa forma, a escrita lexicográfica produzida pelo folclorista se 
configura a partir do diálogo que estabelece com o campo memorialístico, remetendo 
a experiência no espaço sertanejo, ou seja, a convivência com vaqueiros, cantadores 
e outros sujeitos que, por meio da oralidade, compartilhavam mitos, lendas e estórias. 
Reminiscências de uma infância sertaneja “despreocupada e livre” (CASCUDO, 2005, 
p.11) e do período no qual realiza viagens pelo sertão norte-rio-grandense e 
paraibano, junto com a comitiva da interventoria federal, inaugurando obras públicas 
e coletando informações acerca das manifestações folclóricas. Dessa forma, 
buscamos problematizar como tal experiência, interpretada a partir do viés 
memorialístico, viabilizou a construção do discurso folclórico realizado no dicionário. 
Interpretando a memória enquanto um espaço móvel constituído a partir de 
repetições, apagamentos, silenciamentos, esquecimentos e transformações dos 
elementos discursivos, buscaremos analisar como Câmara Cascudo operacionaliza, 
por meio dos verbetes, a memória de vivência no sertão e como esse movimento 
repercute ou não na produção do dicionário.  
Palavras-chave: Câmara Cascudo. Dicionário. Sertão. 
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DO ESPINHARAS AO PLANALTO CENTRAL: REPRESENTAÇÕES DO “AMIGO 
VELHO” ERNANI SATYRO SOBRE O SERTÃO PARAIBANO NO SÉCULO XX 

 
Manoel Candeia das Chagas Neto 
Orientador: Prof. Joel Carlos de Souza Andrade - UFRN 
 
Esta comunicação trata do intelectual Ernani Satyro (1911-1986), natural de Patos-
PB, e suas representações sobre os sertões, pois apesar de ter feito sua carreira 
política e jurídica fora dos sertões paraibanos, manteve uma relação de afetividade 
com sua terra natal. Este estudo, ainda em caráter inicial, faz parte de um projeto 
maior, intitulado “Os Sertões: outras histórias (Paraíba, Ceará e Rio Grande do 
Norte)”, desenvolvido no âmbito do Bacharelado em História/CERES e tem como 
objetivo abordar as diversas faces dos sertões. Na fase inicial, privilegiou-se as 
informações constantes no periódico Diário de Pernambuco, desde 1825, e que teve 
um alcance importante na circulação de informações na região que envolve o projeto. 
Neste sentido, a pesquisa se desdobrará em duas fases: na primeira, a despeito de 
haver uma tipologia razoável de fontes (cartas, telegramas, manuscritos) estudar a 
figura emblemática de Ernani Satyro a partir das ocorrências no periódico Diário de 
Pernambuco, e, na segunda, perceber a face escriturística do intelectual através da 
produção de romances, poesias e crônicas em suas relações com as representações 
que o mesmo compôs sobre o sertanejo e os sertões.  
Palavras-chave: Ernani Satyro. Representações. Sertões. 
 
 
SEMIÓTICA E HISTÓRIA: UM ESTUDO DOS SERTÕES EM QUADRINHOS 
POTIGUARES (1992-2015) 
 
Filipe Viana da Silva - mestrando 
Orientador: Prof. Fábio Mafra Borges – UFRN 
Coorientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 
 
Problematiza de que modo quadrinhos produzidos por dois grupos de artistas no Rio 
Grande do Norte enunciam os sertões nordestinos. Para tal empreendimento, 
realizou-se a leitura de obras de linguistas como Ferdinand de Saussure, Charles 
Peirce e Umberto Eco que desenvolveram estudos acerca da comunicação e 
semiótica. Por outro lado, para a compreensão do que são os quadrinhos, partimos 
de Will Eisner, Scott McCloud e Luíz Cagnin os quais contribuíram para construir uma 
definição para os quadrinhos e métodos de se compreender esse tipo de linguagem. 
Tomamos como fonte sete edições da revista Maturi, produzidas pelo Grupo de 
Pesquisa em História em Quadrinhos da cidade de Natal. De Currais de Novos, cinco 
publicações da Associação Avoante de Cultura: Estórias de Vaqueiros (1992); Caos 
nas Tetas (1993); Kueka (2001); Quadrinhos Avoante 01 (2014) e Kan kão 01 (2015). 
Durante o processo de análise, constatou-se a reprodução dos sertões enquanto 
espaços do cangaço, da fome, seca e miséria. Em outras narrativas, os sertões 
nordestinos são enunciados a partir de cenários verdes, presença de chuvas e 
desenvolvimento econômico e social, de forma que permite ao leitor outras 
percepções durante o processo de compreensão em torno de novas narrativas 
sertanejas.  
Palavras-chave: Semiótica. Quadrinhos. Sertões. 
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MUNDOS DO TRABALHO: MINERADORES DE SCHEELITA EM QUIXERÉ 
 
Daniel Oliveira de Medeiros - graduado 
 
Este trabalho objetiva analisar a obra "Quixeré", da escritora Djanira Araújo de Me-
deiros sob a perspectiva da análise do discurso onde pretendemos verificar como a 
narrativa da autora nos permite visualizar o cotidiano dos trabalhadores na extração 
da scheelita na mina Quixeré na década de 40 do século XX. Buscaremos assim 
entender qual a importância descrita pela autora da obra Quixeré sobre a atividade 
mineradora para o município de São João do Sabugi-RN e a região do Seridó Potiguar 
e quais os benefícios econômicos e sociais bem como qual o papel das mulheres no 
contexto do cotidiano laboral na mina de scheelita denominada Quixeré. 
Palavras-chaves: Discurso. Mineração. Scheelita. Trabalhadores. 
 
 
OS FLAGELADOS DO SERTÃO: A CONSTRUÇÃO DE UMA REPRESENTAÇÃO 
SERTANEJA A PARTIR DA SECA E DA FOME RETRATADAS NO PERIÓDICO 
"DIÁRIO DE NATAL" (1957-1961) 
 
Láira Lianne da Silva Pontes - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 
 
O Diário de Natal, foi fundado em setembro de 1939, com o objetivo de divulgar as 
notícias da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seus proprietários venderam o 
registro do jornal, no mês de abril de 1942, ao então diretor de A República, Rui Paiva. 
É o mais antigo jornal impresso em circulação na capital potiguar. No entanto, no dia 
2 de outubro de 2012 o grupo Associados de Pernambuco decretou seu fim. Tendo 
isso em vista, o periódico nos proporciona várias possibilidades enquanto fonte. 
Funcionando como um portador do pensamento social e crítico da época, trabalhando 
com dados, críticas e opiniões de diversas esferas sociais. Sendo assim, utilizando 
uma bibliografia que inclui autores como Rosado, Hall, Albuquerque Jr. e Gomes, 
pretendemos com este trabalhar identificar as opiniões e visões que eram transmitidas 
através do jornal sobre os “flagelados da seca". O designativo correspondia aos 
indivíduos que viviam em uma situação social extrema, vítimas das intempéries 
climáticas e da falta de políticas públicas, tal fator era também utilizado como base 
para a construção de uma representação atrelada ao sujeito sertanejo que estaria 
ligado diretamente às figuras da fome, pobreza e seca extrema. Como o trabalho está 
em fase embrionária os resultados ainda não são totalmente conclusIvos. 
Palavras-chave: Diário de Natal. Secas. Flagelados. Representação. 
. 
 
DOS MARES AOS SERTÕES: AMÉRICA E ÁFRICA NO HORIZONTE DE 
OLIVEIRA MARTINS 
 
Joel Carlos de Souza Andrade - doutor 
 
Trata de uma abordagem sobre o uso do conceito de “sertão” por parte do historiador 
português Oliveira Martins (1845-1894), especialmente em sua obra “O Brasil e as 
Colônias Portuguesas” (1880). Do longo período de decadência, Martins comparará 
as experiências portuguesas no Oriente (visto a partir do processo de defasagem) e 
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as na América e África, compreendidos como articulados ao mesmo “sistema”. É neste 
campo de abordagem, que esta obra de finais do século XIX vai debater o lugar de 
Portugal na balança dos povos e demonstrar as continuidades da “herança” 
portuguesa com o deslocamento dos mares para os sertões da América e de África. 
Portanto, crítico do positivismo, sua proposta de análise da história se coaduna por 
uma perspectiva evolucionista não ortodoxa e por um caráter eminentemente 
interdisciplinar, Martins operou o conceito de sertão aos múltiplos repertórios histórico-
sociais em suas particularidades espaciais. 
Palavras-chave: Oliveira Martins. Brasil. Sertões 
 
 
SOBRE O SERTÃO E AS CORES: UMA APROXIMAÇÃO COM A OBRA “OS 
BRUTOS”, DE JOSÉ BEZERRA GOMES (1938) 
 
Prentice Geovanni da Silva Costa - graduando 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 
 
Analisa como o literato José Bezerra Gomes utilizou de cores na construção de uma 
narrativa sobre os sertões no romance “Os Brutos” (1938). Partiu de estudo anterior 
em que o autor deste trabalho discutiu ideias sobre os sertões por meio da escrita de 
Gomes na referida obra; da percepção de analisar a presença dos sertões na literatura 
ficcional com um viés pautado na História das Sensibilidades; da possibilidade de 
estudar a temática com o olhar voltado para a História das Cores em função dos 
estudos de Michel Pastoureau; de uma revisão historiográfica em trabalhos anteriores 
produzidos sobre o Seridó, de autoria de Helder Macedo, Alcineia Santos e Muirakytan 
Macedo, os quais não tiveram foco no estudo do cromatismo, mas acabaram por 
discutir questões relacionadas às cores nas vestimentas da vida e morte no cotidiano 
sertanejo nos períodos colonial e imperial. Metodologicamente o estudo partiu de três 
frentes: releitura do romance, com um mapeamento de cores primárias, secundárias 
e matizes conforme instruído pelos estudos de Pastoureau; escolha do branco e 
vermelho, em função de uma maior recorrência no texto do autor, para análise e 
comparação com a historicidade dessas cores a partir dos enunciados de Pastoureau 
e Eva Heller; elaboração de uma reflexão sobre o uso dessas cores por parte de 
Gomes em seu contexto social. O branco na obra "Os Brutos" remete à pureza de 
Sigismundo, protagonista, para com a mãe de mesmo nome da cor; ao quanto essa 
cor pode ser a fortuna para alguns - seu Tota, comerciante local, que se beneficia do 
algodão na folha para realizar seus negócios - como também, a desgraça para outros 
- seu Duda, morto por sua mesquinhez na guarda pelo Ouro Branco; e, de maneira 
geral, ao cenário econômico da época, em que a cotonicultura regia os destinos das 
vidas nos sertões. Evoca a lealdade das mulheres, a exemplo de Rica, prostituta, que, 
mesmo no Aterro (prostíbulo), diferentemente das outras mulheres do lugar, usava 
roupas brancas. Sobre o vermelho, o texto do romance traz elementos ligados ao 
mundo material (sangue) e ao dos sentimentos (raiva, ódio, amor, relações de poder 
e de domínio no campo das relações afetivas). Na narrativa de Gomes, o protagonista-
narrador, Sigismundo, lembra de Rica pela cor encarnada, ao aduzir à paixão e ao 
amor. É possível aduzir que o uso do vermelho se traduz, a partir da construção do 
personagem Tio Lívio, à medida em que o mesmo manifesta, em seus olhos, a raiva 
por ter ciúmes de Rica e a loucura por tê-la matado. O episódio da morte de Rica, 
nesse contexto, traz fortes imagens do encontro entre o branco - representado pela 
roupa costumeira - e o vermelho - o sangue que brotou do peito ao ser apunhalada 
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pelo Tio Lívio. As análises preliminares feitas a partir da releitura de “Os Brutos”, com 
base nos aportes teórico-metodológicos de Pastoureau e Heller, sugerem que o 
campo da História das Cores nos sertões é profícuo para futuras investigações.  
Palavras-chave: Cores. Sertão. Os Brutos. 
 
 
TEMPOS DE CHEIA: MEMÓRIAS DAS ENCHENTES (IPANGUAÇU-RN) 
 
Layanne Patrícia Fernandes Souza - graduanda 
Orientador: Prof. Joel Carlos de Souza Andrade - UFRN 
 
A comunicação tem como objeto de abordagem uma análise sobre as enchentes. 
Ainda na fase inicial de pesquisas, e articulado a um projeto maior sobre os sertões 
do Rio Grande do Norte, entende-se que a polaridade seca/chuvas ressoa sobre 
experiências particulares em determinados territórios. Neste sentido, tem-se como 
locus da pesquisa a cidade de Ipanguaçu, situada na mesorregião do oeste potiguar 
e na microrregião do vale do Açu, banhada pelos rios Piranhas-Açu e Pataxó. A 
despeito de a regularidade de calamidades na região está associada ao período  das 
longas estiagens, neste caso de Ipanguaçu, no período de janeiro a junho, os 
discursos, memória e experiências voltam-se para as enchentes. Enquanto marcos 
históricos, retomaremos os referenciais da década 1970, quando a cidade foi 
impactada por várias enchentes e buscaremos compreender, através de memórias e 
outras tipologias documentais (como jornais), as experiências mais recentes de 2008, 
2009 e 2011. Com isto, buscamos também discutir que ao passo que temos marcos 
de memórias em termos de anos de secas, temos também em termos de abundância 
de água.  
Palavras-Chaves: Sertões. Enchentes. Ipanguaçu-RN. 

 
 

AS POSSIBILIDADES DE ANÁLISE DE UM SERTÃO CONTEMPORÂNEO A 
PARTIR DO ARQUIVO HISTÓRICO DA CÁRITAS DIOCESANA DE CAICÓ  

  
Inês Denize Dantas - graduanda 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 
 
Analisa, a partir da implementação do Arquivo Histórico da Cáritas Diocesana de 
Caicó e sua catalogação inicial, possibilidades de pesquisa dentro do mesmo, 
pensando uma ampla face da região seridoense e sertaneja, tendo em vista o largo 
alcance, em termos regionais, dessa instituição anteriormente caracterizada como 
Departamento Diocesano de Ação Social (DDAS). Essa documentação está sob 
custódia temporária do Arquivo da Diocese de Caicó, no Centro Pastoral Dom Wagner 
e, no presente ano (2019) está sendo catalogada, através de parceria com o 
Laboratório de Documentação Histórica (Labordoc) do CERES-UFRN. O acervo da 
Cáritas dispõe de documentos ligados a assuntos como, projetos em formato de 
cursos desenvolvidos para a comunidade, programas radiofônicos, cursos para a 
formação de líderes rurais e relações de subvenções federais e estaduais. A 
disseminação dessas informações contribui para uma análise focada na 
desconstrução de um sertão arcaico, sendo utilizado, como embasamento, as 
discussões de Durval Muniz Albuquerque Júnior sobre os “sertões contemporâneos”. 
A documentação encontrada no arquivo sugere o questionamento de um sertão 
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afastado das práticas urbanas, a partir de documentos relacionados às atividades 
exercidas através da Igreja como instituição de bastante influência na regionalidade a 
ser trabalhada, e também por convênios, como é o exemplo do Movimento de 
Educação de Base (MEB), um programa nacional intrinsecamente ligado às igrejas. A 
análise sobre tais mananciais arquivísticos evidencia que é possível, mesmo em 
arquivos com documentação ligada ao período contemporâneo, quase intocados pela 
pesquisa histórica, pensar em temáticas para investigações futuras sobre os sertões 
contemporâneos. 
Palavras-chave: Arquivo. Sertões. Cáritas Diocesana de Caicó. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 
 

História e Historiografia dos Sertões 
 

Coordenadores 
Prof. Dr. Evandro dos Santos – UFRN e Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 

 
 

Proposta do Simpósio Temático 
O simpósio tem como objetivo reunir trabalhos que discutam diferentes perspectivas 
acerca da escrita da História nos/dos sertões, considerando enfoques como o 
problema das temporalidades, o lugar social de produção, os homens e mulheres que 
produziram tais narrativas, os conteúdos enunciados por meio dos discursos em torno 
dos sertões. Parte do pressuposto de que uma multiplicidade de composições 
historiográficas contribuíram para a constituição de representações sobre os sertões, 
sejam aquelas construídas pela historiografia erudita, sejam pela historiografia 
acadêmica (sem desconsiderar aquelas oriundas de produções não acadêmicas e/ou 
de outras áreas de saber, como o jornalismo e as artes, por exemplo). 
 

Resumos 
 
JURISDIÇÕES, DISCÓRDIAS E MUDANÇAS DE SUBORDINAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE (1695-1705)  
 
Tyego Franklim da Silva - doutorando 
Orientadora: Prof.ª Carmen Margarida Oliveira Alveal - UFRN  
 
Na virada do século XVII para o XVIII o tema das jurisdições e o exercício de poder 
das autoridades coloniais da capitania do Rio Grande ficou mais recorrente na 
documentação administrativa, sobretudo nas correspondências que tratavam de 
assuntos relativos à Guerra dos Bárbaros e das ações de conquista dos sertões da 
capitania. O complexo jogo das jurisdições era um dos pilares do Império Ultramarino 
português e o estabelecimentos de limites dessas áreas de exercício de poder era 
fundamental para a manutenção da harmonia entre as autoridades. Este trabalho 
apresentará um apanhado geral do jogo de jurisdições caracterizavam a estrutura 
político-administrativa da capitania do Rio Grande na virada do século XVII para o 
XVIII, bem como as discórdias envolvendo as autoridades coloniais motivadas pela 
definição de seus espaços jurisdicionais, com o objetivo de demonstrar como o estudo 
das autoridades coloniais e suas respectivas jurisdições podem contribuir para a 
compreensão do processo de territorialização da capitania do Rio Grande, dentro das 
dinâmicas do Império português. Para tanto, serão analisados documentos oficiais da 
administração colonial e régia, correspondências entre as autoridades e cartas de 
doação de sesmarias. O aporte teórico embasa-se, principalmente, nos conceitos de 
jurisdição, centro e periferia, relevantes para se compreender o processo de mudança 
de subordinação e da nova configuração jurisdicional que a capitania do Rio Grande 
passou a incorporar como uma das capitanias anexas a Pernambuco. Como recortes 
temporais, considerar-se-á o início do governo do capitão-mor Bernardo Vieira de 
Melo (1695) e o final do mandato de seu sucessor, Antonio de Carvalho e Almeida 
(1705), período em que ocorre a mudança administrativa e percebe-se maior 
intensidade de correspondência tratando do assunto entre as autoridades coloniais. 
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Palavras-chave: Capitania do Rio Grande. Jurisdição. Administração Colonial. 
 
 
“DISTINTOS PELOS SERVIÇOS E SEUS CABEDAIS”: UMA ANÁLISE SOBRE A 
ELITE POLÍTICA DO SERTÃO DO PIANCÓ E SUAS ESTRATÉGIAS DE 
LEGITIMAÇÃO (CAPITANIA DA PARAÍBA DO NORTE, SÉCULO XVIII) 
 

Larissa Daniele Monteiro Lacerda - mestranda 
 

Após intensos conflitos contra os nativos, iniciados ainda em fins do século XVII e 
estendidos até meados do século XVIII, os sertões da Paraíba, especialmente o sertão 
do Piancó, foram integrados ao império lusitano e institucionalizados. A organização 
de um aparelho administrativo e jurídico, comandado por militares de Ordenança e um 
juiz ordinário, inaugurou uma nova dinâmica sociopolítica no Piancó e possibilitou aos 
homens envolvidos nesse processo honras, títulos e mercês, garantindo assim a 
(re)produção de uma elite local, detentora de um signo de distinção social ou, em 
outras palavras, de um ethos social. O objetivo do presente trabalho é discutir os 
resultados apresentados em nosso trabalho de conclusão curso, Distintos pelos 
serviços e seus cabedais: administradores, militares e a sociedade no sertão do 
Piancó (Capitania da Paraíba do Norte, século XVIII), cujo interesse era analisar as 
estratégias utilizadas pela elite política do sertão do Piancó para legitimar um ethos 
social baseado no controle militar e administrativo da região durante o século XVIII. 
Para isso, apoiados na micro-história, contamos com o uso das fontes cartoriais 
produzidas no sertão do Piancó e de documentos avulsos do Arquivo Histórico 
Ultramarino.  
Palavras-chave: Piancó. Ethos Social. Elite Política. 
 
 
A HISTÓRIA DOS SERTÕES VISTA PELO OLHAR DE JOSÉ DE AZEVÊDO 
DANTAS (1890-1929) 
 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo - doutor 

 
O trabalho analisa como a História dos Sertões é construída a partir das narrativas 
que aparecem na obra de José de Azevêdo Dantas (1890-1929), erudito seridoense 
que, em seus jornais manuscritos “O Momento” e “O Raio”, dissertou sobre fatos 
históricos ligados aos sertões, contribuindo, pois, com a construção de imagens que 
ora reificavam, ora destoavam daquelas que comumente associamos ao que sejam 
as áreas sertanejas. Metodologicamente, parte de análise dos jornais manuscritos, 
tendo como mote de inspiração a operação historiográfica de Michel de Certeau, no 
sentido de verificar que tipo de discurso histórico encontra-se nas páginas dos 
periódicos. A narrativa histórica encontrada nos referidos jornais radica em uma 
concepção de história que: atribui ao período colonial e à economia calcada na 
pecuária as bases da formação das áreas sertanejas; encerra, em figuras de 
destaque, como patriarcas e coronéis, o tipo de ancestral que é cultuado, ainda na 
época de produção das obras, nas comunidades sertanejas do Seridó; usa, como 
principais conjuntos documentais para a construção de tal discurso, tradições orais 
recolhidas pelo próprio autor e publicações de revistas, a exemplo da Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.  
Palavras-chave: História dos Sertões. Fontes jornalísticas. José de Azevêdo Dantas. 



15 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

 
 
OS SERTÕES NA REPÚBLICA DO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE A IMAGÉTICA 
NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1893-1897) ATRAVÉS DE LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
João do Carmo Dantas Filho - especialista 
 
A referida pesquisa busca analisar a representação dos sertões nordestinos nos 
primeiros anos da República do Brasil (1893-1897) através de livros didáticos de 
História do ensino fundamental do 9º Ano da escola pública. Em decorrência, entender 
como os sertões nordestinos são tratados nos livros didáticos de História da escola 
pública, reconhecer os critérios de avaliação do MEC para a seleção de livros didáticos 
da escola pública e avaliar as temáticas relacionadas aos sertões nordestinos nestes 
livros. 
Palavras-chave: Sertões Euclidianos. Imagética. Livro Didático.  
 
 
UM JARDIM DO MITO AO FATO: UMA NARRATIVA POSSÍVEL SOBRE O 
SURGIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN (SÉCULO XX) 
 
Elisson Diego Mota De Lima - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
Analisa a narrativa mitográfica sobre o surgimento do município de Jardim de 
Piranhas, perpassada pela oralidade através das gerações e, também, reproduzida 
pela historiografia local, a qual coloca Margarida Cardoso como benfeitora e 
proprietária da fazenda Jardim, localizada na povoação do Jardim das Piranhas, que 
hoje se integra aos limites territoriais do município de Jardim de Piranhas – RN, 
durante o século XX. O trabalho surge a partir da disciplina de História do Rio Grande 
do Norte II, sob o plano de pesquisa referente a fonte dos jornais de época do estado 
do Rio Grande do Norte. Utiliza, como fontes, as ocorrências dos jornais Diário de 
Natal (RN), Diário de Pernambuco (PE), Jornal do Brasil (RJ), Correio da Manhã (RJ), 
Correio Brasiliense (DF), O Estado de Mato Grosso (MT), inventários post-mortem do 
Fundo da Comarca de Caicó, custodiados pelo Laboratório de Documentação 
Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) para 
análise e cruzamento de fontes. Nesse sentido, a pesquisa parte também da revisão 
bibliografia da obra “Jardim de Piranhas: ontem e hoje” que tratam do surgimento e 
formação do município de Jardim de Piranhas - RN, da catalogação dos periódicos 
encontrados nos jornais de época disponível no site da Biblioteca Nacional Digital 
(BNDigital/Hemeroteca Digital), e no cruzamentos das fontes documentais dos 
séculos XVIII e XIX com os periódicos do século XX. O processo de territorialização 
do espaço hoje compreendido pelo município também foi objeto de recentes 
pesquisas acadêmicas, as quais evidenciaram, através do trato com fontes dos 
séculos XVIII e XIX, novas possibilidades e personagens nessa trama. Em contato 
com periódicos do século XX, pudemos constatar um caso que novamente abriu a 
disputa entre a posse dessas terras, o que nos permite refletir sobre os 
desdobramentos de narrativas.  
Palavras-chave: Mito. Jardim de Piranhas. Jornais. 
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DA VOZ À LETRA: MAPEAMENTO DA TRAJETÓRIA DOS CORDELISTAS DE 
BANCADA NO NORDESTE DO BRASIL E SUAS POSSÍVEIS REFERÊNCIAS 
SOBRE A ANTIGUIDADE (1900-1940) 
 
Ana Clara Pontes de Araújo - graduanda 

  
O presente trabalho está relacionado ao projeto de pesquisa “As Apropriações da 
Antiguidade Clássica nos Cordéis Brasileiros”, vinculado ao grupo de pesquisa em 
História dos Sertões e orientado pela Profa. Dra. Airan dos Santos Borges de Oliveira, 
cujo objetivo central consiste em analisar a recepção da Antiguidade Clássica nos 
chamados ‘cordéis de desafio’, a saber, os Marcos e Vantagens, entre os anos 1900 
e 1940. Dentre a pluralidade dos poetas do período supracitado, recortamos nossa 
análise nos cordelistas de bancada dos estados Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Ceará. Nesta comunicação, apresentarei o plano de trabalho que 
desenvolvo dedicado ao mapeamento da trajetória de vida dos cordelistas 
selecionados para a pesquisa, a saber: João Ferreira Lima, João Martins de Ataíde, 
José Adão Filho, Leandro Gomes de Barros, Manoel Martins de Oliveira e Manoel 
Tomaz de Assis. Nosso intuito consiste em compreender o contexto literário dos 
respectivos autores a fim de identificar as possíveis fontes dos conteúdos da 
Antiguidade encontrados em seus cordéis. Para tanto, na corrente fase da pesquisa, 
operacionalizamos dois corporas documentais: os jornais publicados no Nordeste do 
Brasil no final do século XIX e até meados do século XX, em especial o Diário de 
Pernambuco, fundado em 1825 no Recife; bem como pelas biografias organizadas 
em acervos de pesquisa on-line. Como resultados parciais da pesquisa ainda em 
andamento, apresentaremos a trajetória do poeta cordelista de bancada João Martins 
de Ataíde.  
Palavras-chave: Literatura de Cordel. Poetas-Cordelistas. Recepção dos Clássicos. 
 
 
O SERTÃO PARAIBANO EM PERSPECTIVA: PESQUISA CULTURAL SOBRE 
HÁBITOS SERTANEJOS NO "INQUÉRITO DE ADEMAR VIDAL ENTRE 
SERTANEJOS" (1942) 
 
Maria Joedna Rodrigues Marques - graduanda 
Orientador: Prof. Francisco Firmino Sales Neto - UFCG 

 
Este trabalho tem como proposta analisar o “Inquérito de Ademar Vidal entre 
sertanejos” (1942) como fonte para formulação e compreensão de um sertão 
paraibano na obra do escritor paraibano Ademar Vidal. O mesmo circulou pelo interior 
do estado paraibano, contando com uma rede de colaboradores sertanejos que 
tinham como missão registrar diversos aspectos do âmbito social, cultural e 
econômico do sertão. Desta forma, a partir desse é possível compreender quais 
temáticas na percepção vidaliana estariam associadas a uma identidade sertaneja e 
como essas informações coletadas possibilitaram o registro do “sertão” em sua obra. 
Além desse, utilizamos a carta do padre Manoel Otaviano da cidade de Piancó e o 
retorno da pesquisa elaborada por Irineu Rangel de Farias prefeito do município de 
Taperoá. Essa troca de materiais exemplifica a atuação de uma rede de colaboradores 
com a produção vidaliana. No viés teórico-metodológico partimos da análise de 
discurso com Michel Foucault (1996), identidade com Stuart Hall (2006) e sertão com 
Janaína Amado (1995) e Erivaldo Fagundes Neves (2012).  
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Palavras-chave: Sertão. Paraibanidade. Ademar Vidal. 
 
 
ABORDAGENS SOBRE O SERTÃO NO "GUIA DA PARAÍBA" (1943), DE 
ADEMAR VIDAL 
 
Maria Joedna Rodrigues Marques - graduanda 
Orientador: Prof. Francisco Firmino Sales Neto - UFCG 

 
Esta proposta pauta-se em problematizar as abordagens sobre o sertão no livro “Guia 
da Paraíba” (1943), escrito por Ademar Vidal. O livro trata-se de um roteiro, por 
sugestão de Epitácio Pessoa, sobre o estado paraibano, por isso, apresenta diversas 
temáticas com enfoque no cenário social e cultural do estado. Nossa problemática 
pauta-se nas escolhas feitas pelo autor, partimos dos elementos da composição desse 
roteiro discursivo para representar uma identidade paraibana, assim como a 
abordagem acerca da representação e identidade sertaneja. Percebemos que essa 
narrativa é dividida em aspectos gerais e específicos compreendidos como símbolos 
das singularidades que compõem uma paraibanidade, com ênfase na capital 
paraibana e seus artefatos socioculturais. Desta forma, utilizamos como aporte 
teórico-metodológico as discussões sobre identidade com Stuart Hall (2006), 
representação a partir de Roger Chartier (1991), sertão com Janaína Amado (1995) e 
Erivaldo Fagundes Neves (2012); para compreendermos os discursos que formulam 
esses recortes e cenários descritos no livro, utilizamos Michel Foucault (1996). 
Palavras-chave: Guia da Paraíba. Sertão. Paraibanidade. Ademar Vidal. 
 
 
NAS TRAMAS DO SERTÃO: OS DISCURSOS SOBRE O LANÇAMENTO DA 
COLEÇÃO DE MODA "CARNE SECA OU UM TURISTA APRENDIZ EM TERRA 
ÁSPERA", DE RONALDO FRAGA, ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2018 
 
Marcelino Gomes dos Santos - mestrando 
Orientador: Prof. Durval Muniz de Albuquerque Júnior - UEPB 

 
Na contemporaneidade, é tradição de estilistas e marcas de moda de todo o mundo o 
lançamento de coleções de vestuário a cada estação do ano. Em se tratando do 
processo criativo, suas inspirações são as mais variadas possíveis, vindas do cinema, 
da música, da literatura, etc. Nesta perspectiva, considerando os diálogos entre 
história, moda e linguagem, este trabalho objetiva investigar de que forma a produção 
discursiva em torno do lançamento da coleção de moda “Carne Seca ou um Turista 
Aprendiz em Terra Áspera”, do estilista brasileiro Ronaldo Fraga, produz sentidos e 
representações sobre os sertões nordestinos, considerando sua inscrição no universo 
midiático nacional. Como metodologia, selecionamos matérias publicadas em sites e 
revistas na internet onde as notícias sobre o evento circularam e os submetemos a 
análise das imagens e discursos que veicularam sobre esse recorte espacial. 
Consideramos, portanto, que os estudos do discurso nos permitem reflexões sobre a 
construção de saberes, “verdades” e representações na/pela história. Para tanto, 
destacamos como respaldo teórico-metodológico os pressupostos da Análise do 
Discurso de orientação francesa e os estudos de Michel Foucault sobre discursos, 
sujeitos e saberes. Ainda que preliminares, as análises da pesquisa apontam para 
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uma ideia de sertão passível de refinamento e circunscrevem a figura do estilista como 
um sujeito capaz de transformar sua aspereza em moda. 
Palavras-chave: Sertão. Moda. Ronaldo Fraga. 
 
 
A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA: 
APONTAMENTOS HISTORIOGRÁFICO-BIBLIOGRÁFICOS ACERCA DA 
DESIGUALDADE ESPACIAL NA NARRATIVA HISTÓRICA 
 
Matheus Pinheiro da Silva Ramos - graduando 
Orientador: Prof. Durval Muniz de Albuquerque Júnior - UFRN  

 
 

Desde meados da década de 1980, com o aumento expressivo dos cursos de 
graduação e pós-graduação no país, novas pesquisas de âmbito regional tornaram 
latentes disputas espaciais dentro da historiografia nacional. Partimos do pressuposto 
da necessidade da reunião de artigos, dissertações, teses, livros e pesquisas que de 
maneira geral versam sobre a temática a fim de verificar confluências e 
especificidades e avançar nas pesquisas acerca das desigualdades espaciais 
presentes na narrativa dos historiadores. Nesse sentido, esta comunicação tem como 
objetivo a investigação de cunho historiográfico-bibliográfico da crítica que autores 
como Silvia Regina Ferraz Petersen (1995), Evaldo Cabral de Mello (2004) e Walter 
Geminiano dos Santos (2018) realizam do espaço nacional construído pela 
historiografia localizada no eixo Rio-São Paulo. Ao considerarmos o espaço nacional 
como construção do discurso histórico, notamos como a tensão entre o centro e a 
periferia se configura por meio de uma narrativa historiográfica em que o Rio de 
Janeiro e São Paulo emergem como uma espacialidade totalizante no cenário 
nacional. Desse modo, através de autores como Yi-Fu Tuan (2005) e Simon Schama 
(1996), apresentaremos a hipótese de que a binaridade litoral/sertão se faz presente 
como uma camada da memória histórica e historiográfica na narrativa da historiografia 
acadêmica brasileira de maneira a questionar as desigualdades espaciais na 
dimensão narrativa da história. 
Palavras-chave: Espaço nacional. Eixo Rio-São Paulo. Historiografia Brasileira. 
 
 
OS BRUTOS: O SERIDÓ POTIGUAR NA ESCRITURÍSTICA DE JOSÉ BEZERRA 
GOMES (1938) 
 
Aline Vale de Araújo - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Paula Rejane Fernandes - UFRN 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção e representação do 
Seridó a partir de Os Brutos, publicada em 1938 por José Bezerra Gomes. Trata-se 
de uma imporante obra literária produzida localmente sobre o povo seridoense, 
portanto, uma contribuição para conhecer as representações que constituíram o 
Seridó geográfica e historicamente. Este trabalho tem como base o conceito de 
representação de Roger Chartier (2002), que argumenta que o mundo social e cultural 
é construído ou representado, a partir de interesses individuais e/ou coletivos, e que 
estas representações sofrem tencionamentos e dispustas. Outro conceito que opera 
em nosso trabalho é de sensibilidades, a partir de Sandra Jatahy Pesavento (2005; 
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2007). Esta perspectiva coloca o indivíduo no centro do debate, de suas 
subjetividades e de sua história de vida, permitindo entender como as pessoas 
percebem o mundo e traduzem suas experiencias através das imagens, dos ritos, dos 
espaços físicos e imateriais, dos discursos e das ações. Estes dois conceitos dialogam 
entre si, pois as sensibilidades engendram representações do mundo. Para tanto, 
procede-se metodologicamente pela Análise do Discurso de Michel Foucault (1996). 
Desse modo, observa-se como José Bezerra Gomes representou um Seridó a partir 
do sensível, de sua escriturística poética e apaixonada por uma dada espacialidade – 
o Seridó. O que permite observar que o autor de Os Brutos utilizou do sensível para 
representar um Seridó histórico e espacial real, mas também, representou um Seridó 
quase utópico, idealizado, a sensível imaginação configurou um dado tempo, um dado 
espaço e uma dada temporalidade. 
Palavras-chave: Os Brutos. Seridó. José Bezerra Gomes. 
 
 
MULHERES DA PESTE: UMA HISTÓRIA DO CAMPESINATO FEMININO 
SERTANEJO PARAIBANO 
 
Ana Maria da Silva Gomes de Oliveira Lúcio de Souza - doutora 
 
A pesquisa analisa a presença da mulher no campesinato sertanejo paraibano, no 
período que se estende do século XVII ao século XX, na microrregião do município de 
Patos, tendo dois objetivos principais e correlatos. O primeiro como contribuição para 
a historiografia do campesinato e formas camponesas no Brasil, tendo como foco a 
região nordeste e em especial o sertão paraibano, entendendo esta atividade como 
continuidade do processo da escravidão do indígena e do negro e o seu 
prolongamento no período pós-emancipação até meados do século XX. O segundo 
objetivo é revelar no processo mencionado, a presença feminina e o seu universo 
próprio, que produziu caracterizações complexas na vida agrária, nas áreas de 
ocupação, na cultura material e imaterial, nos diferentes contextos de produção, 
poder, violência, defesa e proteção. Utilizando o campo teórico e metodológico da 
Antropologia Histórica, verificar no desenvolvimento das comunidades voltadas para 
a agricultura, junto à pecuária e nos seus desdobramentos, o processo de construção 
de entidade da mulher pobre e livre, cuja imagem assumiu significados que tratam da 
representação cultural feminina e o seu papel social. 
Palavras-chave: Mulher. Campesinato. Identidade.   
 
 
SOB A PRÉDICA DA ORDEM: A ATUAÇÃO DA COMPANHIA DE JESUS NA 
VILA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR DO AQUIRAZ (1723 – 1759) 
 
Ronald Ferreira dos Santos Gomes Tavares - mestre 

 
O presente estudo, objeto de nossa dissertação de Mestrado, tem como proposta 
principal investigar o papel exercido pelos Jesuítas na Vila de São José de Ribamar 
do Aquiraz, então sede da Comarca do Siará Grande, no período de 1723 a 1759, 
compreendendo suas relações com a sociedade local, bem como os diversos fatores 
que influenciaram a preferência do lugar para instalação do Real Hospício do Siará. 
Escolhemos trabalhar com esse espaço por uma série de razões que o particularizam 
em cotejo com a atuação da Ordem Jesuítica. Boa parte de sua população compunha-
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se de funcionários da coroa aplicados no aparelho jurisdicional da época, que lá 
encontrava-se centrado, de forma que ali tínhamos uma gama expressiva de agentes 
da governança convivendo com os demais atores que compunham a sociedade 
colonial, tais como índios, escravos, oficiais mecânicos, licenciados, criadores, 
agricultores, religiosos, dentre outros. Assim, a localidade sempre foi um campo fértil 
para o embate dos diferentes interesses que tais grupos congregavam, os quais 
interessavam a Companhia de Jesus, visto que, nos núcleos urbanos, os Jesuítas 
dispunham de um cenário favorável para demonstrar a sua relevância no cotidiano 
colonial, que ser seja no plano espiritual ou temporal.  
Palavras-chave: Jesuítas. Aquiraz. Ceará Colonial. 

 
 

À MARGEM DA HISTÓRIA: PRODUÇÕES DE SENTIDOS "NÃO-DITOS" NOS 
ESCRITOS DA REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO 
GRANDE DO NORTE (1903) 
 
Adalgisa Maria Alencar Dutra - mestranda 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 

 
Analisa os impactos causados pelo silenciamento sobre os povos indígenas dos 
sertões nos escritos historiográficos da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Norte (RIHGRN), publicada em 1903. O trabalho parte do 
desdobramento inicial da pesquisa para a dissertação de Mestrado no Programa de 
Pós Graduação em História dos Sertões (M-HIST). O silêncio é gritante sobre os 
índios que habitaram os sertões norte rio-grandenses e erige-se como meio de pensar 
o não-dito enquanto forma de dizer, como significação e oposição para que se faça 
sentido ao que é dito/escrito. Os discursos são estudados como reflexos de nossas 
construções e representações sociais. Segundo Vânia Moreira (2001) há uma 
subalternidade social que gera uma “invisibilidade” indígena na historiografia brasileira 
que os colocam à margem da história. Utiliza-se enquanto método de análise a 
História do Discurso com base em Eni Pucinelli Orlandi (2007) para entender o 
silenciamento como processo de produção que permite compreender o sentido do 
não-dito como integrante presente na condição de significar. Os resultados parciais 
indicam que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) tinha 
como objetivo principal a construção de uma memória do Estado pautada no 
protagonismo de homens brancos, descendentes de europeus, pertencentes a elites 
abastadas e com merecimento nas letras. O reflexo deste projeto é a memória 
silenciada sobre os povos indígenas que assume um papel secundário na revista 
estudada.  
Palavras-chave: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 
Historiografia. Indígenas. Sertões. 
 
 
LUGARES DE VIDA, A VIDA NOS ESPAÇOS: OSWALDO LAMARTINE DE FARIA 
E A PERSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA (1940-1970) 
 
Maria Samara da Silva - mestrado em andamento 

 
O escritor Norte-Rio-Grandense Oswaldo Lamartine de Faria tem sido reconhecido 
como um sujeito cuja vida e a produção intelectual foram dedicadas ao Seridó. Esta 
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pesquisa, além de discutir a origem e a importância desta ligação olha para outras 
relações espaciais e suas respectivas relevâncias na trajetória de vida do autor e para 
a sua carreira intelectual. Entre esses outros espaços estão cidades como Natal e Rio 
de Janeiro e as propriedades rurais Lagoa Nova e Acauã. Entre as fontes deste estudo 
estão os livros Sertões do Seridó (1980); Ferro de Ribeiras do Rio Grande do Norte 
(1984); Notas de Carregação (2001) todos de autoria de Lamartine, além das 
publicações Em Alpendres d’ Acauã: Uma conversa com Oswaldo Lamartine (2001) 
organizado por Natércia Campos e De Cascudo para Oswaldo (2005). Foram 
utilizadas ainda, quatro cartas trocadas entre Lamartine e Ramiro Monteiro Dantas do 
ano de 1994. Os conceitos ‘experiência’ e ‘topofilia’, conforme Yi –Fu Tuan 
possibilitaram o entendimento da ligação entre o autor e os diversos espaços 
analisados. As várias abordagens do conceito de ‘paisagem’ de Gaston Bachelard, Yi- 
Fu Tuan e Simon Schama permitiram a construção da hipótese de que as diversas 
experiências espaciais de Lamartine impactaram direta e indiretamente a descrição 
das paisagens e espaços em seus textos. Este estudo foi conduzido baseando-se na 
metodologia da análise do discurso de Michel Pechêux e Eni – Orlandi, e seus 
postulados são utilizados para pensar aspectos como o contexto imediato e amplo de 
Lamartine, a construção de um discurso sobre o homem e sua relação com os 
espaços. Como resultado dessa investigação foi possível compreender a importância 
da figura paterna de Lamartine e de todos os eventos que cercaram a sua família, 
sobre a construção de sua identidade seridoense. Além disso notamos que de fato 
existem experiências espaciais de diversos níveis em Lamartine variando entre a 
apreciação visual, a necessidade do contato físico que permeiam a construção do 
pertencimento e afeição ao Seridó como uma espécie de pátria. Cada espaço que ele 
ocupou teve importância para a construção de sua personalidade e de sua obra. O 
maior catalizador para sua escrita é a saudade, não apenas de um espaço, mas de 
todo um modo de vida baseado em uma ligação forte entre homem e natureza. E por 
fim, a paisagem em seus textos é uma junção entre imaginação, experiência e 
conhecimento adquirido em uma tradição do olhar regional, construída desde o início 
do século XX no Nordeste  
Palavras-chave: Oswaldo Lamartine de Faria. Seridó. Rio Grande do Norte. Topofilia. 
 
 
FUTURO ARCAICO OU A SOLIDÃO DE UM AMANHÃ DE SILÊNCIO: O 
PASSADO COMO DENÚNCIA EM OSWALDO LAMARTINE DE FARIA 
 
Eduardo Kleyton de Medeiros - graduando 
Orientador: Prof. Evandro dos Santos - UFRN 

 
Investiga os usos do passado nos escritos de Oswaldo Lamartine de Faria (1919 – 
2007). A partir das categorias de “espaço de experiência” e “horizonte de expectativas” 
propostas por Heinhart Koselleck, analisa artigos publicados no periódico Diário de 
Pernambuco (Recife/PE, 1948 e 1955) e outros reunidos no livro Notas de carregação 
(2001), escritos pelo sertanista potiguar e publicados ao longo do século XX em 
órgãos da imprensa do Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN. Atenta à abordagem feita pelo 
escritor acerca da atuação humana na transformação dos espaços e costumes 
sertanejos, desde a colonização até a contemporaneidade. Analisa as proposições 
defendidas pelo escritor como necessárias, para verificar a hipótese de que o passado 
é convocado como forma de orientar a adoção de técnicas e métodos 
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conservacionistas. Reflete as posturas do escritor sob a perspectiva da condição de 
“ser-afetado-pelo-passado”, discutida pelo filósofo Paul Ricoeur.  
Palavras-Chave: História dos Sertões. Usos do passado. Oswaldo Lamartine de 
Faria. 
 
 
IHGRN: RETÓRICA, SERTÃO E SERTANEJO 
 
Ledson Marcos Sousa da Silva - mestrando 
 
Discute a ideia de um dispositivo retórico presente na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) comum entre artigos, memórias e 
biografias publicadas no periódico. Nosso estudo pontua-se a partir dos âmbitos da 
história da historiografia e história dos sertões. Partindo da análise de textos de Nestor 
Lima, Floriano Albuquerque e José Augusto, disponíveis entre volumes 
correspondentes aos anos 1948-1961 da Revista, apresentamos questões referentes 
a esse indivíduo sertanejo que é construído pelos sócios do IHGRN. As notas 
biográficas elaboram um salto nas carreiras de alguns sujeitos deveras importantes 
para a memória da Instituição. O que entendemos por retórica da superação, cuja 
ideia é mostrar como sertanejo que vence dificuldades e alcança patamares legítimos 
da elite intelectual, um homem público digno de estar nos anais da Casa da Memória 
Potiguar. Apresentamos como objetivo dessa pesquisa, portanto, entender justamente 
o que está por trás desse tipo de narrativa. Propomos uma análise do discurso de teor 
técnico pautado em Cardoso e Vainfas (1997). Nossa base teórica considera 
contribuições valiosas de François Hartog (2013) e a noção de operação 
historiográfica de Michel de Certeau (2011). Como resultado apontamos que figuras 
como Amaro Cavalcanti e Juvenal Lamartine tornaram-se exemplos desse ir além, 
transcender as condições difíceis e árduas que o meio proporcionava. Está aí a ideia 
que o sertão precisa ser superado, que o sertão é repleto de dificuldades para o 
homem que a nação precisa. Problematizamos essa ideia levantando questões 
pensando essa escrita enquanto intrínseca a uma elite intelectual, a qual compunha o 
IHGRN. 
Palavras-chave: Sertão. Historiografia. IHGRN. 
 
 
“TODOS ESSES SERTÕES CIRCUVISINHOS”: AS REPRESENTAÇÕES DOS 
SERTÕES VEICULADOS PELO JORNAL A LIÇA (1903) 
 
Johnnys Jorge Gomes Alencar – mestrando 
Orientadora: Profª. Drª. Paula Rejane Fernandes - UFRN 

 
A noção de sertão/sertões é polissêmica. Mencionar tal palavra é mobilizar uma 
variedade de tempos e espaços, que vez por outra pouco se assemelham. Neste 
trabalho busca-se analisar como se constituíram representações em torno dos sertões 
na cidade do Crato-CE a partir da publicação do Jornal A Liça (1903). O periódico aqui 
analisado foi editado por José Alves de Figueiredo (1878-1961), poeta, farmacêutico, 
intelectual e membro do Club Romeiros do Porvir, agremiação literária da qual A Liça 
era órgão. Essa discussão ganha relevância quando entendemos que desde o século 
XIX se elaboram discursos em torno do Cariri e da cidade do Crato julgando que 
aquela parte do sul cearense não poderia ser denominada de sertão. Analisa-se, 
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portanto, como a noção de sertão/sertões é veiculada pelo jornal; à quais elementos 
essas noções são relacionadas quando colocada em circulação; e, como os 
intelectuais da agremiação Romeiros do Porvir interpretam essa categoria à luz da 
realidade cratense. As fontes são compostas por um conjunto hemerográfico, 
especialmente o jornal A Liça (1903) que se figura como objeto de análise. Neste 
trabalho, busca-se lançar uma análise que possa interpretar as representações em 
torno dos sertões a partir dos domínios temáticos e teóricos da História dos Sertões e 
da História Intelectual.  
Palavras-chave: Cidade do Crato. Jornal A Liça. Representação. 
 
 
AS IMAGENS ESQUECIDAS POR CLIO: A PRODUÇÃO INTELECTUAL SOBRE 
AS XILOGRAVURAS E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO COMO CAMPO DE 
PESQUISA 
 
Tereza Cândida Alves Diniz - doutoranda 
Orientadora: Prof.ª Regina Beatriz Guimarães Neto - UFPE 

 
Esta pesquisa objetiva problematizar as investigações sobre a produção acadêmica 
sobre a xilogravura, tomando como marco temporal os estudos sobre a temática que 
se iniciam a partir de 1998. Ao longo deste período pesquisadores com formação 
universitária lançaram mão de diversos conceitos – imagens do povo, gravura popular 
e xilogravuras – e procedimentos que resultaram na formação de museus, coleções, 
acervos, arquivos, e uma produção científica com vistas a promover e dar visibilidades 
a essas imagens. A proposta pretende analisar as relações entre a produção 
intelectual sobre a xilogravuras e a institucionalização deste campo de pesquisa, mais 
especificamente as imagens em xilogravuras da cidade de Juazeiro do Norte, onde a 
partir do século XX, tornou-se espaço de tradição nessa arte. As contribuições 
promovidas pela cultura visual como campo de investigação, norteará os usos teóricos 
sobre a análise das imagens. O exame da produção bibliográfica (artigos, 
dissertações, teses e livros), permitirá desnaturalizar os significados atribuídos a 
xilogravura ao longo do tempo e compreender as tensões, conflitos e o lugar social 
das xilogravuras como suporte de memórias sociais.  
Palavras-chave: Xilogravuras. Historiografia. Cultura visual. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 
 

História Cultural e o Sagrado 
 

Coordenadores 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN 

Prof. Me. André Luís Nascimento de Souza - Rede Privada de Ensino 
 

 
Proposta do Simpósio Temático 

Este simpósio temático pretende reunir pesquisas que discutam as diversas formas 
de re(ligações) entre o homem e o sagrado em suas mais variadas manifestações 
sensíveis, gestuais, orais e materiais. Festas, ritos, orações, africanidades, processos 
mediúnicos, catolicismo oficial e não oficial, cristianismo ocidental e oriental e 
manifestações não cristãs fazem parte do que pretendemos discutir. 
 

Resumos 
 

A FREGUESIA DA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA (OEIRAS-PI) 
E SUAS RELAÇÕES COM PORTUGAL 
 
Pedrina Nunes Araújo - doutoranda 

 
A historiografia muito expõe a capacidade colonizadora dos povos modernos quando 
da expansão marítima. Portugal, por exemplo, desempenhou esse papel de precursor 
e pretendeu nas terras transatlânticas um empreendimento de dominação econômica 
e social. No Piauí não foi diferente, nossa colonização está estritamente ligada aos 
interesses da coroa, bem como a forte influência através do Padroado. O catolicismo 
inserido na vida dos sujeitos coloniais, de maneira alguma ficaria intacto frente a um 
multiculturalismo que se concentrava na América Portuguesa. Não negligenciar essas 
histórias é construirmos caminhos para alteridade, é um deslocamento necessário 
para percebermos que mundo é diverso e a História também pode ser abordada sem 
provocar tanto silenciamento. O catolicismo inserido na vida dos sujeitos coloniais, de 
maneira alguma ficaria intacto frente a um multiculturalismo que se concentrava na 
América Portuguesa, assim discutir sobre Igreja Católica no Piauí colonial, deve de 
certa maneira também possibilitar um entendimento de que essa instituição religiosa 
não somente afetou, mas também foi afetada, foi hibridizada e abriu um flanco para 
uma história conectada. Gostaríamos de levantar questões sobre as relações 
religiosa, sociais e políticas entre a Freguesia de Nossa Senhora da Vitória (Oeiras-
PI) e Portugal durante o século XVIII a partir da anexação do território piauiense ao 
poder espiritual do Bispado do Maranhão. Dessa forma, analisaremos as ações dos 
párocos da freguesia na adequação da primeira matriz às deliberações condicionadas 
pelas Constituições do Arcebispado da Bahia. Discutiremos também sobre os diversos 
conflitos eclesiásticos envolvendo clérigos e civis da freguesia em ações movidas no 
tribunal eclesiástico do Maranhão, dessa forma perceberemos a dinâmica do poder 
eclesiástico em terras piauiense em prol de um controle assíduo e afirmação da força 
religiosa da Igreja maranhense em terras piauiense, provocando uma intensificação 
nas ações que possibilitou o desdobramento de uma vigararia forense no sertão da 
capitania do Piauí. Utilizamos como fontes para a construção das primeiras análises, 
os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino – AHU e os processos do Auditório 
Eclesiástico maranhense que se encontra no Arquivo Histórico do Maranhão – AHM. 
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Fontes que metodologicamente pontuaram elementos importantes para as análises 
como: os sujeitos envolvidos, os motivos das ações existentes nos documentos. 
Autores como Pollyanna Gouveia que discute sobre justiça eclesiástica no Bispado do 
Maranhão, discussão que envolverá o trabalho de uma noção para um entendimento 
sobre, movimentação e funcionamento dessa justiça no Piauí, José Pedro Paiva sobre 
a importância da Igreja como instrumento de poder ultramarino, Bruno Feitler e 
Everton Sales sobre Igreja no Brasil durante a vigência das Constituições da Bahia, 
além de autores da historiografia piauiense como Odilon Nunes, Dagoberto de 
Carvalho, Pe. Cláudio Melo e Tânia Brandão. 
Palavras-chave: Igreja Católica. Justiça eclesiástica. História Conectada. 
 
 

ANÁLISE DISCURSIVA DA FIGURA DA MULHER VIRGEM MARIA NA 
LITERATURA DE CORDEL 
 
Francisca Fabiana da Silva - doutoranda 
Orientador: Prof. Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho - UERN 

 
O objetivo do estudo é investigar acerca da figura da mulher Virgem Maria na 
Literatura de Cordel, na perspectiva da Análise do Discurso de linha Francesa, a partir 
dos postulados teóricos e metodológicos de Dominique Maingueneau que, dentre 
seus objetos de estudos, investiga temas interdisciplinares e de interdiscurso 
envolvendo o discurso literário e o religioso. Assim, analisaremos discursivamente as 
imagens constituídas pelos poetas populares nos versos que enunciam sobre a 
Virgem Maria. Para tanto, na pesquisa focalizamos a noção de ethos discursivo na 
concepção de Maingueneau aplicada à análise dos cordéis: Nossa Senhora da Fome, 
de Raimundo Santa Helena, e Nossa Senhora das Graças, de Rodolfo Coelho 
Cavalcante. Por fim, revela-se a constituição de um ethos comum, ou seja, da Virgem 
Maria como o modelo da mulher-mãe, divina e que age nas necessidades espirituais 
e sociais dos fiéis. 
Palavras-chave: Virgem Maria. Literatura de Cordel. Análise do Discurso.  
 
 
SOBRE O FOGO DO INFERNO: VELHAS E NOVAS REPRESENTAÇÕES DO 
DIABO NO CORDEL PÓS DÉCADA DE 70 
 
Ícaro de Medeiros Fernandes - graduando  
Orientador: Prof. Lourival Andrade Junior - UFRN 

 
O presente trabalho tem o intuito de verificar quais aspectos foram mantidos na 
produção cordeliana posterior a década de 70, como também quais novos arquétipos 
foram sendo inseridos na representação do demônio; discutir sobre a presença do 
Diabo no cordel, suas características, comportamento e forma de apresentação. Por 
fim, analisar os principais temas em que esse personagem aparece e como ele é 
trabalhado pelo cordelista. A metodologia empregada na realização da pesquisa tem 
um viés comparativo entre a leitura de produções literárias acerca do objeto, para se 
ter ideia de quais características já haviam sido pesquisadas, e pelo menos mais de 
10 cordéis que foram produzidos depois dos anos 70, investigando novas 
representações. O resultado alcançado foi o da presença de outras visões acerca do 
demônio, mas que ainda se encontram escassas devido a limitação do acervo 
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disponível, o que significa que se for realizada uma pesquisa em um acervo maior, 
poderá ser obtida uma quantidade mais variada deste resultado. Outro resultado é a 
continuação de algumas visões antigas. Conclui-se, acerca do que foi pesquisado, 
que o Diabo ainda mantém a característica de ser facilmente enganado e de ser 
sempre superado pela fé cristã; de ser a personalização da maldade e de ser algoz 
da imoralidade humana, dando lições na sua forma diabólica de ser; Além disso, 
algumas novas características puderam ser verificadas que não estavam presentes 
nas obras mais antigas: o diabo mestre de cerimônia, que realiza festas grandiosas, 
e o diabo inferior ao saber científico, representando a ciência como mais exata que a 
religião.  
Palavras-Chave: Diabo. Religião. Cordel. 
 
 
A MÚSICA RELIGIOSA CATÓLICA POTIGUAR: DO LITORAL AO SERTÃO, 
ESTRATÉGIAS E TÁTICAS NA PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA EM 
AMBIENTES RELIGIOSOS 
 
Antonio Tenório Sobrinho Filho - graduado 

 
Ao longo de sua trajetória a Igreja Católica buscou regular, normatizar e controlar as 
práticas musicais ocorridas dentro ou fora de seus templos por meio de documentos 
oficiais diversos. Desde missas solenes até procissões, seja nos grandes centros 
urbanos ou mesmo nas zonas rurais, a presença de ritos e os efeitos da normatização 
litúrgica deveriam ser seguidos tanto pelos fiéis quanto pelos religiosos. Objetiva-se 
investigar as possíveis formas de recepção do motu proprio “Tra Le Sollecitudini” 
(1903), também conhecido como o código canônico da música católica, assinado por 
Pio X, por parte dos integrantes das Bandas Filarmônicas do interior do Rio Grande 
do Norte. O recorte temporal desta reflexão insere-se entre o final do século XIX e os 
anos iniciais do século XX. A partir dos discursos encontrados em jornais locais do 
referido período, disponíveis na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, buscou-se 
problematizar e relacioná-los com os conceitos de “estratégia” e “tática” de Michel de 
Certeau. Os discursos realizados por diversos atores (populares, jornalistas e até 
sacerdotes), analisados nas edições dos jornais A República e O Diário de Natal, 
apontam para a existência de uma grande teia de relacionamento compartilhado, 
especificamente uma suposta tríade formada por músicos, fiéis e sacerdotes. A visão 
de “estratégia” e “tática” de Michel de Certeau mostrou-se eficiente ao demonstrar o 
interior das relações entre os grupos analisados. A participação das Bandas de Música 
nas diversas cerimônias religiosas confrontava em certa medida aquilo que o código 
canônico do papa Pio X determinava. Os resultados obtidos neste estudo classificam-
se como uma parte exploratória dentro de uma aparente complexidade sobre 
pesquisas a respeito do passado musical religioso no estado do Rio Grande do Norte. 
A falta de estudos sobre o tema em destaque, que enfoque especificamente esta 
região do país, tem sido a principal justifica para a continuidade e realização deste 
trabalho. Aos poucos as vozes dos ditos “homens ordinários”, ou ainda os “heróis 
comuns”, vão ganhando espaço e visibilidade.  
Palavras-chave: Bandas de Música. Musica Religiosa Católica. Michel de Certeau. 
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REPOUSANDO SOB O OLHAR DA VIRGEM: A MORTE NA PERSPECTIVA DA 
IGREJA PALMARIANA E OS ENTERRAMENTOS NA CATEDRAL BASÍLICA DO 
PALMAR DE TROYA 
 
Pedro Luiz Câmara Dantas - mestrando 

 
A Igreja Palmariana é uma dissidência do Catolicismo Romano surgida na pequena 
aldeia sevilhana de El Palmar de Troya, a partir das aparições marianas que ali 
começaram a acontecer em março de 1968. No terreno onde se deu esse fenômeno, 
foi fundada uma nova ordem religiosa desautorizada pelo Vaticano em 1975: os 
Carmelitas da Santa Face. Dessa organização surgiria a Igreja Cristã Palmariana três 
anos depois, quando seu fundador, o vidente cego Clemente Domínguez y Gómez, 
se proclamou legítimo papa católico e provocou um cisma com a Igreja Católica 
Apostólica Romana. Essa nova religião tornou-se proprietária do grande terreno onde 
ocorreram as aparições marianas e ali construiu uma grande basílica para ser sua 
sede mundial. No subsolo do templo existe uma extensa cripta onde praticamente 
todos os membros falecidos da Igreja, especialmente os que residem na Espanha, 
são sepultados. A Igreja Palmariana elaborou um complexo sistema doutrinário, no 
qual apresenta sua concepção acerca daquilo que é a morte e a vida espiritual, sendo 
isso o pressuposto para a canonização de uma série de personagens históricos da 
Espanha e de outros países, além de praticamente todos os seus clérigos e fiéis 
mortos. O presente trabalho sugere uma pesquisa histórica e reflexiva acerca desses 
fatores, trabalhando o conceito de espaço sagrado a partir do pressuposto da 
transformação do antigo lugar das aparições de El Palmar de Troya na sede física da 
Igreja Palmariana, e de como esse mesmo lugar foi igualmente selecionado como 
espaço propício aos enterramentos de seus clérigos, religiosas e demais adeptos que 
morreram. Como fontes, o "Extrato dos Documentos Pontifícios de Gregório XVII" e o 
"Catecismo Palmariano" irão compor o alicerce documental a ser analisado, além dos 
depoimentos de alguns ex-bispos do Palmar que atualmente administram páginas 
virtuais contrárias à Igreja Palmariana.  
Palavras-chave: Igreja Palmariana. Espaço Sagrado. Enterramentos. 
 
 
RELIGIOSIDADE E TRADIÇÃO: ASPECTOS DA INFLUÊNCIA DE 
COMPREENSÕES RELIGIOSAS NAS PRÁTICAS DE CAMPONESES NO 
NORDESTE DO BRASIL 
 
Alana Pereira Costa Silva - graduanda 
Tainara Ferreira da Silva - graduanda 
Orientador: Prof. Francisco de Assis Batista - UEPB  

 
Introdução O homem do campo do Nordeste do Brasil, adepto do catolicismo acredita 
que São José é considerado o santo das chuvas, sendo comemorado e festejado no 
dia 19 de março. A observação das condições do clima por diversas gerações do 
campesinato deu origem a compreensão nos devotos do santo, de que se no dia 19 
de março ou até essa data ocorresse chuva, haverá água suficiente para o resto do 
ano, era uma dádiva do referido santo. Seria, pois, um sinal de fartura, que alimenta 
a fé do camponês e contribui para o otimismo necessário para enfrentar as 
adversidades no campo. Considerado São José como sendo o padroeiro dos 
agricultores, é no dia do referido santo que os camponeses fazem a previsão de 
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chuvas para o restante do ano. Conforme o entendimento comum tanto para Durkheim 
(1989) quanto para Mauss a religião não é necessariamente algo que diz respeito a 
“deuses e ao sobrenatural,” desvinculado das ações práticas do cotidiano, mas está 
ligada a dimensão social, a um grupo de pessoas, que partilham as mesmas crenças 
e valores e que orientam suas práticas. Temos, portanto, como objetivo analisar como 
essa compreensão religiosa dos agricultores ainda orienta sua prática no tocante ao 
plantio e sua perspectiva de colheita. A Metodologia usada para esse estudo é de 
cunho bibliográfico considerando que essa perspectiva permite coletar informações a 
partir de autores diversos, que mediante suas publicações, debatem e sistematizam 
conhecimento sobre a temática em questão. Resultado: É possível observar que 
mesmo em um contexto social em que o pensamento racional predomina, ações 
exercitadas por grupos sociais, no caso parcela dos agricultores, ainda orientam suas 
ações por tradições estabelecidas. Conclusão: os rituais mediante a tradição para 
determinados grupos sociais constituem-se em orientações para seu agir no cotidiano, 
assim sendo, ainda podemos perceber os agricultores no nordeste do Brasil em 
diversas localidades organizarem suas prática de plantio mediatizadas por aspectos 
da crença vinculada ao catolicismo. 
Palavras-chave: Religiosidade. Campesinato. Tradição. 
 
 
AGRADECENDO A BENDITA SANTA: EX-VOTOS, PEDINTES E PRESENTES NA 
LÓGICA DA GRAÇA EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES (1969 – 1983) 
 
Patrícia de Sousa Santos - doutoranda 
 
A cidade de Santa Cruz dos Milagres, também conhecida pela tradição oral como Olho 
d’agua  dos Milagres, fica a aproximadamente 180 km da capital do Estado do 
Piauí,Teresina, e a exemplo de muitas hierópolis  teve o seu povoamento e posterior 
urbanização baseados nas graças e milagres da Cruz bendita, que teria sido ali 
depositada por um venerável beato que teria profetizado as maravilhas que ocorreriam 
no local. A tradição oral conta que desde meados do século XIX a região semiárida 
do Piauí passou a receber a proteção divina sob os auspícios da Divina Santa Cruz 
dos Milagres. Portanto, o objetivo da pesquisa é apontar as múltiplas formas de 
agradecimento a Bendita Santa Cruz dos Milagres, tomando como foco os ex-votos, 
a oferta de esmolas aos pedintes, os presentes dados as Santa dentre outras formas 
de agradecer e assim garantir seu pacto com a divindade. Observamos que nesse 
momento de pagamento de promessa a graça se materializa através dos ex-votos, 
além dos ex-votos tradicionais como: membros do corpo ou maquetes de casas e 
veículos, as esmolas aos necessitados acabam também adquirindo o sentido de ex-
voto, essas doações aos necessitados, tornou-se em algumas circunstâncias 
elemento de evangelização para a Igreja Católica, a solidariedade vista como boa 
ação dos fiéis, também alimentava e tornava visível os problemas sociais de parte dos 
“mendigos de Santa Cruz. Faremos uma análise documental tendo como base os 
Livros de Tombo, além do livro de memórias de Padre Davi Mendes de Oliveira, que 
durante 30 anos foi o responsável pela organização pastoral e controle do Santuário. 
O pagamento de promessas sugere na lógica religiosa dos devotos de Santa Cruz 
dos Milagres, além de uma forma de pagar sua dívida com a Santa uma maneira de 
ser solidário, atendendo os apelos cristãos de ajuda aos pobres, que viria através das 
esmolas aos pedintes, que nos períodos da Festa de Exaltação a Santa Cruz  se 
aglomeravam no adro da Igreja, além disso, observamos que nos períodos de crise 
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os cofres da Santa recebiam ainda mais oferta, seria o momento em que fiéis crentes 
na realização de seus pedidos aumentavam o valor das ofertas, a insegurança 
acabava aproximando ainda mais fiéis e divindade. Servirão de guias norteadores os 
escritos de Natalie Zemon Davis, E.P Thompson, Michel de Certeau, Carlos Steil e 
Régis Lopes, esses autores nos permitem refletir sobre a própria dinâmica do dar e 
receber na devoção, assim como as Estratégias e táticas daqueles que veem na 
celebração e na solidariedade uma forma de alcançar a graça, seja ela para quem doa 
como para quem recebe. 
Palavras-chave: Santa Cruz dos Milagres. Esmolas. Ex- Votos.   
 
 
A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA LITERATURA DE CORDEL 
 
Francisca Fabiana da Silva - doutoranda 
Orientador: Prof. Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho - UERN 

 
A língua constitui um fenômeno essencial para a construção dos sujeitos sociais, uma 
vez que, por meio das interações mediadas pela linguagem, o homem constrói uma 
determinada visão de mundo e da realidade em que vive, e essas concepções servem 
de referência para as representações sociais, políticas e econômicas que incidem no 
espaço social. Sendo assim, o estudo da linguagem, na sua relação com a cultura, a 
história e a vida social, torna-se fundamental para se observar como as ideologias e 
práticas socioculturais são construídas pelos sujeitos, em determinado lugar social e 
período histórico. Tendo por base a importância do estudo da linguagem para 
compreensão das culturas e representações sociais que se manifestam através dos 
discursos, este estudo tem como objetivo analisar as representações da mulher negra 
na literatura de cordel, observando quais as imagens dessas mulheres são 
construídas a partir do imaginário de poetas populares do nordeste brasileiro. O 
corpus da pesquisa é composto pelos cordéis: “A negra macumbeira” do poeta 
Rodolfo Cavalcante e “A vitória de Floriano e a negra feiticeira” de Manoel D’Almeida 
Filho, ambos produzidos na metade do século XX. Uma vez que a literatura de cordel 
se constitui como uma produção cultural repleta de expressividade, espontaneidade e 
alto “poder de comunicabilidade” (Peregrino, 1984) é possível compreender por meio 
da leitura dos significados revelados pelos poetas, questões socioculturais enraizadas 
no imaginário coletivo e inconsciente dos sujeitos sociais de determinada época, 
materializados nos versos de poetas populares do Nordeste Brasileiro, região em que 
o Cordel desempenha papel cultural e social relevante. Para tanto, organizamos o 
percurso temático da pesquisa em três tópicos: inicialmente, discorremos sobre a 
Literatura de Cordel, ressaltando aspectos relevantes dos contextos de produção, 
circulação e recepção no Brasil, especificamente no Nordeste. No segundo item, 
abordamos a formação de uma literatura pós-colonial, que nos auxilia na 
compreensão das raízes do racismo, sobretudo do preconceito construído 
historicamente contra as mulheres negras, duplamente oprimidas, pela condição de 
mulher e pela sua cor. Na terceira parte, apoiados pelos pressupostos teóricos da 
pesquisa, analisaremos dois cordéis que tematizam acerca da mulher negra, tendo 
como objetivo observar as representações que emanam dos poemas. observamos 
que a imagem construída, nos versos analisados, sobre a mulher negra está 
relacionada a uma visão preconceituosa, distorcida e intolerante, que se constituiu 
historicamente, das religiões de matrizes africanas. 
Palavras-chave: Mulher negra. Literatura de Cordel. Literatura pós-colonial. 
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LOCAIS SACRALIZADOS: PRÁTICAS DE REZADORES, BENZEDEIROS E 
CURANDEIROS NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS SÓCIORELIGIOSOS EM 
COMUNIDADES RURAIS (POMBAL-PB, SÉCULO XX) 
 
Emerson José Ferreira de Sousa - mestrando 

 
Na igreja de São José localizada na comunidade rural do Estrelo, em Pombal, Alto 
Sertão da Paraíba, membros desta localidade arquivaram relatos que narram 
experiências de vida de rezadores, benzedeiros e curandeiros que residiram na 
comunidade e em outras circunvizinhas no decorrer do século XX. O estudo parte dos 
relatos, representativos do interesse local em rememorar parte destas vidas, para 
investigar como as práticas religiosas destes indivíduos constituíram espaços sociais 
e culturais nas localidades, sob o ponto de vista da sacralidade. Com base em Certeau 
(1998) e Segaud (2016), definimos que o cotidiano e suas espacialidades simbólicas 
se constituem por meio de práticas culturais. No campo metodológico, analisamos os 
discursos presentes nos documentos, atentando-se para as formas como estas 
narrativas são sistematizadas e articuladas discursivamente. As práticas dos 
religiosos concentravam-se especialmente na cura de males deste e do outro mundo, 
o que, aos olhos das comunidades, era fundamental para a manutenção da vida local. 
Além disso, elas também foram responsáveis pela transmissão de virtudes da fé por 
meio de importantes ações religiosas e sociais nas localidades as quais se estendiam. 
Portanto, compreende-se que estas práticas socioculturais foram centrais para a 
instituição da dimensão simbólica local que se constitui enquanto espacialidade 
sócioreligiosa sertaneja. 
Palavras-chave: Práticas religiosas. Espaço. Discurso. Fundação. 
 
 
ESPIRITISMO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS PELA PENA ROMANESCA DE 
BEZERRA DE MENEZES NA OBRA A PÉROLA NEGRA (1880-1890) 
 
Flávio Luan Freire Lemos - graduando 
Orientador: Prof. Andre Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN 
 

Adolfo Bezerra de Menezes foi um médico cearense que fez carreira política relevante 
na capital imperial. Seja enquanto vereador ou deputado, atuou em diversas pautas 
em seus diferentes mandatos a partir da década de 1860. Todavia, na 
contemporaneidade, seu nome é mais solicitado no âmbito do Espiritismo brasileiro. 
A partir de sua conversão pública, em 1886, engajou-se na estruturação do movimento 
espírita brasileiro, correspondendo em significativas contribuições para a fundação da 
Federação Espírita Brasileira – FEB. No âmbito de sua atuação neste referido 
movimento, nossa pesquisa inseriu-se nas análises e historicização de uma fonte 
pouco utilizada no âmbito acadêmico para compreensão do sujeito Bezerra de 
Menezes: Seus romances doutrinários, publicados enquanto folhetins no jornal 
espírita O Reformador. Através do folhetim A Pérola Negra, nossa pesquisa objetivou 
analisar os exercícios intelectuais realizados pelo autor na compreensão das questões 
étnico-raciais do período escravagista brasileiro com a mobilização de elementos da 
doutrina kardecista. Utilizando-se para tanto, da apreensão e historicização das 
representações sobre os escravizados presentes no romance, incluindo sua relação 
com os processos de escravização. Assim sendo, corroboramos na investigação 
acerca da contribuição do Espiritismo, através de Bezerra de Menezes, um dos 
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principais líderes do século XIX, no debate étnico-racial do referido recorte histórico a 
qual insere-se este trabalho. Para além disso, apontamos a existência de conexões 
realizadas entre um Bezerra de Menezes antes da sua conversão, enquanto político 
imperial, e após, como líder do movimento espírita no Brasil.  
Palavras-chave: Bezerra de Menezes. História do Espiritismo. História Cultural. 
 
 
REZADEIRAS: A PRÁTICA DA CURA ATRAVÉS DA FÉ NA VILA DO PRÍNCIPE 
NO RIO GRANDE DO NORTE (SÉC. XVIII-XIX) 
 
Daniela Gomes Garcia - graduanda  
Laíse Vitoria de Figueredo Souza - graduanda  
Orientador: Prof. Thiago Alves Dias – PPGH-UFRN 

 
O presente artigo concentrará na percepção da presença das rezadeiras na província 
Vila do Príncipe da Comarca do Rio Grande, na segunda metade do século XVIII ao 
início do século XIX. A partir dos documentos encontrados como os jornais, revistas e 
processos-crimes, onde podem haver exposições sobre pessoas que tinham essa 
prática nesse período. Partindo dessa discussão é que concentremos nossa pesquisa, 
o entendimento da presença de rezadeiras no espaço do sertão nordestino do Rio 
Grande do Norte, precisamente no Seridó, na Comarca de Caicó. Sendo essa 
localidade entendida como longínqua do Brasil, na fala de Souza, e que se 
apresentava como um local propicio para o desenvolvimento dessas práticas de cura, 
da medicina popular.  
Palavras chave: Rezadeiras. Vila do Príncipe. Cura. 
 
 
EXPERIÊNCIAS DOUTRINÁRIAS DO MOVIMENTO DOUTRINÁRIO E RELIGIOSO 
ESPIRITUALISTA CRISTÃO VALE DO AMANHECER NA PARAÍBA - 1980-2015 
 
Jessica Kaline Vieira Santos - mestra 

 
O presente artigo tem como objetivo compreender mesmo que de forma sucinta, as 
experiências doutrinárias do Movimento Doutrinário e Religioso conhecido como Vale 
do Amanhecer, que têm suas origens na cidade satélite de Brasília, Planaltina – DF. 
E que conta nos dias atuais com mais de 600 templos, no Brasil e fora dele, e países 
como Portugal, Canadá, Espanha, por exemplo. O Vale do Amanhecer é um 
movimento doutrinário hibrido, que integra traços culturais de diversas religiões, 
aspectos que tornam-no um objeto que possibilita diversos tipos de análise, no caso 
aqui mencionado, a analise se fará a partir da presença do Vale do Amanhecer na 
Paraíba, em aspectos que dizem respeito a sua chegada na década de 1980, até a 
sua permanecia nos dias atuais. A Paraíba conta com aproximadamente 17 templos 
ativos, que se distribuem desde o litoral do estado até o sertão. Esse artigo é parte 
dos resultados das pesquisas de graduação e mestrado desenvolvidas desde o ano 
de 2015, e que fizeram parte da dissertação intitulada ”SIMBOLOGIAS, RITUAIS E 
REPRESENTAÇÕES: EXPRESSÕES DO MOVIMENTO DOUTRINÁRIO E 
RELIGIOSO VALE DO AMANHECER NA PARAÍBA - 1980 a 2015” apresentada no 
Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Campina 
Grande-UFCG. Para a elaboração da pesquisa foram utilizados manuais do 
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movimento, boletins virtuais, bem como documentos e depoimentos orais, e 
bibliografias que dizem respeito ao tema.  
Palavras-Chave: Movimento doutrinário. Vale do Amanhecer na Paraíba. Templos 
ativos. 
 
 
O MOVIMENTO MESSIÂNICO DA SERRA DE JOÃO DO VALE: UM ESTUDO 
SOBRE OS SERTÕES E A CONSTRUÇÃO DE UMA RELIGIOSIDADE DITA 
POPULAR 
 
Vikelane Maria de Oliveira Silva - mestranda 

 
À medida que surge a construção intelectual de uma cultura popular nordestina, é 
possível pensar uma fabricação de uma religiosidade popular nordestina pela qual as 
manifestações religiosas no sertão são vistas e ditas de forma pejorativa. A partir de 
uma elite letrada essas práticas religiosas foram construídas por meio de um binômio 
sertão/ fanatismo. Sendo assim, este trabalho propõe uma discussão acerca do sertão 
enquanto espaço de uma religiosidade popular a partir dos movimentos messiânicos 
(tomando como referência o movimento messiânico da Serra de João do Vale), 
utilizaremos como base para a discussão teórica, as seguintes obras: “A feira dos 
mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (nordeste 1920 – 1950)” de Durval 
Muniz de Albuquerque Júnior, e “Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade” de Nestor Garcia Canclini. 
Palavras-chave: Religiosidade Popular. Sertão. Messianismo. Fanatismo. 
Hibridismo. 
 
 
OS SERTÕES E A JUREMA: UMA ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA PRODUZIDA 
SOBRE A JUREMA SAGRADA E AS PRÁTICAS DO TERREIRO 
 
Beatriz Alves dos Santos - graduanda 
Orientador: Prof. Lourival Andrade Júnior - UFRN 
 
Dentre os diversos tipos de manifestações religiosas com heranças ou matrizes afro-
luso-ameríndias, no Brasil, a Jurema Sagrada, ou Catimbó, se ergue como uma 
expressão sertaneja de origem indígena. Uma busca realizada entre acervos virtuais 
como o repositório institucional da UFRN, nos evidenciou, todavia, que a produção 
sobre tais práticas religiosas ainda não é tão volumosa quanto abordagens que se 
pautam a analisar a Umbanda ou Candomblé, por exemplo. De origem indígena, tendo 
como princípio fundamental o uso da fumaça como elemento de cura, como anota 
Luiz Assunção em “O reino dos Mestres”, a Jurema se coloca, para nós, como um 
pilar de compreensão dos sertões. Esta comunicação se lança, desta feita, a realizar 
um levante bibliográfico em discussão com as experiências etnográficas observadas 
nas práticas do terreiro de Umbanda e Jurema “Mãe Yemanjá”, localizado em Jardim 
de Piranhas/RN.  Com base nas obras “O Reino dos Mestres”, de Luiz Assunção, 
“Meleagro” de Câmara Cascudo e “A Sombra da Jurema Encantada” de Sandro 
Guimarães Salles e com os documentários “Encantarias” dirigido por Rodrigo Sena e 
Julio Castro e “Os milagres do Catimbó de Jurema”, nos empreitamos aqui a 
compreender a Jurema como uma manifestação dos sertões brasileiros, mais 
especificamente nordestinos. Nosso intuito aqui está, portanto, em estabelecer um 
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diálogo com o trabalho etnográfico realizado no terreiro em questão com as obras 
bibliográficas e documentários citados, buscando perceber os embates e 
convergência do âmbito teórico e prático, levando em conta a hipótese da Jurema 
como uma prática religiosa nascida nos sertões.   
Palavras-chave: Etnografia. Jurema. Sertões.  
 
 
MUNDANISMO MATERIAL E SIMBÓLICO NO JORNAL “A ORDEM” (1930-1950) 
 
Lucíola Torres Libanio - graduanda 
Orientador: Prof. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN 
 
O artigo deseja esclarecer o uso do termo mundanismo. O vocábulo mundanismo, é 
muito utilizado na narrativa das páginas do jornal “A Ordem”, o confessional tende a 
caracterizar as atividades de homens e mulheres que se debruçavam aos prazeres 
do mundo moderno e se distanciavam do mundo divino como pessoas mundanas. 
Mundano era todo aquele conjunto de símbolos que não fazia parte do mundo 
sagrado. A modernidade se apresenta de duas formas para igreja, seguindo os 
preceitos maniqueístas: boa e má. Busca ainda, fazer a separação entre os 
mundanismos, o que vai de encontro a visão material que pode ser vista no cotidiano, 
a exemplo, da criação de jornal e da formação dos intelectuais católicos, se 
aproveitando das ondas da modernidade vigente. E o mundanismo simbólico, que 
representava as novidades que igreja não poderia resignificar e que interferia no 
comportamento de homens e mulheres distanciando-os dos lugares celestes. Além 
disso, o noticiário se debruçava a localizar os inimigos do sagrado. O mundanismo 
apresenta-se como um veneno na sociedade: O pilar que une todos os inimigos 
eclesiásticos. O trabalho apresenta esses inimigos elencados pela igreja crista e 
informa os artificies utilizados por ela para combatê-los em seus projetos de 
ordenamento educacional e doutrinação. 
Palavras-chave: Mundanismo. Modernidade. A Ordem. Família. Educação. 
 
 
INSTRUÇÃO RELIGIOSA E EDUCACIONAL: CAMINHOS PARA A 
PROPAGAÇÃO DA FÉ CATÓLICA NA PARAÍBA (1930 / 1935) 
 
Jose Pereira de Sousa Junior - doutor 
 
O objetivo deste trabalho é mostrar como se deu o processo de instrução educacional 
e religiosa na Paraíba nos últimos cinco anos da administração episcopal de Dom 
Adauto de Miranda Henriques. Nossas reflexões estão pautadas em duas cartas 
pastorais intituladas Propagação de Fé e Instrução Religiosa (1930) e Das vantagens 
do ensino religioso (1932). Estas cartas, demonstram a preocupação da Igreja 
Católica em fortalecer e expandir o ensino religioso na Paraíba, cuja finalidade era 
promover e consolidar o episcopado brasileiro. Assim, foi determinado a reformulação 
de antigos colégios e abertura de numerosas congregações masculinas e femininas, 
muitas vindas da Europa. Vale salientar, que muitas destas congregações 
(Salesianos, Diocesanos, Sagrado Coração de Jesus, Marianas, Virgem de Lourdes) 
vieram para o Brasil por orientação da política ultramontana, incentivando a educação 
católica e buscando meios para a reestruturação da Igreja Católica no Brasil. Nossa 
pesquisa indica que esta política expansionista da Igreja Católica voltava-se para duas 
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direções, a saber, reconquistar os espaços ameaçados com a ruptura com o Estado 
e recrutar novos grupos para constituírem a elite eclesiástica.  
Palavras-chave: Igreja Católica. Ensino Religioso. Escola Confessional. 
 
 
CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA FREGUESIA DE SANT'ANA: FAMÍLIA 
ESCRAVA E RELAÇÕES DE COMPADRIO COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO 
DA TERRITORIALIDADE ESCRAVA (SÃO JOSÉ DE MIPIBU, SÉCULO XVIII E 
XIX) 
 
Clara Maria da Silva – mestranda 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 

 
A Freguesia de Sant’Ana tem sua criação datada no ano de 1762, juntamente com a 
Vila de São José do Rio Grande. Esta Vila, território dos índios Potiguara, tem 
transferido para o seu território os índios Pega da Serra Cepilhada (atual João do Vale, 
na Paraíba) por determinação da Coroa, a fim de realizar a transformação da Missão 
do Mipibu em Vila de São José do Rio Grande. Seguindo o que propunha o Diretório 
do Índios, para a consolidação da Vila, há também a associação de 15 famílias 
brancas vindos da Vila de Extremoz, como forma de auxiliar na civilização desses 
índios. A chegada dos negros escravizados não se dá de maneira oficial como a 
desses outros personagens, tendo sido comprados, segundo a historiografia, de casas 
comerciais do Ceará ou de Pernambuco, sendo trazidos para a província do Rio 
Grande do Norte em fins do século XVIII e XIX por terra ou pela navegação de 
cabotagem. É válido destacar que a necessidade de mão de obra escrava nesta região 
se dá pelas terras férteis do Vale do Capió, localizadas na cidade de São José de 
Mipibu, propícias para a plantação de cana de açúcar, permitindo a existência de 
engenhos e engenhocas de produção de açúcar, rapadura e cachaça. Propomos, 
portanto, investigar em nível institucional como se deu a construção da territorialidade 
da Freguesia de Sant'Ana, na cidade de São José de Mipibu, no século XIX. 
Percebemos a territorialização desta Freguesia baseado em Raffestin (2008), por 
índios e brancos, e a desterritorialização e reterritorialização deste mesmo espaço por 
negros escravizados e por indígenas que foram forçosamente obrigados a ocupar tal 
território. Através de levantamento bibliográfico sobre a formação da Freguesia de 
Sant'Ana e dos registros de batismo e casamento da mesma, pretendemos 
compreender como se deu a construção do território religioso e das territorialidades 
escravas dentro deste espaço. A análise de fontes paroquiais e a identificação das 
famílias escravas, bem como das relações de compadrio entre estas e homens livres 
e escravos nos fazem perceber a busca por estratégias de sobrevivência dentro do 
sistema escravista. Procuramos construir uma abordagem histórica, relacional e 
multidimensional do território e da territorialidade, assim como propõe Saquet (2008), 
através das relações entre os homens, as redes e as heterogeneidades entre brancos, 
índios e negros escravizados. Diante deste panorama, pretendemos compreender o 
processo de formação da territorialidade da Freguesia de Sant'Ana, por indivíduos de 
diferentes estratos sociais e étnicos, identificando as estratégias de construção de 
territorialidades escravas neste espaço religioso no Oitocentos. 
Palavras-chave: Freguesia. Territorialidade. Escravidão. 
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AS REPRESENTAÇÕES MEDIEVAIS DA INFÂNCIA DE JESUS NOS TEXTOS 
APÓCRIFOS: O EVANGELHO DE KLOSTERNEUBURGER (C. 1340) 
 
Claudio Kuievinny da Silva Duarte – graduando  
Orientador: Prof. Guilherme Queiroz de Souza - UFPB 

 
Os textos “apócrifos”, ou “extra canônicos”, designam os escritos excluídos do cânon 
bíblico da Igreja ao longo de sua história. Exclusos devido principalmente ao seu 
conteúdo e falsa autoria, uma de suas principais funções era sanar as dúvidas dos 
cristãos a respeito de assuntos que a literatura canônica resumia ou não mencionava, 
como a infância de Jesus, de seu nascimento aos seus doze anos, ou então a vida de 
Maria antes do nascimento de Cristo ou após a sua morte. Na Idade Média, os textos 
apócrifos foram traduzidos, lidos, e influenciaram as produções culturais. Suas 
temáticas foram representadas na literatura, na hagiografia, no teatro, e, sobretudo, 
na arte (iconografia, escultura etc.). Considerando isso, o presente trabalho busca 
analisar a influência dos apócrifos na iconografia medieval, ocupando-se, para tanto, 
da temática da infância de Jesus. Utilizando como aporte teórico-metodológico as 
abordagens dos medievalistas Jean-Claude Schmitt e Jérôme Baschet a respeito de 
análise iconográfica, busca-se analisar uma série de iluminuras do século XIV 
presentes em um manuscrito alemão intitulado Evangelho de Klosterneuburger, (c. 
1340). Tais iluminuras ilustram diversos episódios da infância de Cristo oriundos da 
literatura apócrifa. O gênero textual que se ocupa da infância de Jesus nos apócrifos 
é o conhecido “evangelho”, semelhante aos textos canônicos responsáveis por 
discorrer sobre a história de vida e ministério de Jesus. Para o presente trabalho 
realizou-se um recorte dos apócrifos da infância Cristo, tendo sido utilizados os textos 
Evangelho do Pseudo-Tomé (século II) e o Evangelho do Pseudo-Mateus (século VI). 
Assim, busca-se estabelecer uma relação entre os textos apócrifos e as iluminuras 
analisadas e realizar uma análise comparativa entre os escritos, notando suas 
diferenças e como elas reverberam na iconografia. Até o presente momento 
percebemos como as iconografias do manuscrito “Evangelho de Klosterneuburger” 
apontam para a influência de mais de um texto apócrifo sobre a infância de Jesus. A 
análise das iluminuras tem permitido notar a presença de aspectos da sociedade, 
imaginário e religiosidade medieval.   
Palavras-chave: Apócrifos. Iconografia. Idade Média. 
 
 
A REPRESENTAÇÃO DA MULHER MÓRMON ATRAVÉS DA REVISTA "A 
GAIVOTA" (1948-1949) 
 
Mariana Ferreira Rocha - graduanda 
Orientador: Prof. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN 
 
Nos finais da década de 1940 ao início da década de 1950, a Igreja Mórmon 
comercializou durante três anos a revista A Gaivota. A Igreja tem uma divisão de 
organizações que ocorrem a partir do gênero, a organização Sacerdotal é 
resguardada aos homens e a organização da Sociedade de Socorro é voltada às 
mulheres. As sessões da revista se encaixam com a estratificação da Igreja, ou seja, 
determinadas matérias são voltadas para leitores homens e outras para as leitoras 
mulheres. Essa divisão facilita o processo de educação dual da Igreja. Este trabalho 
tem como foco pensar a representação da mulher mórmon construída pela Igreja e 
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reproduzida para as mulheres através da educação prestada pela Sociedade de 
Socorro e pela A Gaivota. A partir desse ensino voltado para as mulheres será 
possível trabalhar nos objetivos deste estudo. O primeiro objetivo visa perceber qual 
o papel da mulher mórmon dentro da Igreja, como ela deve ser, o que deve fazer e 
que qualidades deve desenvolver. Em seguida compreender a partir deste papel que 
lugar lhe é resguardado dentro da sociedade mórmon, trabalhando também as 
justificativas dadas pela Instituição para o lugar do qual a mulher ocupa. Para isso, 
será analisado o discurso da Igreja promovido pela revista a partir da leitura de Pierre 
Bourdieu (2015), para compreender a posição das mulheres dentro da Igreja Mórmon 
a partir da ideia de naturalização das construções sociais e do uso da condição 
biológica como justificativa para a posição das mulheres dentro da Igreja. Para se 
pensar na representação da mulher mórmon será feita uma análise dos artigos 
voltados para estas mulheres com apoio na abordagem da história cultural formulado 
por Roger Chartier (2012) acerca da representação. Dispondo-se desta fonte, destes 
teóricos e do método de análise do discurso, consideramos que: a mulher mórmon 
representada pela Igreja SUD não só é uma mulher que serve a Deus, como também 
a família e a Igreja, portanto, extremamente caridosa, moral e virtuosa; o lugar que 
ocupa é o espaço do lar, onde deve atentar-se a educação moral e alimentar dos filhos 
e do marido; é por meio da Sociedade de Socorro e da revista A Gaivota que será 
divulgado a representação da mulher mórmon; a Igreja se utilizará da natureza 
biológica para justificar o papel das mulheres mórmons dentro desta Instituição. 
Palavras-chave: História das Mulheres. História das religiões. Mórmons. 
Representação.  
 
 
O “AMOR CORTÊS” E O UNIVERSO SENTIMENTAL NA BAIXA IDADE MÉDIA 
ATRAVÉS DA OBRA O TRATADO DO AMOR CORTÊS E DAS POESIAS DOS 
TROVADORES GALEGO-PORTUGUESES (XII A XIV) 
 
Milena Policarpo Carvalho - graduanda 
Orientador: Prof. Francisco Denis de Melo - UEPB 

 
A proposta desta pesquisa é buscar compreender as raízes da concepção de amor 
que surge durante o período da Baixa Idade Média e que vai influenciar diretamente 
a literatura produzida no período. O “amor cortês” ou “fino amor” foi esta nova forma 
de sensibilidade, que encontrou sua expressão máxima através da Lírica 
Trovadoresca dos séculos XIII e XIV, que vai estar presente também nas novelas de 
cavalaria escritas a partir do século XIV e que surge na literatura em um visível 
contraponto aos valores morais que regiam as relações entre homens e mulheres 
durante o período, essencialmente baseadas na moral cristã transmitida pela Igreja 
Católica. Buscaremos então compreender o que é o amor cortês, suas principais 
características, como estão aí representadas as relações entre homens e mulheres e 
o contexto em que surge este movimento sentimental. Nos serviremos para isto de 
uma das principais obras do período, escrita por volta do final do século XII e que é 
considerada uma espécie de manual sobre o assunto, o Tratado do Amor Cortês de 
André Capelão, obra dividida em três partes e que sintetiza as principais 
características e os principais preceitos do amor, como obtê-lo, mantê-lo e também os 
sinais de seu enfraquecimento e fim, assim como também fazendo um contraponto ao 
indicar os malefícios que o amor pode trazer àqueles que ingressam na sua “corte”. 
Além desta obra, utilizaremos também algumas poesias trovadorescas galego-
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portuguesas compostas por Martin Soares (século XIII), Afonso X, rei de Leão e 
Castela (1221-1284) e D. Dinis (1261-1325), fazendo uma análise comparativa entre 
estas poesias e o Tratado de André Capelão, traçando os elementos em comum entre 
estas composições e buscando ligá-las ao contexto externo de seu surgimento. Para 
isto, também nos apoiaremos nos trabalhos de autores que serão basilares nesta 
pesquisa: José D’Assunção Barros, Segismundo Spina e Yara Frateschi Vieira, além 
de outros teóricos que nos darão sustentação para também compreender a relação 
entre História e Literatura como metodologia possível para compreender sujeitos que 
fisicamente não vivem entre nós, mas nos deixam seu legado artístico e uma janela 
para compreender o passado e, neste caso, quem sabe, traçar um quadro do universo 
sentimental durante o período.  
Palavras-chave: Amor cortês. Trovadorismo. Baixa Idade Média.  
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 
 

Culturas políticas, poder e imprensa no Brasil República 
 

Coordenadores 
Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes - UFRN 

Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima – UFRN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

O simpósio visa congregar trabalhos que abordem aspectos da história política 
brasileira durante o período republicano em suas diversas vertentes. Assim, objetiva 
a realização de discussões tanto de cunho teórico-conceituais ligadas as relações da 
cultura política, do poder e das suas relações com a imprensa, quanto de questões 
ligadas a dimensão da política partidária e das ações cotidianas dos atores políticos. 
 

Resumos 
 

O REBATE: AS REPRESENTAÇÕES SOBRE O PADRE CÍCERO NO CONTEXTO 
DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUAZEIRO (1909-1911) 
 
Ramon Bezerra Pereira - graduando 
Orientador: Prof. Marcílio Lima Falcão - UERN 
 
A historiografia versa sobre os mais variados aspectos da vida do Padre Cícero 
Romão Batista, dentro dessa produção científica nota-se uma ênfase sobre a devoção 
ao vigário após os “fatos extraordinários” de 1889 e, uma abordagem política sobre a 
sua figura enquanto agente na Secessão de Joazeiro em 1914. Nesse contexto, o 
Patriarca de Juazeiro assume sua dupla postura entre o Sagrado e o Profano, fato 
noticiado pela imprensa cearense. Tomando como base o papel da imprensa nas 
disputas que marcaram o processo de emancipação política alavancado pela 
comunidade de Juazeiro diante da cidade do Crato, localizada na região do Cariri, ao 
sul do Ceará, no período de 1909 a 1911, o presente artigo analisa, a partir das 
estratégias utilizadas pelo jornal juazeirense O Rebate, à construção e circulação das 
representações sobre o Padre Cícero Romão Batista como produção de alteridades 
sobre os agentes políticos que experienciaram as tensões políticas na luta pela 
autonomia política de Juazeiro. 
Palavras-chave: Representação. Imprensa. Pe. Cícero 
 
 
IMAGINÁRIO ANTICOMUNISTA, IMPRENSA E RELIGIOSIDADE POPULAR: A 
DESTRUIÇÃO DO CALDEIRÃO DO BEATO JOSÉ LOURENÇO NO CARIRI 
CEARENSE (1936-1937) 
 
Vinícius Silva de Medeiros - graduando 
Orientadora: Profª. Edvanir Maia da Silveira - UVA 
 

O comunismo, ou melhor dizendo, a experiência soviética durante a primeira metade 
do século XX, urdia a vitória do socialismo em todo o mundo. A nação liderada por 
Stálin causava temor no ocidente. A notícias que vinham da União Soviética, davam 
conta do suposto Estado ateu que havia se estabelecido na URSS, em que se proibia 
a religião, levando a Igreja Católica a combater a propagação das ideias comunistas 
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no Brasil. A propaganda foi fundamental na construção do imaginário popular acerca 
do comunismo. A imprensa nacional teve papel fundamental na consolidação da 
representação diabólica atrelada aos bolcheviques. É importante salientar que 
falamos da década de 1930, no Brasil, Getúlio Vargas governava a mãos de ferro a 
jovem nação republicana. Nosso trabalho orienta-se através do recorte dos anos de 
1936-1937, quando acontece o embate entre os setores da Igreja Católica, Imprensa, 
latifúndio e Estado contra a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no 
Ceará. O objetivo do trabalho proposto é investigar, por meio dos periódicos, como o 
medo à “ameaça vermelha” - o comunismo, serviu de justificativa para destruição de 
experiências comunitárias como o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Auxiliarão 
nesse trabalho a bibliografia sobre o Caldeirão: Caldeirão: estudo histórico sobre o 
beato José Lourenço e suas comunidades de Régis Lopes e do anticomunismo no 
Brasil, como a tese de Rodrigo Patto Sá Motta, Em guarda contra o perigo vermelho: 
o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Será analisado também, o documentário do 
cineasta cearense Rosemberg Cariry, intitulado: O Caldeirão de Santa Cruz do 
Deserto. No sul do Ceará constituiu-se uma comunidade que vivia em comunhão da 
dita religiosidade popular e sob o regime de socialização dos alimentos produzidos na 
terra, ou seja, viviam de subsistência. Num cenário que imperava os grandes 
latifúndios no nordeste brasileiro, especificamente nos idos da década de 1930, os 
trabalhadores, famélicos, retirantes, que conviviam com o ambiente da seca da região, 
preferiam a vida religiosa ao lado do Beato José Lourenço - retirante paraibano, preto 
e seguidor de Padre Cícero - líder do Caldeirão. Os latifundiários descontentes, 
promoveram junto a Igreja Católica, Imprensa, como também do próprio Estado, uma 
perseguição implacável a comunidade, acusando-a de comunista, supostamente 
influenciada por remanescentes da Intentona Comunista em Natal de 1935, 
culminando em sua dissolução em 1937, levada a cabo pelo então governo cearense, 
Menezes Pimentel. Em 1936 a comunidade foi invadida pelas tropas do tenente José 
Góis de Campos Barros, que então incendiaram as casas dos moradores do Caldeirão 
e expulsaram os camponeses que residiam na localidade. Posteriormente, em 1937 
haverá o conflito entre os remanescentes do Caldeirão, liderados por Severino 
Tavares e a Polícia Militar do Ceará, comandada pelo Capitão José Bezerra, que 
resulta em mortes para ambos.  
Palavras-chave: Anticomunismo. Imprensa. Caldeirão. 
 
 

“O PODER TEMPORAL NÃO DEPENDE E NEM CARECE DO ESPIRITUAL”: 
IDEIAS REPUBLICANAS NO JORNAL O MOSSOROENSE (1872-1875) 
 
Elioenai de Souza Ferreira - mestre 

 
Neste presente trabalho, pretendemos demonstrar de que forma o jornal O 
Mossoroense se posicionava a respeito do movimento republicano no início da década 
de 1870. O jornal circulou, em sua primeira fase, entre os anos de 1872 e 1875, 
afirmando-se como um porta-voz das ideias liberais e republicanas. Tal 
posicionamento se deu no contexto da Questão Religiosa, um conflito entre católicos 
ultramontanos (defensores da autoridade papal) e maçons, que mobilizou boa parte 
da imprensa no Império do Brasil. Nesses embates, o periódico mossoroense se 
colocou ao lado da Maçonaria, representando-a como a autêntica expoente da 
liberdade, do progresso, da modernidade. Nesse sentido, o regime republicano é 
apresentado como o ideal, o mais adequado aos novos tempos. Tendo como fontes 
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primárias as edições do jornal e, a partir de um diálogo com uma bibliografia 
relacionada ao tema, buscamos identificar qual republicanismo é exposto e defendido 
nas páginas do semanário. Os discursos analisados nos permitem considerar que um 
dos aspectos do republicanismo mais destacados pelo jornal era a separação entre 
Estado e Igreja Católica como a melhor solução para a Questão Religiosa. E essa 
solução deveria ser implementada por meio da substituição da Monarquia pela 
República.  
Palavras-chave: República. Maçonaria. Imprensa. 
 
 

NOVOS TEMPOS, VELHAS PRÁTICAS: A RESSIGNIFICAÇÃO DO 
“CLIENTELISMO” E SUA PERMANÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL 
 
Joelder Leite da Silva - graduando 
Anderson Campos da Silva - graduando  
Débora Raquel de Souza Rocha - graduanda 
Orientador: Prof. Francisco de Assis Batista - UEPB 

 
O coronelismo foi um sistema de poder político estruturado entre município, Estado e 
União, mediatizado pela ação dos coronéis; governadores e presidente. O 
coronelismo foi permeado por diversas práticas de controle social, entre elas, o 
clientelismo, que consistia na prestação de favores em troca de votos em um contexto 
em que inexistia o acesso a direitos sociais. A influência dessa prática ainda nos dias 
de hoje, nos remete ao seu poder de adquirir votos em troca de favores. OBJETIVO: 
Temos como objetivo analisar de que forma a prática clientelista foi sendo 
ressignificada e como permanece no atual contexto sócio econômico no Nordeste do 
Brasil, buscamos pois compreender como se reflete nos dias atuais. METODOLOGIA: 
O método de pesquisa utilizado para esta análise foi por meio de revisão bibliográfica, 
este tipo de pesquisa tem como objetivo colocar o pesquisador com a literatura 
descritiva e do assunto abordado, a ideia dessa análise é abordar como as práticas 
clientelista são verificadas na contemporaneidade. RESULTADOS: Identificamos que 
a pratica clientelista ainda é existente nos dias atuais, em que personalidades que 
ocupam cargos eletivos se utilizam das estruturas públicas, como se fosse privadas 
para barganhar dividendos políticos. Percebe-se que a consciência e ações que devia 
extinguir esse tipo de pratica ainda é ineficiente mesmo diante da democracia 
moderna. CONCLUSÃO: O estudo bibliográfico proporcionou perceber que mesmo 
com as mudanças políticas a troca de favores, a compra de votos ainda fazem do 
clientelismo uma prática presente em nossa sociedade. 
Palavras Chave: Coronelismo. Clientelismo. Práticas. 
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TRIUNVIRATO PELA DEMOCRACIA: OS ESTADOS DA ALIANÇA LIBERAL 
EM MEIO ÀS RETALIAÇÕES DE WASHINGTON  
 
Lucas Ramon Porto de Assis - graduando 
Karen Nadja de Souza Morais - graduanda 
Emerson Marcelino Alves Silva - graduando 
Orientador: Prof. Juvandi de Souza Santos - UEPB 

 
A presente pesquisa desenvolvida tem por objectivo apresentar as marcantes e 
definitivas características e consequências do processo eleitoral de 1º de março de 
1930, o qual consagra a derrota do projecto renovador da Aliança Liberal, idealizado 
pelo estados de Rio Grande do Sul, Parahyba e Minas Gerais, por sobre estas 
referidas unidades federativas, que haverão de sentir a força retaliatória do poder 
Federal, representado pelo Presidente Washington Luís. Desta forma, tomando como 
base as mensagens apresentadas às respectivas assembleias estaduais pelos 
Presidentes d’estado Getúlio Vargas, João Pessoa e António Carlos, tornou-se 
possível compreender os diversos mecanismos pelo Governo Federal utilizados em 
vistas a garantir o sucesso eleitoral do candidato oficial Júlio Prestes, assim como 
d’obstar o normal curso dos projectos político-administrativos destas três icónicas 
personagens «aliancistas», nos estados que representavam. Portanto, num esforço 
de história de curta duração, ressaltando a importância dum facto histórico para o 
desencadear de eventos que imediatamente o sucedem, este trabalho propõe-se 
configurar enquanto uma efectiva contribuição na compreensão dum decisivo 
momento e penoso processo para a história do Brasil republicano, predecessor e, 
nalguma medida, desencadeador da fatídica e irreversível Revolução de 1930, alguns 
meses após o pleito de março. 
Palavras-chave: Aliança Liberal. Eleições 1930. Washington Luís. 
 
 
ENTRE EVOLUCIONISMO E DETERMINISMO: MANOEL RODRIGUES DE MELO 
E A CONSTITUIÇÃO DA NAÇÃO BRASILEIRA (1930 – 1950) 
 
Cecil Vinicius Olivar Oliviera Guerra - graduando  
Orientador: Prof. Raimundo Nonato Araújo da Rocha - UFRN 

 
O objetivo deste trabalho é analisar como o intelectual Manoel Rodrigues de Melo 
incorporou e difundiu interpretações deterministas evolucionistas sobre a região da 
Várzea do Açu, entre as décadas de 1930 e 1950. O escopo documental desta 
pesquisa é constituído por três livros escritos por Manoel Rodrigues, sendo eles: 
Várzea do Açu (1940), Patriarcas e Carreiros (1948) e Cavalo de Pau (1952). Do ponto 
de vista teórico-metodológico, os conceitos de repertório (ALONSO, 2002), biografia 
histórica (LORIGA, 2011) e configuração (SOUZA, 2008), bem como os pressupostos 
do método indiciário fundamentam este trabalho. Pode-se destacar duas conclusões 
parciais: a) Para Manoel Rodrigues de Melo, o sertanejo representava o “tipo racial” 
mais evoluído da nação, devido ao ambiente inóspito em que evoluiu; b) Na 
configuração racial do homem sertanejo, o elemento português sobressaiu-se aos 
demais, o que garantiu um resultado positivo à miscigenação. A hipótese central deste 
estudo é a de que Manoel Rodrigues de Melo se articulou com um movimento mais 
amplo que buscava interpretar a nação brasileira a partir de noções deterministas 
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evolucionista, detendo-se especificamente na constituição histórica do “tipo racial” 
sertanejo e na contribuição deste à formação da nação. 
Palavras-chave: Manoel Rodrigues de Melo. Evolucionismo. Determinismo.  
 
 
O BAIRRO DAS ROCAS NA IMPRENSA NATALENSE (1940-1950) 
 
Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho - doutorando 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como o bairro das Rocas aparecia 
representado nas páginas da imprensa natalense nas décadas de 1940 e 1950, com 
ênfase nos processos de transformações urbanas realizadas no bairro e como isso 
pode ter afetado o cotidiano de seus moradores. Há uma certa dificuldade em 
trabalhar com essa última temática, pois é difícil encontrar nos jornais a fala direta 
dessas pessoas que pertencem à classe social menos favorecida. É uma fala 
intermediada ou silenciada, escondida atrás de fragmentos e de pequenas 
reclamações em notas de jornais. Desde o início de sua formação, Rocas foi habitado 
por pescadores, trabalhadores das obras do porto e da Estrada de Ferro Central do 
Rio Grande do Norte. A imagem de pobreza e miséria se confundia com a do bairro 
nas páginas dos jornais que circulavam pela cidade no período em exame e nos 
anteriores. Isso fica evidente quando Luís da Câmara Cascudo afirmou, em 1956, no 
A República, que a história do bairro das Rocas era “poderosa de vitalidade”, mas que 
lutava “contra a miséria”. Entretanto, essa imagem se altera no período da gestão 
Sylvio Piza Pedroza. O jovem prefeito, projetado pelos grupos dirigentes da cidade e 
pela imprensa como homem moderno e progressista, realizou intensas modificações 
ou “melhoramentos”, expressão usada com frequência pelos grupos dominantes, na 
estrutura urbana da cidade, inclusive no bairro das Rocas. Por meio da análise dos 
jornais A Ordem, O Diário do Natal, O Poti e o A República, se percebe que as 
transformações urbanas no bairro, durante a gestão do prefeito Sylvio Pedroza, 
alteraram o modo de vida e o uso dos espaços pelos seus moradores. Isso fica claro 
pelo registro de acidentes com ônibus, atropelamentos, eventos novos que antes não 
ocorriam; pelo impedimento de construção de novas casas no bairro pela prefeitura, 
que estivessem fora dos padrões normativos, etc. Os periódicos, por serem um rico 
material de pesquisa, possibilitam aos pesquisadores, principalmente aos 
historiadores, o acompanhamento dos percursos dos homens, suas ações no tempo 
e no espaço. A imprensa, afirma Maria Helena Capelato, é um tipo de fonte que 
registra, comenta e também participa da história. Nesse sentido, por meio da 
imprensa, buscou-se compreender o seu papel na produção dos espaços, como o 
bairro das Rocas, e do imaginário da cidade. A cidade ideal estava no imaginário de 
quem a projetava, de quem a reivindicava nos jornais. Também tentou-se perceber a 
relação dela com os projetos e os interesses dos diferentes grupos sociais da cidade 
de Natal, entre eles estavam políticos, intelectuais, pescadores, pequenos 
comerciantes e trabalhadores das fábricas.  
Palavras-chave: Cidade. Bairro das Rocas. Espaços. Imprensa. 
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A CIDADE DE NATAL E SUAS REPRESENTAÇÕES: OS INVESTIMENTOS 
MODERNIZANTES NO DISCURSO DOS CRONISTAS LOCAIS (NATAL, 1908-
1929) 
 
Karine Maria Lima Lopes - graduanda 
Gabriel Barreto da Silveira Oliveira - mestrando 

 
Este trabalho objetiva analisar as representações sobre as transformações urbanas 
na cidade de Natal construídas por intelectuais ligados ao grupo dirigente do estado 
entre 1908 e 1929. Nesse período, políticos do Partido Republicano do Rio Grande do 
Norte implementaram uma série de investimentos materiais que, na visão desses 
grupos, produziriam uma nova cidade caracterizada por elementos embelezadores, 
tais como o bonde elétrico, a iluminação, o calçamento das ruas e o embelezamento 
dos jardins. Sob esse impulso da renovação, Manoel Dantas e Adherbal França, 
intelectuais associados à burocracia do Estado, escreveram crônicas reveladoras do 
modo como esses homens letrados conceberam as modificações na paisagem urbana 
e almejavam direcionar o público leitor para a incorporação de novos hábitos, 
compatíveis com o progresso material enfatizado nos periódicos locais e nas 
mensagens dos governadores dirigidas ao Congresso Estadual. Comparando 
crônicas publicadas em anos distintos e situando-as no momento político em que 
foram escritas, percebemos mudanças sensíveis na apreensão do tempo e do espaço 
da cidade ao longo do período analisado. Nos anos iniciais do século XX, analisamos 
que a maneira como os cronistas locais representaram as transformações na cidade 
incorporavam um expressivo entusiasmo pela aceleração do ritmo da dinâmica 
urbana. Esse discurso apresentou continuidades até a década de 1920. 
Palavras-chave: representação. imprensa. Natal. 
 
 
AVIAÇÃO CIVIL E MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE: AS ORIGENS DA 
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1920-1945) 
 
Francisco das Chagas Gonzaga Junior - graduando 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 
 
O presente trabalho analisa a construção do complexo militar no Rio Grande do Norte, 
em razão da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Objetiva-se 
empreender uma análise acerca da relação entre os antecedentes ao referido conflito 
mundial, sobretudo o desenvolvimento da aviação civil, bem como o interesse 
estratégico e a consequente disputa entre os dois grupos que entraram em combate 
entre fins da década de 1930 e meados da década de 1940. Assim, esse trabalho 
utiliza-se de jornais disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital, da Biblioteca 
Nacional. Pesquisou-se a partir dos jornais A Ordem, A Noite, Diário de Notícias e 
Gazeta de Notícias, os seguintes termos: Panair do Brasil, Vargas em Natal, Vargas 
e Roosevelt em Natal, Regimento de Artilharia Antiaéreo, Base Americana em Natal, 
Aeropostal, Aviador Mermoz, Base Aérea de Natal e Campo de Parnamirim. 
Identificaram-se 595 ocorrências com base nos termos supracitados. A construção 
desse complexo foi antecedida pelo desenvolvimento da aviação civil e consequente 
instalação de companhias de correio aéreo e de transporte de passageiros às 
margens do rio Potengi, a saber, dentre elas o Sindicato Condor, subsidiária da 
empresa alemã Lufthansa, e a Panair do Brasil, subsidiária da empresa estadunidense 
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Pan American World Airways, em meados da década de 1930. Nos anos 1940, os 
Estados Unidos da América, a partir de acordos bilaterais com o Brasil, no governo de 
Getúlio Vargas, instalaram bases militares, em especial instalaram a maior base 
daquele país, Parnamirim Field. 
Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Complexo Militar. Aviação civil e militar. 
 
 
A POLÍTICA DA MEMÓRIA E AS RELEITURAS DO PASSADO: O CENTENÁRIO 
DE NASCIMENTO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE EPITÁCIO PESSÔA NA 
PARAÍBA (1965) 
 
Iordan Queiroz Gomes - doutor 

 
Comandada pelo governador Pedro Gondin, juntamente com os membros integrantes 
da Comissão executiva do evento – criada em 1964 – e familiares do homenageado, 
o governo paraibano organizou em 1965 os festejos comemorativos da passagem do 
centenário de nascimento de Epitácio Pessôa. Aquele foi um evento preparado como 
um tributo à memória do grande paraibano – epiteto como Epitácio Pessôa era 
representado por parte da imprensa oficial do Estado desde 1920 – e condensava o 
esforço da família por manter viva uma tradição política criada na Paraíba durante a 
Primeira República. Como demonstrou Gomes (2018), o esforço por manter viva essa 
tradição familiar e política foi estimulada pelo próprio Epitácio Pessôa entre as 
décadas de 1920 e 1930 como uma forma de resistir as mudanças econômicas, 
políticas, sociais e culturas que tenderam a ameaçar o poderio e o prestígio que 
recaiam sobre os seus membros – incluindo o próprio Epitácio – após a década de 
1930. Tal esforço encontrou estágios e momentos distintos na trajetória familiar tal 
como demonstraremos nesse trabalho; e, na Paraíba, alcançou um momento ápice 
na década de 1960, mais especificamente no ano de 1965, quando, em paralelo aos 
festejos comemorativos, o Estado recebeu os restos mortais do ex-político paraibano 
falecido em 1942, juntamente com os de sua esposa – D. Mary Saião Pessôa –, sendo 
depositados em salão nobre do Tribunal de Justiça da Paraíba. Desse modo, partindo 
do debate historiográfico que trata da política da memória, a partir da noção de 
enquadramento de memória tal como sinalizado por Michel Pollack (1989) e os usos 
do passado característicos da formulação das culturas políticas, o presente trabalho 
toma por objeto o evento do centenário de nascimento de Epitácio Pessôa para 
perceber o seu significado dentro do esforço para manter viva a tradição familiar e 
política Pessôa. Para tanto, a leitura dos indícios presente em um conjunto de fontes 
diversas – bibliografias, biografias, fotografias e sobretudo recortes de jornais A União 
– objetivo compreender a dinâmica dos usos do passado como uma das estratégias 
da família para manter viva a tradição e a posição social de seus membros no espaço 
e contexto que compõe o meu recorte. 
Palavras-chave: Tradição. Política. Releituras do passado. 
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“NA VIDA DOS CIGANOS NÃO EXISTE UM AMANHÃ”: O CORPO E O DISCURSO 
SOBRE OS CIGANOS NO RIO GRANDE DO NORTE PELA ÓTICA DO JORNAL 
DIÁRIO DE NATAL (1970-1979) 
 
Pedro Gabriel dos Santos Silva - graduando 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
O escopo do presente trabalho se debruça por analisar os aspectos projetados na 
construção narrativa acerca das definições, práticas e discursos que codificam a 
caracterização dos povos ciganos, no Rio Grande do Norte, através do jornal Diário 
de Natal, no recorte de 1970 até 1979. Para tanto, entendemos que a construção 
mental coletiva sobre os indivíduos marginalizados, a idealização e as marcas no 
corpo pela escrita são históricas, que moldam os sujeitos e subjetividades, marcando-
os. Nesse sentido, o pressuposto adotado encara o próprio mecanismo comunicativo 
do jornal como fonte histórica de impacto social, ela molda visões, elabora estruturas 
culturais e reflete a sociedade por seus idealizadores, remetendo assim, aos corpos 
flagelados ou privilegiados a partir de demandas específicas. Em suma, possui 
impacto social, edificador de modelos de pensamentos e proliferação de ideais e 
discursos. Percebe-se assim, a sustentação dessa narrativa, sobre o cigano, 
enquanto sujeito associado ao crime, magia e sedução, um povo de grupos nômades, 
intrínsecos ao efêmero, em que o amanhã é uma incerteza, isto é, o povo do mundo. 
Desta feita, o mote do projeto terá duas bases de sustentação: perceber, nas 
manchetes e na literatura jornalística, como esses ciganos são abordados, 
construídos e modelados pela estrutura retórica no recorte espacial do Rio Grande do 
Norte; subsequentemente, as relações sociais entre os ciganos e os poderes locais 
(moradores, instituições da justiça e a própria polícia): entre a desordem, convivência 
e o misticismo do exótico. Externando os mecanismos da imprensa que desumanizam 
os ciganos e sua existência cultural, transformando-os em um agente do crime, do 
incômodo social, abstrato. 
Palavras-chave: Jornal. Discurso. Ciganos. Rio Grande do Norte. 
 
 
“PÉ DE MORROS E À BEIRA DE FAVELAS”: UMA PESQUISA SOBRE OS 
DISCURSOS PROFERIDOS NO JORNAL O FLUMINENSE EM VOLTA DOS 
ESPAÇOS PERIFÉRICOS NO RIO DE JANEIRO (1960-1969) 
 
Vitória Maria Targino Filgueiras - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
O presente trabalho tem em seu objetivo específico, a análise em torno dos discursos 
vinculados ao jornal “O Fluminense”, este, que fundado em 8 de maio de 1878 em 
Niterói, é o terceiro periódico mais antigo em circulação no estado do Rio de Janeiro 
e o sexto no país. A partir do jornal localizado no site da hemeroteca da Biblioteca 
Nacional efetuou-se a busca da palavra chave “favelas”, na qual aponta 324 
ocorrências com esse termo, nos anos de 1960 a 1969. O tema do pré-projeto de 
pesquisa se justifica pelo viés de discussão em estudar a teoria da cidade, o permitir 
debruçar sob a pluralidade de uma população localizada ‘à margem’, referindo-se 
assim em analisar criticamente os discursos em volta dos relatos e das narrativas 
jornalísticas, e quais versões do jornal são construídas a partir de tais pontos. Através 
da metodologia empregada, nesse sentido em uma análise introdutória das 
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eventualidades, se tornou possível identificar um caminho que percorre a análise do 
espaço urbano, à qual pertence intimamente o eixo problemático, que pode ser 
sistematizado por alguns elementos, tais como: as características discursivas; a 
marginalidade do social periférico; as epistemologias plurais; a dinâmica da cidade; o 
espaço urbano para fins de habitação; os programas de assistência social; a 
humanização das favelas; e a reforma urbana do Rio de Janeiro, especificadamente 
o que se refere ao Plano de Urbanização do Estado do Guanabara (1964). Por 
conseguinte, no Brasil, todas essas vias revelam um amplo modo de compreender e 
analisar a dinâmica do espaço urbano, tendo isso, a pesquisa se insere em torno da 
preocupação em perceber e assimilar a vida dos que moram em espaços periféricos 
da cidade, desta forma, é uma história ainda pouco explorada e pouco descontruída 
sobre o outro, este que não está tão distante, mas em muito marginalizado. 
Palavras-chave: Jornal. Favela. Urbanização. 
 
 
"AS VISTAS DA CAPITAL": REPRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES 
CAICOENSES NO DIÁRIO DE NATAL (1970-1979) 
 
Matheus Costa da Silva - graduando 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
O presente trabalho aborda como tema “As Vistas da Capital: Representações das 
festividades caicoenses no Diário de Natal (1970-1979)”, e tem como objetivo analisar 
as ocorrências noticiadas nas colunas jornalísticas, baseando-se nas perspectivas 
dos fatos apresentados, a fim de compreender e compartilhar características que 
deram relevância à folia de época e à festa da Padroeira, em Caicó/RN. Fazendo uso 
do acervo disponível na Hemeroteca da Biblioteca Nacional, através da busca pelas 
palavras chaves “Carnaval; Caicó” “Festa de Santana; Caicó”, foi promovida uma 
tentativa de ampliar as interpretações sobre como as tradicionais festividades locais 
foram representadas na mídia norte riograndense. Partindo da observação das nove 
menções feitas ao evento carnavalesco, e das quatorze menções às festividades 
religiosas de Nossa Senhora de Santana. Utilizando-se da História Local e da História 
Comparada, foi possível identificar a menção de diversos blocos de rua, bem como 
notícias sobre festas privadas e descrições dos mais diversos tipos acerca das 
manifestações culturais, além do próprio cotidiano dos moradores locais que se 
modifica durante os festejos, em se tratando do carnaval. Para o caso da Festa de 
Santana foi possível identificar relatos da projeção que o evento possui em nível 
regional e nacional, bem como a sua influência no desenvolvimento de outros eventos 
anexos a programação cultural, aproveitando-se do turismo, mas também revelando 
interesses de figuras do cenário político local em promover visitas e inaugurações de 
construções públicas na época das festividades, para além de relativas denúncias que 
surgem em meio aos problemas de infra-estrutura da cidade.  
Palavras-Chaves: Carnaval. Festa de Santana. Caicó. 
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IMPRENSA NEGRA PAULISTA: O IDEAL DE PROGRESSO PELA EDUCAÇÃO 
(1918-1937) 
 
Talita Alves da Cruz - graduanda 
Allyson Afonso dos Santos Silva - graduando 
Clivya da Silveira Nobre - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Juliana Teixeira Souza - UFRN 

 
No início do século XX, a imprensa se consolidou como lugar para a expressão das 
opiniões das elites letradas daquele contexto, sendo apropriada como espaço de luta 
por inclusão social pelos intelectuais negros. O objetivo dessa pesquisa é abordar a 
produção da imprensa negra paulista para compreender o papel da educação na 
inserção da população negra no caminho do progresso, e como uma forma de adquirir 
civilidade, de acordo com o discurso presente nessas produções. Para isso foi feito o 
levantamento dos jornais disponíveis no acervo da hemeroteca digital (no site da 
Biblioteca Nacional Digital) e foram selecionados os periódicos da imprensa negra, de 
São Paulo, do período de 1918-1937, que tocassem na temática da educação. 
Identificamos nesses discursos forte presença de uma visão de mundo pautada na 
contraposição entre civilização/progresso e barbárie/atraso, na qual a educação é 
apontada como o único meio do negro sair destes e alcançar aqueles, se integrando 
à sociedade brasileira. A obtenção de instrução surge nessa produção como 
responsabilidade dos negros com mais frequência do que como responsabilidade do 
Estado. 
Palavras-chave: Imprensa Negra. Educação. Civilidade. 
 
 
POLÍTICA E MÍDIA NO SÉCULO XXI: UMA REFLEXÃO SOBRE A INFORMAÇÃO 
COMO ARMA DE MANIPULAÇÃO 
 
Alessandro Lopes Campelo - graduando 
Orientador: Prof. Modesto Cornélio Batista Neto - UERN  
 
O presente trabalho, tem por objetivo apresentar uma discussão acerca da cultura 
política brasileira e a relação entre setores da elite política com a mídia, em especial 
a grande imprensa, refletindo como essa relação pode ser nociva para a democracia 
e as instituições democráticas uma vez que um conjunto de informações têm sido 
utilizadas e difundidas sistematicamente como uma ferramenta de controle social de 
massas. Dessa forma, o caminho que viabiliza esse trabalho segue sendo a 
observação de conceitos teóricos da história e das ciências sociais, como a sociedade 
do espetáculo, pensado por Guy Debord, e o estudo do documentário “O Mercado de 
Notícias” lançado em 2014 com roteiro e direção de Jorge Furtado, que possibilita a 
compreensão do dinamismo entre o jornalismo e política na democracia. 
Palavras-chave: Política e Mídia; Manipulação; Controle Social. 
 
 
 
 
 



48 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

A IMPRENSA CATÓLICA E OS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NAZISTAS: A 
PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
COM BASE NO JORNAL POTIGUAR A ORDEM (1937-1949) 
 
Francisco das Chagas Gonzaga Junior - graduando 
Orientadora: Profª. Jailma Maria de Lima - UFRN  
 
O presente trabalho analisa as narrativas da imprensa católica acerca da perseguição 
aos cristãos durante a Segunda Guerra Mundial, a partir do jornal potiguar A Ordem. 
Nesse sentido, tem-se por objetivo compreender os acontecimentos relatados a partir 
das publicações do referido periódico sobre os acontecimentos postos em evidência 
e os que foram silenciados, sobretudo a perseguição aos judeus. Além disso, visa-se 
analisar a narrativa da imprensa católica potiguar sobre os campos de concentração 
nazista, bem como o enfoque escolhido pelo jornal A Ordem sobre a perseguição aos 
cristãos durante a Segunda Guerra Mundial. Para tal, foram consultados os acervos 
do referido jornal, disponíveis no acervo da Hemeroteca Digital, da Biblioteca 
Nacional. Foram utilizados os seguintes parâmetros de pesquisa: “campo de 
concentração” e “campo de concentração nazista”. A partir das referidas palavras-
chave, foram encontradas 59 ocorrências. Já em fins da década de 1930, a Igreja 
Católica Apostólica Romana sofrera perseguições em Alemanha, sobretudo no 
tocante à oferta de ensino por meio de colégios católicos no referido país. Com a 
Segunda Guerra Mundial, essa perseguição aumentou. No tocante à perseguição aos 
povos semitas, a partir das primeiras sondagens realizadas, sustenta-se a hipótese 
de que o silêncio nas narrativas por parte da Igreja Católica Apostólica Romana e de 
sua respectiva imprensa se dá em razão da difícil relação entre judeus e católicos, já 
que os primeiros perseguiram os pais fundadores da religião dos segundos, isto é, a 
Igreja Primitiva. 
Palavras-Chave: Imprensa Católica Potiguar. Campos de Concentração. Jornal 
A Ordem. 
 
 
OS SERTÕES NORDESTINOS E O VALE AMAZÔNICO NOS DISCURSOS DO 
JORNAL A ORDEM (RN) E O ACRE (AC) 
 
Tuylla Rayane Tavares da Cunha - mestranda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 
 
Os sertões nordestinos, durante muito tempo, foram vistos como uma região de 
sofrimento e miséria em decorrência das secas que os assolavam, e tal imagem foi 
perpetuada pelos mais variados meios, entre eles a literatura, as artes visuais, os 
discursos políticos e a imprensa. No caso da literatura e das artes visuais, o objetivo 
seria o de registrar ou denunciar a situação de necessidade e de calamidade em que 
ficavam as populações sertanejas em épocas de poucas chuvas, desassistidas pelas 
autoridades políticas de suas regiões. Por outro lado, os discursos políticos 
propagavam a ideia da miséria dos sertões com o intuito de angariar contribuições 
financeiras do governo federal para, muitas vezes, satisfazer seus interesses próprios, 
mas sempre usando o discurso de ajudar as famílias que sofriam com mais 
intensidade os efeitos da seca no sertão. A imprensa, por sua vez, controlada pelo 
Estado em determinadas épocas, difundiam as imagens convenientes para os 
interesses políticos de determinados momentos e para atender também os objetivos 
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de determinados projetos políticos. No trabalho aqui proposto, tem-se como objetivo 
analisar os discursos presentes nos jornais A Ordem (RN) e O Acre (AC) - ambos em 
circulação na década de 40 – no tocante a como a imagem dos sertões nordestinos e 
da região amazônica são apresentadas pelo discurso jornalístico sob o controle do 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Além disso, procura-se compreender 
de que forma esses discursos jornalísticos presentes nos referidos jornais estavam ou 
não em consonância com o projeto do governo Vargas de promover a ocupação do 
Vale Amazônico, canalizando recursos financeiros e populações – notadamente, 
populações nordestinas – e como esses eventos contribuíram para a composição do 
Exército da Borracha. A metodologia empregada consiste em levantamento 
bibliográfico acerca da temática em questão e análise de jornais. A partir das leituras 
realizadas, bem como da análise dos jornais já citados, foi possível perceber que o 
texto jornalístico do jornal A Ordem evidenciava, em algumas edições, a situação 
caótica provocada pela seca no interior dos estados nordestinos – mais 
especificamente do Rio Grande do Norte – e as ações tomadas pelo governo federal 
para amenizar os efeitos da seca sobre as populações denominadas de flageladas no 
texto do jornal. Enquanto isso, no jornal O Acre se evidencia a propaganda em torno 
do projeto de reerguimento do Vale Amazônico, projeto esse empreendido por Getúlio 
Vargas, e de como essa proposta contribuiria para o desenvolvimento econômico do 
país, para a vitória dos exércitos aliados e para a prosperidade das populações 
nordestinas atingidas pela seca que para lá fossem encaminhadas. 
Palavras-chave: Sertões nordestinos. Vale Amazônico. Imprensa. 
 
 
PRÁTICAS SUBVERSIVAS NO SERTÃO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO 
ANTICOMUNISTA NO JORNAL A FÔLHA DE CAICÓ (1964 A 1968) 
 
Heitor Filipe de Medeiros Santos - graduado 
 
O Jornal A Fôlha tinha por finalidade dar ênfase aos contextos discursivos apoiados 
pela igreja e informar a população nordestina, mas como nos é de conhecimento ao 
sair de um processo conflituoso fortalecida a União Soviética ganha forças no mundo 
e suas ideologias passam a ser disseminadas com mais fervor, a igreja temendo um 
suposto terror comunista, se aliou ao discurso anticomunista que segundo Rodrigo 
Patto Sá Motta “A força do comunismo, consubstanciada na expansão e crescimento 
dos partidos e ideais comunistas, engendrou o anticomunismo.” isso fica nítido com 
os ferrenhos ataques do padre João Agripino ao regime socialista soviético. Nosso 
trabalho está inserido no campo da História Política e foi iniciado a partir de 
experiência, no âmbito de bolsa de extensão e de apoio técnico, desenvolvidas no 
Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) nos deparamos com o jornal A 
Fôlha, nosso principal objeto de pesquisa. Como já foi evidenciado nossa pesquisa 
tem por objetivo analisar o discurso anticomunista no Jornal a Fôlha, em um recorte 
delimitado entre 1964 e 1968, buscando assim entender o processo de transição para 
o regime militar. Sendo assim entendemos que nossa problemática parte da busca 
por entender como essa relação do pensamento anticomunista vai enveredar e 
fortalecer no que resulta no golpe civil militar de 1964. Buscamos entender então, 
como o discurso anticomunista instaurado pela igreja no jornal A Fôlha, vai influenciar 
nessa sociedade? Quais as características dos escritores desse jornal? Entendemos 
assim que talvez não tenha sido o discurso anticomunista o principal vetor para 
instauração do golpe civil militar, mas foi uma das principais vertentes que fortaleceu 
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o sentimento na sociedade. 
Palavras-chave: Anticomunismo. Jornal A Fôlha. Caicó. 
 
 
O ROMPIMENTO POLÍTICO ENTRE ALUÍZIO ALVES E DINARTE MARIZ, SOB A 
ÓTICA DO JORNAL “DIÁRIO DE NATAL” (1957-1958) 
 
Marcos Paulo Soares da Silva - graduando 
Francisco José Silva - graduando 
Maria Eunice de Farias Oliveira - graduando 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 

O objetivo deste trabalho é relatar o rompimento político de Dinarte Mariz e 
Aluízio Alves, a partir da ótica do jornal Diário de Natal. Os dois políticos 
despertaram paixões e forma os responsáveis pelo acirramento de uma 
dualidade política representada pelas cores vermelho e verde e pelas alcunhas 
de bicudo e bacurau. Ambos pertenciam a UDN até 1958, quando romperam 
Serão analisadas as ocorrências do periódico “Diário de Natal”, disponível no 
sie da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. O jornal acompanhou as 
divergências políticas que levaram ao rompimento entre os dois personagens.  
Palavras-Chave: Política potiguar. Dinarte Mariz. Aluízio Alves. 
 
 
NEOCRISTANDADE POTIGUAR: “A ORDEM” E A MANUTENÇÃO DE 
PROJETOS DE PODER (1930-1950) 
 
Lucíola Torres Libanio - graduanda 
Orientador: Prof. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN 

 
Inicialmente busca expor os momentos do catolicismo brasileiro para chegar no seu 
momento restaurador que buscava se adequar aos novos ventos republicanos. Se 
propõe resgatar momentos da História do RN, a exemplo do processo colonizador da 
capitania e a atuação dos jesuítas, com o intuito de verificar quais foram as ações 
definidores do modelo da igreja local. Evidenciando assim, as influências do projeto 
neocristão nacional que se instala também na Diocese de Natal sob a liderança de 
Dom Marcolino que inclinou a Diocese não apenas no cotidiano espiritual, mas no 
campo político. Ainda, quer discutir, o surgimento do jornal “A Ordem” e como ele 
passa a ser um instrumento essencial para propagação dos valores morais cristãos e 
das ideias as quais o periódico buscava combater, enquanto se afirmava como boa 
imprensa que combatia a imprensa má e os inimigos da igreja. Por fim, pretende 
analisar, como o confessional “A Ordem” se debruça sobre a manutenção de projetos 
de poder que vão além dos terrenos divinos servindo aos propósitos eclesiásticos e 
as lutas estatais visando continuar a sua colonização dos corpos e mentes, agora 
modernas. 
Palavras-chave: A Ordem. Neocristandade. Política. Boa imprensa. Rio Grande do Norte. 
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“SÓ O VOTO LIVRE E CONSCIENTE PODERÁ FAZER O MILAGRE”? 
DISCURSOS SOBRE DEMOCRACIA NA IMPRENSA CEARENSE DE 1945 -1946 
 
Cintya Chaves - doutoranda 

 
O presente trabalho visa privilegiar os discursos sobre a noção de democracia, 
construídos e articulados pela imprensa cearense, em especial os Jornais “O Povo” e 
“O Democrata” nos anos de 1945 e 1946. Neste sentido, propomos entender o papel 
da imprensa cearense na formulação de conceito(s) de democracia(s), neste período, 
salientando seus interesses, aproximações, contradições como vozes que se 
colocavam como democratas do período. Os jornais selecionados expressam as 
disputas discursivas de diferentes grupos cearenses em torno da noção de 
democracia tendo em vista que “O Democrata” se constituiu como porta-voz dos 
comunistas e “O Povo” teve como diretor Paulo Sarasate, Deputado Estadual 
(Constituinte), 1935-1937, CE, sendo posteriormente Deputado Federal (Constituinte), 
1946-1951 pela UDN. Observa-se que, em 1945, o jornal “O Povo” concebeu 
democracia como sinônimo de voto. O partidarismo udenista, assim como o 
sentimento antigetulista ficam estampados nas manchetes do jornal, a exemplo, do 
trecho: “Apoiada pelas maiores expressões políticas de todo o país a candidatura do 
Brigadeiro”. Getúlio Vargas foi construído como antidemocrático, como se seu 
governo se resumisse tão-só ao autoritarismo do Estado Novo. Para estes, 
democracia e cidadania parecem ter tido sentidos semelhantes. A euforia estava em 
poder votar outra vez exercendo sua suposta cidadania roubada pelo ditador. 
Contudo, o jornal “O Democrata”, de 1946 discursava sobre a democracia com um 
apelo diferente. Apesar de, em novembro de 1946, “O Democrata” convocar os 
cidadãos brasileiros maiores de 18 anos para alistarem-se como eleitores, o discurso 
sobre democracia perpassava pela luta de direitos e denunciava as desigualdades, 
não se restringindo apenas ao voto. Os jornais são aqui pensados, no interior da 
história social, como agentes socioculturais ativos e historicamente construídos como 
afirma Heloisa de Faria Cruz (2007, p. 258) e não como depositários de informações. 
Atuantes nos processos e constituidores de modos de vida e percepções, os jornais 
não foram elaborados para a pesquisa histórica, como adverte Cruz (2007), carecendo 
de procedimentos próprios como Identificação do Periódico, do Projeto 
Gráfico/Editorial, do Projeto Editorial: Movimentação e Posicionamento Político, da 
Produção e Distribuição (Grupos Produtores, Circulação e Distribuição).  
Palavras-chave: Democracia. Imprensa. Ceará. 

 
 

CASO ANA LÍDIA BRAGA E ARACELI CRESPO SANCHEZ: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A VIOLÊNCIA INFANTIL DURANTE O REGIME MILITAR 
 
Karen Nadja de Souza Morais - graduanda 
Lucas Ramon Porto de Assis - graduanda 
Orientador: Prof. Juvandi de Souza Santos - UEPB 

 
O seguinte trabalho tem como objetivo analisar casos de violência infantil ocorridos 
no Brasil durante o regime militar (1964-1985). Teremos como enfoque os casos de 
Ana Lídia Braga ocorrido em 1973 no distrito federal e Araceli Crespo Sanchez, 
ocorrido no Espirito Santo também em 1973. Apesar dos fatos ocorrerem em locais 
distintos, ambos os casos possuem características semelhantes, as garotas foram 
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brutalmente torturadas e assassinadas, os suspeitos de ter cometido o crime, 
pertenciam a famílias poderosas, economicamente e politicamente, e por ter ocorrido 
durante o regime militar as acusações foram rapidamente abafadas e no caso Ana 
Lídia a imprensa foi proibida de produzir notícias sobre o assunto. Esses foram dois 
casos que se destacaram, mas não foram os únicos, ao longo do regime militar 
inúmeras crianças foram torturadas e mortas por agentes do estado sob a justificativa 
de estarem “contaminados com as ideias comunistas”. Sendo assim, buscaremos 
examinar em como indivíduos utilizaram de sua influência e privilégios políticos, para 
cometer crimes e não serem punidos. A metodologia utilizada para produção do 
trabalho foi pesquisas realizadas em documentários, livros e notícias da época. 
Chegando à conclusão de que o regime militar também trabalhou para acobertar 
estupro e mortes de crianças. 
Palavras-chave: Regime Militar. Violência. Infantil. 
 
 
MODA É EXPRESSÃO, MODA É PERIGO! – ZUZU ANGEL E SEU DESFILE 
POLÍTICO A PARTIR DA IMPRENSA (1971 – 1972) 
 
Rodrigo Rui Simão de Medeiros - graduando 
Orientador: Prof. André Bonsato Dias - UERN 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar a Moda da Fashion Designer Zuzu 
Angel, que fez um desfile-protesto em 1971, denunciando a ditadura civil-militar e a 
prisão do seu filho Stuart Angel. Para isso, nos utilizamos de fontes imagéticas, mas, 
também de fontes de jornais. Desta forma, analisamos o silenciamento e possível 
(auto) censura que a Designer sofreu por parte da grande imprensa com relação a 
sua “Moda política”, assim como os aspectos conjunturais que a levaram a tecer esse 
manifesto em forma de vestimentas. Dito isto, abordamos aspectos teóricos no que 
diz respeito a conceituação da Moda, e seus aspectos enquanto sujeito e objeto de 
comunicação, que foram essenciais para a denúncia de Zuzu Angel com a coleção 
International Dateline Collection III – Holiday and Resort. Apontamos ao final desta 
pesquisa que a Designer brasileira fora de fato silenciada pela grande imprensa, que 
ainda comunicava sobre sua Moda, porém, negligenciando os aspectos políticos de 
seu trabalho/manifesto.  
Palavras-chave: Moda. Zuzu Angel. Ditadura civil-militar. 
 
OS HOMOSSEXUAIS E A DITADURA NO JORNAL LAMPIÃO DA ESQUINA (1978-
1981) 
 
Denilson José Damasceno - graduando 
Orientadora: Prof.ª Edvair Maia da Silveira - UVA 

 
O presente trabalho pretende abordar a história das minorias, com enfoque na 
população homossexual, em um contexto de repressão que foi a ditadura civil-militar 
no Brasil, exercida durante 21 anos, desde o golpe em 1964 até 1985 quando 
finalmente o regime acaba. Esse período ficou marcado pela violência, inúmeras 
mortes, prisões, torturas, censura e perseguições. Em uma época em que se 
perseguia qualquer um que questionasse o regime, aqueles sujeitos desviantes do 
padrão social tido como normal, foram os mais atacados, isto, não apenas por suas 
ideias políticas, mas também pela condição social, de gênero e raça, como mulheres, 
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negros, homossexuais. Se antes esses grupos já viviam relegados à margem da 
sociedade, sofrendo violência física e psicológica, com a ditadura tiveram sua 
qualidade de vida agravada. Para este estudo operacionalizamos as concepções 
teóricas de autores como James Green, Joana Maria Pedro, Mary del Priore, para 
citar apenas alguns dos que estudaram e estudam sobre estes sujeitos. Segundo 
James Green e Renan Quinalha (2018), os homossexuais eram os mais perseguidos, 
naquele cenário, já que eram identificados como afronta a moral e aos bons costumes 
defendidos pelo regime, que os viam como ameaça. Esses conceitos foram 
construídos historicamente, principalmente pela Igreja, enraizando assim uma 
intolerância a esse grupo, que infelizmente fez e faz muitas vítimas. Segundo o Grupo 
Gay da Bahia, a cada 20 horas um LGBT morre no Brasil. Por essa razão se faz 
importante desenvolver essa temática como caminho de reflexão entre passado e 
presente. O objeto do estudo são os embates entre os homossexuais e o governo 
ditatorial expressos na mídia alternativa, especificamente no jornal Lampião da 
Esquina, que circulou no Rio de Janeiro de 1978 a 1981, período em que a ditadura 
embora ainda tivesse poder, começava a perder força. Seus editores eram intelectuais 
homossexuais, que se utilizaram do jornal para expressar as inquietações, opiniões e 
mostrar a realidade das minorias que eram ignoradas e oprimidas. O periódico serviu 
também para impulsionar os movimentos gays dentro do Brasil. O jornal abordava 
assuntos voltados para mulheres, negros, ecologistas e homossexuais, mas apesar 
de tratar sobre muitos temas, tinha como foco publicações dirigidas ao público 
homossexual. Bernardo Kuscisnki (1991) explicita que os jornais alternativos seguiam 
por dois vieses: um voltado para movimentos políticos e outro para movimentos de 
contracultura, caminho este seguido pelo Jornal Lampião da Esquina, que buscava 
dar visibilidade à assuntos pouco explorados socialmente. Para realizar essa 
empreitada também serão consultados outros jornais que circularam no período, bem 
como documentos da Comissão de Anistia, dos movimentos LGBTs e órgãos de 
repressão governamental.  
Palavras-chave: Homossexualidade. Ditadura. Imprensa. 
 
 
TUDO DEPENDE DA PALAVRA DE GEISEL: IMPRENSA E PODER NA 
SUCESSÃO POLÍTICA ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE (1977-1978) 
 
Liliane Sonara de Sousa Gomes - graduanda 
Micarla Natana Lopes Rebouças - mestre 
Orientador: Prof. Marcílio Lima Falcão - UERN 

 
Após 13 anos do golpe civil-militar de 1964 a sociedade brasileira, ainda sob a ótica 
da censura, ampliava sua luta em prol do restabelecimento da democracia. Na 
imprensa, a narrativa jornalística deu ênfase à circulação das articulações políticas 
tecidas nos bastidores do poder, especialmente àquelas relacionadas às sucessões 
nacional e estadual. Nos jornais, em sua maioria, sob influência dos aliados do Regime 
Militar, como era o caso de O Mossoroense, publicado na cidade de Mossoró e de 
propriedade do deputado federal arenista Jerônimo Vingt Rosado Maia, às 
expectativas sobre as mudanças relacionadas ao reformismo que abertura política 
indicava como “lenta, segura e gradual” para a transição ao regime democrático 
chegavam ao leitor como estratégias que apontavam os conflitos internos entre os 
militares que estavam no poder. Tomando como base as análises das matérias que 
circularam em O Mossoroense sobre a sucessão para a governadoria estadual no Rio 
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Grande do Norte, entre 1977 e 1978, o presente artigo reflete sobre às tensões 
relacionadas ao rearranjo político que marcou os anos iniciais da crise do Regime 
Militar Brasileiro. Para tal, foram selecionadas e analisadas matérias que versavam 
sobre as articulações entre os agentes políticos inseridos nas agremiações partidárias 
(ARENA e MDB) no sentido de entender como o jornal procurava relacionar os 
posicionamentos das lideranças da Família Rosado, especialmente os irmãos Vingt 
Rosado e Dix-Huit Rosado, no jogo político sucessório estadual direcionado pelo 
então governador Tarcísio Vasconcelos Maia. Diante desse emaranhado de relações 
e articulações político-partidárias, percebeu-se que o jornal traçou possibilidades de 
produção e circulação de demandas políticas das lideranças rosadistas que foram 
direcionadas ao público mossoroense com o intuito de inserir o ex-senador Dix-Huit 
Rosado como o possível escolhido para a governadoria do estado. Todo o esforço 
que os editores do jornal O Mossoroense fizeram para produzir a imagem de que o 
sucessor do governador Tarcísio Maia seria Dix-Huit Rosado, mostrou que a ação da 
imprensa evidenciou disputas e rupturas no bloco de poder dos militares no tempo em 
que as discussões sobre a abertura política foi pautada por práticas autoritárias e 
conservadoras, como bem mostrou a escolha do governador do Rio Grande do Norte 
para o exercício entre 1979 e 1982.  
Palavras-Chave: Regime Militar. Imprensa. Mossoró. Família Rosado. 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA QUEM? 
 
Maria Eunice de Farias Oliveira - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
Este artigo visa discutir como a mídia impressa elabora os discursos em torno das 
políticas públicas criadas para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, fenômeno 
que interfere diretamente na vida dos que são a ela submetidos, principalmente nos 
longos períodos em que ocorre, causando inúmeros problemas. Visa ainda entender 
o alcance social dessas políticas públicas no que diz respeito a eficácia da 
combatividade proposta. A pesquisa limita-se às notícias veiculadas pelo jornal Diário 
de Natal, no ano de 1984, aplicando-se às mesmas o método da Análise do Discurso. 
Estando ainda na fase preliminar do levantamento das ocorrências, nos deparamos 
majoritariamente com ações governamentais que visam ampliar a capacidade de 
resistência às secas, permitindo a convivência com o fenômeno. Serão elas o fio 
condutor do nosso trabalho, sem a pretensão de esgotar o assunto.  
Palavras-chave: discurso. Políticas Públicas. Seca. Nordeste. 
 
 
O IMPACTO DO ALGODÃO SERIDÓ NA ECONOMIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE DE 1970 A 1979 
 
Luciana Cristina Maria - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Jailma Maria de Lima - UFRN 

 
Esse trabalho tem como objetivo descrever a importância do Algodão Seridó na 
economia do Rio Grande do Norte mostrando os autos e baixos dessa cultura no 
período que corresponde aos anos de 1970 a 1979. Visa ainda mostrar o papel 
exercido pela cotonicultura no cenário político, assim como a sua influência no 
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desenvolvimento industrial do Estado, na vida do homem do campo e também no 
cenário nacional. A metodologia de pesquisa eleita foi a descritiva, sendo usados 
como fontes para o trabalho reportagens encontradas no jornal Diário de Natal 
localizado no site Hemeroteca da Biblioteca Nacional no qual oitenta e seis 
ocorrências foram encontradas por meio das palavras-chave “algodão Seridó” e 
“algodão Mocó”, dentro do recorte temporal já mencionado, que tratavam do Algodão 
Seridó e de sua importância na economia potiguar. Essas ocorrências mostram que 
durante toda a década e 1970 o algodão Seridó foi assunto recorrente no meio político 
e econômico do Rio Grande do Norte como um dos principais produtos agrícolas do 
estado, tendo como características principais a sua brancura, poucas sementes e uma 
fibra longa. Conhecido pelos sertanejos como algodão “mocó”, foi durante muito 
tempo um dos três pilares da economia do estado, mas vinha passando por um 
período difícil e perdendo seu lugar de destaque no mercado. O jornal mostra isso já 
em 1970 quando trouxe como destaque uma matéria em que o deputado Moacir 
Duarte ressaltava essa decadência que a cotonicultura vinha sofrendo no Rio Grande 
do Norte, segundo ele entres os vários motivos estariam os fatores climáticos, sendo 
a região muito suscetível as secas, os altos custos da cotonicultura, falta de 
investimento do governo em subsídios e em tecnologias. Assim diante desse cenário 
o deputado concluiu dizendo que “o algodão do Rio Grande do Norte, no entender de 
muitos é uma cultura condenada, não se vislumbrando perspectivas para sua 
ressurreição”. Embora os dados dessa época sejam desestimulantes, bem como as 
opiniões de opiniões de muitos evolvidos na cotonicultura, especialmente no que 
tange ao algodão Seridó o governo e o legislativo buscavam de muitas formas 
defender essa cultura, de forma que permanecesse viva e rentável para a economia 
do estado. Apesar de todo o esforço conjunto dos deputados e senadores para manter 
a cultura do algodão Seridó, a alta inflação absorvia rapidamente o preço do produto 
e em julho de 78 as expectativas eram de prejuízo. Em outubro de 1979 os números 
confirmavam que a safra de algodão Seridó tinha sido reduzida em 60%, o que 
comprova que as diversas previsões com relação ao declínio da produção do algodão 
Seridó pareciam mesmo a caminho da concretização e apesar de seus muitos 
defensores e da contribuição que ele deu à região Seridó, bem como ao estado, era 
chegada a hora de o produtor procurar novos rumos, pois o “Ouro Branco” tinha 
perdido o lugar.  
Palavras-chave: Algodão Seridó. Cotonicultura. Economia. 
 

 
A REDENÇÃO DO VALE: A NARRATIVA RELIGIOSA NO DISCURSO POLÍTICO 
DO PROJETO BAIXO AÇU (1979-1983) 
 
Francisco Leandro Duarte Pinheiro - Professor do IFRN 

 
Em 1979, na microrregião norte-rio-grandense do Vale do Açu, tiveram início as obras 
da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. Era a primeira etapa do 
chamado Projeto Baixo Açu, no bojo do qual se destacavam as promessas de 
transformação social para os trabalhadores locais, sobretudo os agricultores, os quais 
teriam acesso às terras do Perímetro de Irrigação incluído nas propostas 
governamentais. No mesmo ano, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), órgão do Executivo Federal incumbido de implementar o referido projeto, 
divulgou por meio de um panfleto que circulou na imprensa do Rio Grande do Norte 
alguns dados importantes sobre a obra que começava a ser edificada. Num fragmento 
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desse material de divulgação, lemos: “em três anos tudo estará concluído. Cr$ 
2.500.000.000,00 serão investidos na obra de redenção do Vale do Açu”. Nossa 
atenção, no presente trabalho, repousará sobre esse discurso oficial que 
instrumentaliza os referenciais da tradição religiosa cristã com o objetivo de convencer 
a população atingida dos benefícios das medidas que estavam sendo implementadas. 
Investigamos, portanto, o que se encontra sob a primeira camada dessa linguagem 
que se refere à barragem como “a obra de redenção”. Em outros momentos, esse 
mesmo tom volta a marcar o discurso que se impõe contra as resistências sociais, as 
quais vão se fortalecendo na medida em que o projeto avança sobre a população 
local. Nossa interpretação vai em duas direções: primeiro, tal discurso aponta para a 
sacralização da política tecnocrata, vinculada ao capitalismo mundial, elevada ao 
patamar de religião pelos seus apologistas (considerada, nesse sentido, como 
redentora); segundo, os agentes do governo fazem uso dos referenciais da religião 
popular como recurso de manipulação das massas, o que também denuncia uma 
dada compreensão estereotipada do que são, do ponto de vista das narrativas oficiais, 
esses homens e mulheres que vivem no semiárido nordestino. Analisaremos as fontes 
que tiveram como objeto a construção da barragem Armando Ribeiro, o que nos impõe 
um recorte temporal entre 1979, quando se iniciaram as obras, e 1983, quando a 
represa foi inaugurada.  
Palavras-chave: Projeto Baixo Açu. Vale do Açu. Poder e narrativas religiosas. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 
 

Por uma história do corpo, por uma história do sensível: 
práticas, instituições, sentidos e saberes 

 
Coordenadores 

Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 
Prof.ª Ma. Avohanne Isabelle Costa de Araújo - Doutoranda (FIOCRUZ) 

 

 
Proposta do Simpósio Temático 

O simpósio acolhe pesquisas que têm como foco o corpo humano em suas múltiplas 
formas históricas. Serão discutidas as práticas corporais gestuais, laborais, sexuais, 
religiosas, esportivas e estéticas, assim como os significados dados ao corpo no 
tempo histórico. Consideram-se também como pertinentes ao debate desse simpósio 
pesquisas no âmbito dos saberes (científicos ou não) e suas instituições que 
contemplam a dimensão corporal como seu objeto e fim: medicina, sanitarismo, saúde 
pública, urbanismo, demografia, estudos de gênero e raça, cuidados na saúde e na 
doença, teologia, religiosidades, hospitais, asilos e clínicas. Por conseguinte, fazer 
uma história do corpo, também é pensar uma história das sensibilidades. 
 

Resumos 
 
A MIDIATIZAÇÃO COMO INFLUÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DA MEDICINA 
CIENTÍFICA NO FINAL DO IMPÉRIO NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE (1877) 
 
Ana Paula da Silva Carvalho - graduanda 
Tallyta Caliane Bernardo Dias – graduanda 
Orientador: Prof. Carlos Eduardo Martins Torcato - UERN  
 
As transformações demográficas que ocorreram no Brasil no século XIX contribuíram 
diretamente para o agravamento das condições de saúde no Império. Crescimento 
populacional e econômico movimentou o porto do Rio de Janeiro e, de acordo com 
Flávio Coelho Edler e Luiz Antônio Teixeira, esses fatores possibilitaram, no país, a 
entrada de epidemias que então assolaram a Europa. Na segunda metade do século, 
a epidemia de febre amarela devastava não somente a capital imperial em 1850, mas 
assolava-se país adentro, resultando na necessidade da criação da Junta Central de 
Higiene em 1851 — responsável pelo combate à epidemia e por regulamentar os 
anúncios de curandeiros nos periódicos. A partir deste momento, os periódicos 
passam a ser utilizados como forma de popularizar os médicos formados 
profissionalmente, adeptos da medicina científica, desacreditados pelo povo quando 
comparados aos praticantes de medicinas alternativas, como os curandeiros. Através 
dos estudos da cientista social e doutora em História Social Gabriela dos Reis 
Sampaio, percebe-se que o objetivo dos periódicos de popularizar a procura por 
médicos formados, na verdade, causavam o efeito contrário daquele desejado pela 
classe médica do Império, em decorrência de conflitos políticos que refletiam nos 
posicionamentos dos jornais. Tais contradições e conflitos não se concentravam 
apenas na capital: onze anos antes, na província do Rio Grande do Norte, embates 
semelhantes ocorriam entre Luiz Carlos Lins Wanderley, o primeiro médico da 
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província, e Antônio Soares de Macedo, redator do Brado Conservador, jornal da 
cidade de Assu. O objetivo deste trabalho é analisar as publicações do Brado, 
apresentando acusações feitas ao Dr. Wanderley e como tais acusações refletiam na 
visão dos leitores, em relação ao exercício de uma medicina científica que buscava 
se consolidar como “oficial”. Essa pesquisa é estudada e desenvolvida através de 
cartas dos leitores extraídas do Brado, disponibilizadas pela Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Digital. É uma pesquisa ainda em andamento, onde os resultados 
apresentados futuramente podem divergir dos objetivos aqui apresentados. 
Palavras-chave: Epidemias. Medicinas. Brado Conservador. 
 
 
NOÇÕES E REPRESENTAÇÕES DA CRISE EPIDÊMICA NA IMPRENSA 
DURANTE A SECA NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (1877-1879) 
 
Tallyta Caliane Bernardo Dias - graduanda 
Orientador: Prof. Carlos Eduardo Martins Torcato - UERN  
 
Os anos entre 1877 e 1880 foram marcados por uma das secas mais devastadoras 
do Rio Grande do Norte e região. Com a estiagem e consequentemente, a fome, 
surgem as crises epidêmicas que rapidamente fragilizam e dizimam grande parte da 
população sertaneja. As “febres de mau caráter”, como foram popularizadas nos 
veículos de imprensa, logo passaram a ser objeto de preocupação das autoridades 
provinciais. Febre amarela, beribéri e varíola são algumas das doenças que logo 
eclodem no que Luiz Antônio Teixeira e Flávio Coelho Edler chamam de patologias 
tropicais. Contudo, ao estudar discursos científicos precisos como a história das 
doenças, é importante que se preste atenção especial aos conceitos que definem 
determinadas patologias e não confundi-las com o modo como elas são definidas no 
presente. Como afirma a médica e doutora em saúde pública Dina Czeresnia, o 
discurso científico se estrutura pela elaboração de conceito. Através da análise de 
jornais cujos exemplares estão disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira, este 
trabalho busca analisar as doenças que assolavam as terras do Rio Grande do Norte 
no período da seca dos dois sete e como elas eram retratadas pelo Brado 
Conservador e pelo Correio do Natal, dois dos periódicos de maior circulação dentro 
da província do Rio Grande do Norte. Os Relatórios dos Presidentes de Província 
serão colocados em evidência sobre o que as autoridades faziam naquele momento 
para amenizar o efeito das epidemias, com a contribuição do primeiro médico e 
sanitarista formado do Rio Grande do Norte, Luiz Carlos Lins Wanderley, também 
redator do Correio do Natal — o que torna o jornal um vetor importante dentro dessa 
pesquisa. Cruzando essas informações, objetivamos traçar uma narrativa sobre como 
as doenças, os doentes e a seca eram retratados em vieses carregados de opinião e 
motivação política. É importante destacar que esta é uma pesquisa ainda em 
andamento e que as conclusões finais podem acabar diferindo dos objetivos iniciais. 
Palavras-Chave: Doenças. Discursos Científicos. Periódicos. 
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“UM SYPHILITICO ENCAVEIRADO QUE SE ARRASTA DOLOROSAMENTE”: 
SENTIDOS E PERCEPÇÕES DA SÍFILIS NA PARAÍBA (1921-1940) 
 
Rafael Nóbrega Araújo - mestrando 
Orientador: Prof. Azemar dos Santos Soares Júnior - UFRN 

 
O artigo analisa os sentidos e percepções elaborados sobre a sífilis nas páginas da 
imprensa paraibana nas primeiras décadas do século XX, especificamente entre 1921 
e 1940. A sífilis, dentre todos os flagelos sociais, foi o que mais fez parte da cultura, 
produzindo sentidos e significados que aterrorizaram as pessoas, tendo grande 
influência na moralidade e na literatura. Materializada por meio das fontes, as 
sensibilidades tecidas em torno desse fenômeno mórbido permitem ao historiador 
problematizar sua existência e analisar o conflito, o disparate produzido por essa 
doença na sociedade. Na virada do século XIX para o início do século XX, a sífilis se 
tornou uma preocupação do ponto de vista higiênico para os médicos brasileiros que 
passaram a empreender uma luta antivenérea e cujos discursos reverberaram em 
todo território nacional. Na Paraíba, a sífilis também foi alvo dos enunciados médicos, 
tida como uma “doença vergonhosa”, era compreendida como a “inevitável desgraça 
da prostituição clandestina” e assustava pelo vultuoso número de doentes 
infeccionados. Para Michel Foucault (2012), o discurso também é uma realidade, pois 
seu uso modifica as percepções e sensações. Nesse sentido, o artigo parte de uma 
análise do discurso para problematizar a produção de sensibilidades no discurso 
médico sobre a sífilis na Paraíba. Conclui-se que a sífilis foi sentida e percebida como 
uma doença revestida pela noção de culpa, pecado e promiscuidade; atrelada de um 
pretenso caráter hereditário, essa morbidade foi creditada como fator que provocaria 
a degeneração da raça devido a acumulação de caracteres mórbidos; o doente 
sifilítico também era relacionado aos estigmas físicos da doença associados a 
deformações no corpo metaforizadas como feias e repugnantes.  
Palavras-chave: Sífilis. Corpo. Sensibilidades. 
 
 
A “MACONHA” COMO PERIGO SOCIAL: UM ENCONTRO ENTRE OS JORNAIS 
E A CIÊNCIA PSIQUIÁTRICA 
 
Carlos Eduardo Martins Torcato - doutor 

 
A hipótese clássica da antropóloga Vera Rubin coloca o Brasil na rota daquilo que foi 
chamado de complexo cultural da ganja, ou seja, culturas de usos religiosos, 
terapêuticos, afrodisíaco além do efeito euforizante mais conhecido. Em comparação 
às drogas que se difundiram na mesma época, ela foi a única que teve como 
protagonista as classes subalternas – no caso brasileiro os escravizados, os 
marinheiros e, posteriormente, os indígenas e os sertanejos. O processo de 
criminalização desta planta no Brasil esteve intimamente ligado à necessidade de 
controlar os nordestinos que chegavam ao sudeste trazendo consigo este exótico 
hábito, além de um cenário internacional que incitava tais políticas. Se no Sudeste o 
objetivo era conter uma população exógena, no próprio Nordeste a política 
proibicionista adquiriu um outro sentido. É objetivo deste trabalho mostrar que o 
discurso sobre o usuário de maconha que aparecia nos jornais era similar/inspirado 
naquele produzido nas instituições de médicas. A notícia publicada no jornal Diário de 
Natal, intitulada “Estava possuído de um desejo de matar” de 07 de maio de 1950, 
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será a entrada para verificarmos as formas de difusão do discurso médico naquela 
época. Compararei algumas concepções do jornal com as expostas no artigo intitulado 
“Maconhismo crônico e psicoses” assinado por José Lucena (Livre Docente de Clínica 
Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Recife), por Luís Ataíde (Médico do 
Sanatório Recife) e por Pedro Coelho (Interno da Assistência aos Psicopatas). Sobre 
a metodologia é preciso destacar que tratam-se de duas fontes distintas e, portanto, 
cada uma necessita de uma problematização/contextualização própria. Será feita a 
crítica documental, apontando limites e possibilidades de pesquisa para cada tipo de 
fonte. No que se refere aos resultados, pretende-se demonstrar que a imprensa e as 
instituições médicas compartilhavam visões e concepções políticas voltadas para a 
disciplinarização deste hábito sertanejo, funcionando como uma forma de disciplinar 
os corpos e as dietas psíquicas. Conclui-se que tais medidas são resultados de 
daquilo que pode ser entendido como uma biopolítica sobre a população. 
Palavras-chave: Maconha. Psiquiatria. Jornais. 
 
 
A ESCRITA DA MORTE: AS TRANSFORMAÇÕES DOS RITOS FÚNEBRES POR 
MEIO DOS LIVROS DE ÓBITO E TESTAMENTOS EM JARDIM DO SERIDÓ 
(SÉCULOS XIX-XX) 
 
Luana Barros de Azevedo - mestranda 

 
Começando ao rés do chão, Jardim do Seridó está inserida em uma região que 
compreende o sertão do Rio Grande do Norte. Sertão este entendido enquanto 
“realidade fáctico-material, a noção de sertão não representa uma individualidade 
específica que o identifique como um ente telúrico dotado de particularidades 
intrínsecas” (MORAES, 2003, p. 1). Esse espaço é compreendido como uma 
paisagem, transformada pelo tempo, em que sujeitos em suas diversas 
particularidades modelam o recorte regional por meio de sua cultura. Para tanto, o 
presente trabalho busca pensar a respeito das transformações fúnebres no decorrer 
do século XIX e XX, em Jardim do Seridó, enquanto região sertaneja. Esse período 
compreende os ideais de modernidade que estão em voga no país. Dessa forma, as 
mudanças das instituições, que ocorreram no século XIX, refletiram nas produções de 
documentos civis e no significado do corpo do morto. Foram encontrados 19 
testamentos, feitos no município de Jardim do Seridó, correspondentes ao final do 
século XIX e decorrer do século XX, mostrando aspectos que diziam respeito ao 
cuidado com o corpo, descrição da família e desejos finais. Os testamentos foram 
escritos por escrivães e tabeliães da época, sendo alguns assinados a rogo. Para 
tanto, as pessoas se encaminhavam até o cartório da cidade e, diante de cinco 
testemunhas, ditavam ao escrivão suas necessidades. Por se tratar de uma escritura 
pública, assim como a participação assistida das testemunhas, juntamente com o 
tabelião, há possíveis lacunas existentes na escritura dos testamentos, tendo em vista 
a ausência dos motivos que faziam deixar bens a uma determinada pessoa que não 
era da família. Os registros das pessoas (nascimento e morte), anteriormente 
produzidos pela Igreja, passaram a ser de responsabilidade do Estado, resultante de 
uma necessidade que este tinha no controle do poder administrativo. Anthony Giddens 
(2001) observou que esses aspectos estão ligados a um processo de controle e 
vigilância sobre as sociedades por meio do Estado moderno e de uma economia 
capitalista, que teve início no século XIX. Segundo o mesmo, o sistema que consiste 
em Estado-nação foi uma peculiaridade da Europa, que tomou produção planetária. 
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Por esse motivo, buscou-se perceber como se deram as transformações nos registros 
de morte e como essa forma de descrição do morto refletiu nos ritos de morte no 
sertão, assim como a percepção dos enterramentos que passaram da igreja aos 
cemitérios extramuros. A discussão sobre a escrita documental ajudará na 
compreensão sobre os significados do corpo e da morte para uma sociedade 
moderna. 
Palavras-Chave: Morte. Modernidade. Jardim do Seridó. 
 
 
A ENGENHARIA EM AÇÃO: A ATUAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA IOCS/IFOCS 
NOS MELHORAMENTOS AGRÍCOLAS DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Avohanne Isabelle Costa de Araújo - doutoranda 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender a atuação dos engenheiros vinculados 
à IOCS/IFOCS no que diz respeito aos melhoramentos agrícolas que desenvolveram 
no Rio Grande do Norte. As fontes que vou utilizar são os relatórios que estes homens 
de ciência produziram, informando os estudos e obras que executaram no referido 
Estado, assim como o acervo fotográfico anexado à estes relatórios. Essa 
documentação encontra-se sob a guarda do Clube de Engenharia e do Arquivo 
Nacional, ambos localizados no Rio de Janeiro. Este conjunto documental é 
importante porque os engenheiros detalham as condições socioeconômicas da 
população que vivia no Rio Grande do Norte, os problemas envolvendo as secas, a 
agricultura e alimentação, assim como os estudos que foram desenvolvidos sobre os 
índices pluviométricos, a situação do solo e as obras realizadas (açudes, estradas de 
ferro, perfuração de poços, sistemas de irrigação). Os resultados mostram que os 
engenheiros da IOCS/IFOCS construíram obras e realizaram estudos muito 
significativos sobre a agricultura no Rio Grande do Norte, no intuito de minimizar os 
efeitos causados pelas secas e dinamizar a atividade agrícola. Além disso, é 
perceptível, através da análise dos relatórios, perceber as dificuldades em 
implementar os projetos propostos pela IOCS/IFOCS, tais como o difícil acesso do 
litoral até o interior do Estado; problemas de transporte e das verbas que o Governo 
Federal enviava para pagar a alimentação dos trabalhadores (muitos deles retirantes 
das secas) e executar a construção de açudes particulares e públicos. Toda essa 
discussão é importante para compreendermos o que, de fato, os engenheiros 
conseguiram implementar e os percalços enfrentados quando os projetos não eram 
postos em prática, sejam eles de ordem das políticas locais e/ou federais.  
Palavras-chave: Engenharia. Agricultura. Rio Grande do Norte. 
 
 
CORPOS SIGNIFICADOS, ROUPAS SIGNIFICANTES: OS SERTÕES NAS 
PASSARELAS 
 
Marcelino Gomes dos Santos - mestrando 
Orientador: Prof. Durval Muniz de Albuquerque Júnior - UFRN 

 
O mundo da moda, em especial, as passarelas, constantemente põe o corpo humano 
em movimento, ao passo em que o submete a redes de (re)significação por meio das 
roupas. Partindo desse pressuposto, objetivamos discutir, neste trabalho, os 
processos de significação do corpo por meio do vestuário e sua relação com as 
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projeções visuais do mundo da moda. Para tanto, consideramos como ponto de 
partida para nossas análises e discussões o lançamento de uma coleção de inverno, 
intitulada “Carne Seca ou Um Turista Aprendiz em Terra Áspera”, lançada pelo estilista 
brasileiro Ronaldo Fraga no evento São Paulo Fashion Week, no ano de 2013. Em 
termos de metodologia, selecionamos fotografias do evento, sobre as quais 
realizamos análises a partir de um quadro/ficha de leitura elaborado levando em 
consideração os elementos que compõe as roupas (os materiais usados, a 
estamparia, os acessórios, etc). Consideramos, para efeitos de análise, a relação 
entre a história, a memória e a gramática visual das peças de vestuário apresentadas 
no referido evento. Em linhas gerais, os resultados apontam para a presença 
marcante de signos historicamente associados à ideia de sertão e nordeste brasileiro 
que, uma vez performados nas passarelas, ativam redes de memória sobre esses 
“espaços” e trazem à tona discursos que estão no cerne de sua invenção.  
Palavras-chave: Sertões. Moda. Passarelas. 
 
 
PLÍNIO MARCOS E A MÁQUINA LITERÁRIA: 
IMAGENS DO CORPO INFANTO-JUVENIL EM “BARRELA” E “QUERÔ” 
 
José dos Santos Costa Júnior - doutorando 

 
Plínio Marcos privilegiou em sua máquina literária a escrita sobre personagens 
infames como prostitutas, cafetões, corruptos, menores infratores, entre outros por 
meio dos quais ele constrói toda uma leitura sobre a sociedade brasileira dos anos 
1960-70, em seus primeiros anos de trabalho. O texto problematiza as imagens do 
corpo infanto-juvenil violado a partir da peça teatral Barrela (1958) e do romance, 
posteriormente também encenado e tornado longa-metragem, Querô – uma 
reportagem maldita (1974). Ao descrever o procedimento escriturístico de Plínio 
Marcos, bem como o alcance social de sua literatura marginal, busca-se pensar como 
sua obra permite ler a política, a institucionalidade e os modos como a “questão social” 
era dada a ler no período. Ao tratar de violência, crueldade, corrupção e desamparo, 
penso que a obra de Plínio pode ser lida como um processo de desterritorialização do 
modo de fazer a crítica social e política por meio da literatura, uma vez que vivenciou 
procedimentos específicos e atribuiu à sua obra e personagens outro estatuto que não 
era o da verdade explicativa sobre o mundo, mas que nem por isso deixava de 
contribuir para ver os dilemas e desdobramentos das desigualdades estruturais e seus 
modos de enraizamento na sociedade brasileira.  
Palavras-chave: Literatura Brasileira. Teatro. Plínio Marcos. História do Brasil. 
Deleuze. 
 
 
“COM A BOCA NA BOTIJA": UMA VIAGEM NAS ASAS DA INQUISIÇÃO 
PORTUGUESA DESDE SODOMA ATÉ OS TRÓPICOS 
 
João Vieira Neto - graduando  
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - UFRN 
 
Discute a presença de “amores proibidos” praticados por homens considerados 
“sodomitas” no Novo Mundo a partir das visitas inquisitoriais entre 1591 e 1595, 
evidenciando as noções discriminatórias presentes nos discursos da Escritura 
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Sagrada e reforçados por Tomás de Aquino a fim da condenação daqueles que 
pecavam contra a natura. O trabalho, desenvolvido junto ao componente curricular 
História do Brasil I, cursado no semestre letivo 2019.1, tem como caminho 
metodológico pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo em autores que se 
dedicaram a estudar questões ligadas à Inquisição e sodomia, como Luiz Mott, 
Ronaldo Vainfas, Anita Novinsky e Geraldo Pieroni. A leitura dos autores permitiu 
compreender o florescer da máquina inquisitorial desde os tempos modernos, 
enquanto uma instituição moralizante movida por denúncias de terceiros, os quais 
ansiavam por destaques na sociedade colonial que vinha a se constituir na América 
portuguesa, haja vista o caráter majoritariamente denunciante que a Inquisição 
mantinha. Possibilitou, também, entender as visitas inquisitoriais enquanto 
importantes documentos para se vislumbrar o cotidiano da Inquisição na América 
portuguesa, os sujeitos envolvidos nas redes de relações e a sua presença na 
Capitania do Rio Grande. Tais fontes históricas proporcionam, dessa maneira, um 
olhar para a presença de nefandos nas malhas da Inquisição, na condição de 
pecadores durante o período colonial.  
Palavras-chave: América portuguesa. Inquisição. Sodomia. Pecado nefando. 
 
 
“OS DIREITOS QUIMÉRICOS DA LIBERDADE CONTRA O TRONO DO ESTADO 
E DA RELIGIÃO”: AS BASES DA ESCRAVIDÃO E DOMÍNIO DOS CORPOS 
NEGROS A PARTIR DO DISCURSO RELIGIOSO NO BRASIL IMPÉRIO (SÉCULO 
XIX) 
 
Pedro Gabriel dos Santos Silva - graduando 
Matheus Costa da Silva - graduando 
Orientador: Prof. Thiago Alves Dias – PPGH/UFRN 
 

No presente trabalho, o objetivo central tem por ênfase projetar uma discussão crítica 
ao que tange as marcas da escravidão no Brasil, sobretudo no Império, e suas bases 
de sustentação através do discurso religioso católico no século XIX. Problematizando 
a formação de uma sociedade altamente estratificada através da escravidão negra, 
enraizada na desumanização desses agentes ao longo da história do Brasil. Fazendo 
pois, com que desenvolvêssemos uma sociedade alicerceada na marginalização e 
descaracterização do negro enquanto um ser humano – e todos os referenciais 
tocantes as suas derivadas contribuições à miscigenação nacional –, inserida em um 
contexto de constantes políticas racistas, abraçadas pela mentalidade da população 
hodierna. Para tanto, o corpus documental do estudo é estruturado com base no 
relato de Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742 – 1821), presente 
em sua obra “Concordancia das Leis de Portugal, e das Bullas Pontificias, das quaes 
humas permitem a escravidão de pretos d’ Africa, e outras prohibem a escravidão 
dos índios do Brazil”, publicada no ano de 1808. Externando as bases e prerrogativas 
religiosas para legitimar a contínua escravização dos “pretos d’ Africa” no Brasil, indo 
contra as políticas abolicionistas que já tinham suas primeiras manifestações dentre 
alguns países da Europa Ocidental. Norteando o desenvolvimento da dissertação 
sobre os principais aspectos religiosos que serviram como impulsionadores da 
escravização africana em solo nacional, legitimando a desumanização dos corpos 
negros em nome da fé, e do simbolismo retórico das cores de suas peles 
metamorfoseados ao pecado, críveis como manchas demônio. Para tanto, o olhar 
historiográfico se atém ao discurso da escravidão como uma forma final de 
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excomungar os pecados carnais destes povos. Associando-se assim, as 
fundamentações da fé as contribuições econômicas e políticas da colônia em 
benefício frente à exploração do negro e as marchas da conquista do Novo Mundo. 
Palavras-Chave: Brasil. Império. Escravidão. Catolicismo.  
 
 
A SOLIDÃO DA COR: A REPRESENTAÇÃO DE SOLIDÃO NO ROMANCE 
ÚRSULA, DE MARIA FIRMINA DOS REIS (1859-1864) 
 
Maria Teresa Paiva de Lima - graduanda 

 
Em 2010, um censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revelou em seus dados que 52,52% das mulheres negras no Brasil não viviam 
em união, independentemente do estado civil, esse número nos revela que mais da 
metade das mulheres solteiras no Brasil naquele momento eram negras. E segundo 
autoras como Claudete Alves (2008), ao contrário do que muitos podem vir a 
imaginar, esta realidade não é mera coincidência ou fruto de casualidade. Segundo 
a mesma autora, ao nos debruçarmos sobre a historicidade da mulher negra no 
Brasil, vemos uma trajetória permeada pela solidão. Esta solidão está intimamente 
relacionada com o processo de escravidão brasileira, período no qual foram postos 
em prática comportamentos e ações que desumanizaram a mulher negra e por muito 
tempo anularam a figura de uma mulher que assim como todas as outras possuía 
desejos de construir afetividade, projetos pessoais e familiares; de uma mulher que 
tinha a capacidade de pensar e amar. Neste trabalho iremos voltar nosso olhar para 
as escravas no período imperial no Maranhão, entre os anos de 1859 e 1864. Com 
o objetivo de compreender como esta mulher foi desumanizada e como a solidão 
passa a permear sua historicidade. Como principal fonte para a realização da 
pesquisa iremos utilizar o romance Úrsula, escrito pela autora Maria Firmina dos Reis 
e publicado em 1859, assumindo assim a obra literária como uma evidência histórica. 
Além de algumas edições dos jornais Publicador Maranhense e A Imprensa, entre 
os anos de 1859 e 1864. Para auxiliar a análise das fontes serão feitas leituras de 
obras teóricas que falem tanto sobre a solidão como sobre o período escravocrata 
no Brasil Imperial.  
Palavras-Chave: Solidão. Mulher negra. Úrsula. 
 
 
ENTRE A CIVILIZAÇÃO E A NAÇÃO, O CORPO: A MODERNIDADE 
REPUBLICANA SENTIDA NO CORPO DOS PERSONAGENS DOS ROMANCES 
DE ADOLFO CAMINHA (1887-1896) 
 

Vinícius Barbosa Lima - graduado 
 

Adolfo Caminha (1867-1897), reconhecido pela crítica consagrada como um dos 
mais importantes escritores da escola naturalista brasileira, teve uma carreira literária 
curta, mas bastante conturbada. Constantemente envolvido em polêmicas, dado o 
teor explícito de suas narrativas, o autor, abolicionista e republicano, incluía-se no rol 
daqueles intelectuais do fin-de-siècle que compreendiam o advento da República 
como um elemento necessário ao progresso. Os dois conceitos-base deste estudo 
são o de “Modernidade Republicana”, tal como exposto por Maria Tereza Chaves de 
Melo, segundo quem, “Nas décadas finais do Império, o vocábulo república expandiu 
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seu campo semântico incorporando as idéias de liberdade, progresso, ciência, 
democracia, termos que apontavam, todos, para um futuro desejado” (MELO, 2009, 
p. 16). Conforme explica a autora, baseada na teoria dos pares assimétricos de 
Reinhart Koselleck, a dicotomia, ou, por que não, a antinomia entre as noções de 
República e Monarquia foi um impulso poderoso no movimento de consolidação de 
uma perspectiva histórico-temporal, que, analogicamente, remontava à contradição 
entre Civilização e Barbárie; e o de “Regime de Historicidade” de François Hartog, 
entendido não como a possibilidade da reconstituição integral das formas de sentir o 
tempo, o que necessariamente nos conduziria a uma construção teórica anacrônica, 
mas, como colocou o autor, trata-se de pensar como “[...] conforme os lugares, os 
tempos e as sociedades, essas categorias, de pensamento e ação ao mesmo tempo, 
são operacionalizadas [...]” (HARTOG, 2013, p. 38). Os três romances de Adolfo 
Caminha possuem características em comum, sendo que uma delas é o fato de que 
todos abrigam descrições de comportamentos sexuais tidos à época como 
condenáveis. A Normalista trata da relação afetiva e sexual mantida por uma jovem 
e seu padrasto, algumas décadas mais velho; Bom Crioulo lida com a relação erótica 
entre um marinheiro negro e um grumete adolescente branco; enquanto Tentação 
expõe os pensamentos adúlteros de alguns de seus personagens. Portanto, o 
objetivo deste estudo é apresentar de que forma surge a representação do corpo e 
do desejo na obra de Caminha, e como este inseria esta temática no processo 
histórico que ele vivenciava. Na noção de progresso tal como apresentada, isto 
queria dizer que uma nação saudável exigira cidadãos com corpos saudáveis, e, 
portanto, disciplinados.  
Palavras-chave: Corpos. República. Nação. 
 
 
CORPOS SADIOS, HOMENS VIRIS: IDEAL DE MASCULINIDADE NOS 
JORNAIS DE CAXIAS-MA (1890 A 1930) 
 
João Marcelo Dutra Araujo - graduando 
Orientador: Prof. Jakson dos Santos Ribeiro - UEMA  

 
O referido trabalho é um prelúdio da pesquisa intitulada “Corpos ideias: a construção 
de virilidades saudáveis a partir das propagandas de remédios em prol da nação”, o 
recorte temporal corresponde a designada primeira república (1890 a 1930), período 
onde  nota-se uma espécie de “metamorfose” nos âmbitos políticos, urbanos e 
econômicos, de forma direta esse conjunto de mudanças acarretou em uma 
alteração estrutural que é refletida nos agentes que compõe a sociedade, e sentida 
principalmente pelos segmentos populares; essas mudanças vivenciadas na 
Primeira República perpassaram principalmente pelo que Bermam (1986) em sua 
obra “Tudo que é solido se desmancha no ar” nomeia de “turbilhão”, em alusão a 
vida moderna. No Brasil todas as ações realizadas seguiram o “turbilhão” ou modelo 
de desenvolvimento da França, todavia, às medidas adotadas em busca desse 
padrão não se resumiram na industrialização e na urbanização, uma vez que, essa 
estrutura em consonância com ânsia capitalista pelo lucro atravessaram a vida 
privada, modificando códigos de conduta, moral e postura, suscitando novos hábitos 
e estabelecendo novas sociabilidades, tecendo dessa modo, novas necessidades 
que foram reproduzidas na coletividade principalmente pela atuação da imprensa. 
Nesse trabalho o enfoque estará sob gênero masculino, e procurar-se-á, analisar 
através de anúncios de propagandas de remédios nos periódicos, o modelo ideal 



66 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

masculino, seus atributos e seus dotes que colaboraram para a elevação nacional; o 
recorte espacial utilizado foi a cidade de Caxias-MA, que por muito tempo teve 
grande importância no cenário regional. Logo, para entender-se toda essa conjectura 
se utilizará autores locais como: Pessoa (2009), Ribeiro (2018), e autores como 
Durval Muniz (2013), Machado (2009) e Temporão (1986) dentre outros. Em um 
primeiro momento constatou-se que ás propagandas de medicações publicadas nos 
jornais caxienses no recorte temporal esboçavam de fato o modelo de uma 
masculinidade homogênea, onde características como: força, virilidade, potência, 
funcionariam como elemento de caracterização do gênero e distinção social. 
Palavras chave: Masculinidade. Imprensa. Propaganda. 
 
 
À MEMÓRIA DE AUTA DE SOUZA: A CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA 
COMO ESPAÇO DE PERMANÊNCIA (1901-1961) 
 
Jussier Dantas - mestrando 

 
“À memória de meu Pai, de minha Mãe e de meu irmão” (SOUZA: 2008, p.9). Estas 
são as primeiras palavras do único livro escrito pela poetisa Auta de Souza (1876-
1901): Horto, publicado originalmente no ano 1900, alguns meses antes de sua 
morte. Auta de Souza foi uma poetisa nascida no município de Macaíba, estado do 
Rio Grande do Norte. Porém, antes disso, foi também mulher, filha, irmã, amiga 
querida de muitos que a conheceram e dela guardaram lembranças significativas que 
algum tempo depois viriam a compor a memória que seria construída para ela. 
Oriunda de uma família afrodescendente que ascendeu economicamente, 
socialmente e politicamente por meio do comércio do algodão com a Inglaterra a 
partir da década de 1860, Auta de Souza teve - como nomeou seu biógrafo, Luís da 
Câmara Cascudo - uma vida breve, mas que deixou um extenso legado sensível que 
vai muito além de seu único livro. Importantes figuras da história do Rio Grande do 
Norte expressaram suas opiniões acerca da poetisa, que transparece sempre como 
uma pessoa serena, amável, materna, imaculada, uma quase santa, uma Madona 
(Virgem Maria, mãe do menino Jesus) viva. Essas lembranças acerca de Auta de 
Souza são a base primordial da memória que se construiu para a poetisa. Na obra 
“Vida Breve de Auta de Souza: 1876-1901”, Câmara Cascudo constrói uma biografia 
da poetisa apresentando essencialmente depoimentos de pessoas que conheceram 
e conviveram com Auta de Souza. É essa memória de caráter hagiográfico, memória 
de uma santa - “Santa Auta de Souza”, como escreve Cascudo na biografia da 
poetisa - que procuramos problematizar no presente trabalho. Nesse processo de 
construção da memória de Auta de Souza, dois elementos apresentam-se como 
significativos: (1) a idealização da figura feminina como forma de apagamento da 
mulher Auta de Souza e (2) o silenciamento acerca do caráter racial que marca não 
apenas a história de Auta de Souza, como também de toda a sua família.  
Palavras Chave: Auta de Souza. Memória. Espaço. 
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O “FRANKENSTEIN DA VILA”: MODERNIDADE E ANTI-MODERNIDADE EM 
NOEL ROSA (1920-1940) 
 
Matheus Pinheiro da Silva Ramos – graduando 
Orientador: Prof. Durval Muniz de Albuquerque Jr - UFRN 

 
Esta comunicação tem como objetivo a investigação de uma disputa do conceito de 
malandro na música popular brasileira através da análise de um duelo de sambas 
entre os compositores Noel Rosa e Wilson Batista no início do século XX. O 
historiador, por meio da análise de documentos, pode trabalhar a dimensão social 
desse duelo de músicas. Essa querela, movida por ciúmes, não é fútil, mas 
valorizada e compreendida em sua dinâmica de conflito que funcionaliza a cultura e 
os sujeitos sociais que significam sua prática. Dessa maneira, temos como foco o 
corpo do malandro em suas múltiplas formas históricas no sentido de problematizar 
disputas em torno de suas práticas corporais gestuais, laborais e estéticas. Noel, 
considerado um cultivador do samba e da malandragem, ocupa também um papel 
disciplinador e modernizante nessa nova dinâmica da indústria cultural dos anos 
1920 - da qual também se nutre. Nesse sentido, verificamos a presença de 
características modernas e anti-modernas na subjetividade de Noel Rosa de maneira 
a perceber uma tática de desvinculação da ideia de malandragem por parte desses 
sambistas a fim de facilitar a circulação de suas canções durante a Era Vargas.  
Palavras-chave: Malandragem. Modernidade. Noel Rosa. 
 
 
HISTÓRIA E FOTOGRAFIA: UMA ANÁLISE FOTOGRÁFICA DE MAUTHAUSEN 
(1939-1945) 
 
Alberione Izídio Dantas - graduando 
Luan Cosme Santos - graduando 
Orientadora: Profª. Larissa Jacheta Riberti - UFRN 
 
O objetivo do presente trabalho é pensar as fotografias como documentos históricos 
primários e, através disso, analisar fotos produzidas durante o Holocausto nazista, 
mais especificamente, no campo de concentração de Mauthausen, localizado no 
norte austríaco (1939-1945). Metodologicamente, trabalhamos com uma análise 
bibliográfica e a partir disso dialogamos com cinco fotografias produzidas na situação 
histórica em debate. Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que as 
fotografias se apresentaram como reprodutoras de discursos, não somente por parte 
das vítimas do evento, como também do Estado nazista. Portanto, concluímos que 
as fotografias são essenciais na conservação da memória histórica, desde que 
utilizadas de maneira a respeitar seus princípios técnicos e metodológicos 
específicos.  
Palavras-chave: História. Fotografia. Holocausto. Mauthausen. 
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CORPO DE LAMA: A CORPOREIDADE E IDENTIDADE DO DISCURSO 
MANGUEBEAT NO RECIFE DA DÉCADA DE 1990 
 
Renan Vinícius Alves Ramalho - doutorando 
Orientador: Prof. Renato Amado Peixoto - UFRN 

 
O presente trabalho pretende compreender como se deu o estabelecimento bem 
sucedido do movimento Manguebeat enquanto discurso possível para identidade 
recifense na década de 1990. Como pano de fundo, temos as discussões a respeito 
da invenção de uma identidade nordestina calcada em esteriótipos e figuras típicas, 
que se articularam em função de uma memória herdeira dos grupos que 
capitanearam tal consolidação, como demonstrado na obra de Durval M. de 
Albuquerque Júnior (2001). Uma vez que Recife teria sido local privilegiado desta 
invenção, e que o movimento contestara exatamente o limite das representações 
possíveis das identidades locais/regionais, nos interessa investigar como foi possível 
o estabelecimento desse discurso (toponímias, memoriais, estátuas e a própria lei 
que estabelece o Manguebeat como patrimônio imaterial de Pernambuco). A partir 
da metodologia de análise da performance (FRITH, 1996) e a partir do conceito de 
paisagem sonora (SCHAFFER, 2001) concluímos que a ênfase na corporeidade, 
dentre outras variáveis, contribui parar a eficácia do discurso analisado.  
Palavras-chave: Paisagem sonora. Manguebeat. Nordeste 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 6 
 

História, Educação e Sensibilidades 
 

Coordenadores 
Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 

Prof. Dr. André Mendes Salles – UFRN  

 
Proposta do Simpósio Temático 

 
O simpósio visa congregar trabalhos que reflitam sobre questões relacionadas às 
práticas educativas, à cultura escolar e às pesquisas que dão ênfase à constituição 
das diferenças culturais no âmbito das relações de ensino-aprendizagem e suas 
sensibilidades. Assim, visamos discutir aspectos ligados as práticas do cotidiano 
escolar, aos recursos didáticos, aos currículos e processos avaliativos, às identidades 
e diferenças culturais, às questões étnicas e de gênero, às estratégias pedagógicas 
na construção das sensibilidades. 
 

Resumos 
 
SALA DE AULA: ESPAÇO DE ENSINO-APRENDIZADO 
 
Thiago Rodrigues da Silva - graduando 
Orientador: Prof. André Mendes Salles – UFRN 
 
O referido trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivida na sala de aula 
durante o estágio supervisionado III. O campo de estágio escolhido para a regência e 
observação foi a Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo, que está 
funcionando nas instalações da Escola Estadual de Tempo Integral José Augusto. A 
turma direcionada pela professora supervisora de estágio foi 1ª série “E” do ensino 
médio regular. Este trabalho tem como objetivos expor o passo a passo do Estágio 
Supervisionado III, mostrando como foram planejadas as aulas, quais foram as 
dificuldades enfrentadas em sala e fora dela, o comportamento dos alunos com a 
presença do estagiário, a relação do estagiário com a professora tutora, a colaboração 
do mesmo para a formação e aprendizado na docência. Como tivemos algumas 
dificuldades na sua execução, tivemos que modificar nosso plano de aula. Porém, as 
aulas ocorreram de forma satisfatória. O estágio supervisionado é um laboratório de 
estudos práticos para a organização dos conteúdos e conhecimentos adquiridos 
durante a nossa formação na graduação, tendo como apoio o professor tutor, que 
pode orientar e indicar as melhores formas de lidar com a turma recém-conhecida.  
Palavras-chave: Relato de experiência. Ensino de História. Processo de ensino e 
aprendizagem. 
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ENSINO DE HISTÓRIA: AS TRANSFORMAÇÕES DO ESTÁGIO NO ENSINO 
MÉDIO 
 
Francisco José Silva – graduando 
Marcos Paulo Soares da Silva – graduando 
Mirely Kely Medeiros – graduanda 
Orientador: Prof. André Mendes Salles – UFRN 
 

O presente trabalho busca analisar o ensino de História na Educação Básica, com 
enfoque nas vivências/experiências do estágio no ensino médio, na disciplina de 
Estágio supervisionado no curso de História Licenciatura do CERES, Caicó. A 
problemática surgiu diante das transformações vivenciadas em sala de aula do ensino 
fundamental ao médio, como também pelas produções que estão surgindo no campo 
de Ensino de História. Como metodologia, a pesquisa tomou como proposição as 
leituras e fichamentos de livros no âmbito temático, assim como o conhecimento dos 
documentos institucionais como o projeto pedagógico do curso de História-PPC. 
Diante disso, das pesquisas feitas e as que estão em andamento, o Ensino de História 
pautado na prática docente a partir do Estágio Supervisionado, ainda se encontra em 
fase de conclusão, tendo em vista que as discussões envolvendo-os estão em 
andamento.  
Palavras-chave: Ensino de História. Estágios supervisionados. Formação de 
professores. 
 

 

NAS PEGADAS DO ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA 
ESCOLA SEM PARTIDO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO 
SERIDÓ/RN (2018-2019) 
 
Josean Barbosa de Azevêdo - graduando 
Orientador: Prof. André Mendes Salles – UFRN 
 
A referida pesquisa tem como objetivo entender a repercussão do Programa Escola 
Sem Partido entre professores de História no município de Jardim do Seridó/RN, entre 
os anos de 2018 e 2019. Desta forma para se chegar aos objetivos utilizamos como 
fonte um questionário e um formulário, onde o autor irá analisar as respostas dos oito 
(08) professores e professoras, que estão divididos entre escolas das redes estaduais, 
municipais e privada. Realizamos uma pesquisa bibliográfica online no Google 
Acadêmico em busca de livros, artigos, dissertações e teses, em âmbito nacional e 
local, assim como uma pesquisa no site do Próprio movimento Escola Sem Partido, 
no Portal da Câmara Federal dos Deputados e no blog “pesquisando o Escola sem 
Partido”. Buscamos entender as visões dos professores e professoras a respeito do 
Programa Escola Sem Partido, destacando se os mesmos demonstram ser a favor ou 
contra o Programa, e se eles veem o programa como um empecilho na sala de aula, 
se conhecem o Programa Escola Sem Partido e os seus impactos no processo de 
ensino e aprendizagem. A pesquisa se encontra em construção e será concluída após 
a análise dos dados presentes nos questionários e formulários.  
Palavras-chave: Escola Sem Partido. Ensino de História. Jardim do Seridó. 
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ENSINO DE HISTÓRIA E ARTE: UM SERTÃO DE CONTRASTES NAS TELAS DE 
PORTINARI E THALES KELVEN 
 

Raquel de Lima Silva Cavalcante - Pós-graduanda 
Orientadora: Prof.ª. Gleice Linhares de Azevêdo  
 

O resumo que ora se apresenta surge diante da necessidade de trabalhar História e 
Arte na Sala de Aula, pois são áreas que dialogam na construção do conhecimento. 
A arte é uma das ferramentas didáticas que pode ser utilizada para analisar fatos e 
contextos históricos pela sensibilidade do artista que percebeu aquela realidade. 
Neste sentido foram realizadas oficinas nas salas de aula da zona urbana e rural na 
modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos (Ciclo I-II), no município de Belém 
do Brejo do Cruz – PB. Selecionamos as telas: Os Retirantes (1944) e Criança Morta 
(1944) de Cândido Portinari; e quatro telas de Thales Kelven: Pássaros da Caatinga 
(2016), Caboclo do Sertão (2016), Nordestino Cultivando a Terra (2016) e De casa 
para o Terreiro (2019). A seleção das telas citadas se deu com o objetivo de analisar 
e contrastar o olhar de cada artista diante do sertão. Por conseguinte, o trabalho 
desenvolveu-se com apresentação das pinturas, diálogo teórico sobre leituras de 
imagem e contexto histórico, seguido de debate e finalizado com a produção de 
desenhos realizados pelos alunos, além de relatos de memória. Com a oficina foi 
possível verificar que os alunos se envolveram na atividade, se reconheceram nas 
pinturas onde retrata um sertão múltiplo, ou seja, um sertão visto pelo “espaço da 
saudade”, um sertão ainda praticado e um sertão ainda estereotipado.  
Palavras-chave: Ensino de História. Sertão. Arte. 
 

 

SABERES DISCIPLINARES DA HISTÓRIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
PARAGUAI: A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA EM FOCO 
 
André Mendes Salles - Professor da UFRN 
 
Apresentamos o interesse em refletir sobre os saberes disciplinares da História a partir 
da Guerra da Tríplice Aliança, com foco para a formação inicial e continuada de dois 
professores paraguaios, que se constituíram em sujeitos da investigação. A coleta de 
informações junto aos sujeitos se fez por meio de entrevista semiestruturada e de 
aplicação de questionário. Eles não se limitaram a narrar ou descrever seus 
respectivos processos formativos, mas refletiram sobre o mesmo e assinalaram 
relevantes críticas concernentes a “carreira de História” no Paraguai. A fala dos 
sujeitos da pesquisa nos levar a perceber a influência da formação inicial em suas 
construções teóricas e/ou interesses sobre a Guerra da Tríplice Aliança.  
Palavras-chave: Saberes disciplinares. Formação de professores. Guerra da Tríplice 
Aliança. 
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O CURSO DE HISTÓRIA DA URRN EM UM MOMENTO DE TRANSIÇÃO: 
REFORMAS EDUCACIONAIS NO PERÍODO DA REDEMOCRATIZAÇÃO (1989-
1998) 
 

Dário Alessandro de Souza Filho - graduando 
Orientadora: Prof.ª. Aryana Lima Costa – UFRN  
 
O objeto de nossas reflexões é o curso de História da URRN/Mossoró (atual UERN) 
durante a época da redemocratização e da elaboração da Constituição Brasileira de 
1988. Naquela altura, as universidades passavam por um momento de transição entre 
o fim das diretrizes advindas do regime ditatorial e as novas demandas suscitadas 
pelo início da redemocratização. Entendendo que a graduação em História da URRN 
também passou por mudanças nesse período, pretendemos avaliar as relações entre 
o momento do ensino superior no Brasil e o referido curso diante do momento político 
do país, em que as prescrições educacionais não estavam bem definidas. Portanto, 
utilizando documentos como matrizes curriculares, propostas de reforma do currículo, 
atas de reunião e resoluções legislativas, queremos entrever até que ponto estas 
pautas universitárias materializaram-se também na URRN. O recorte temporal deste 
trabalho tem início no ano de 1989, data da primeira proposta de reformulação 
curricular do curso após o início do processo de redemocratização. O ano de 1998 
marca o fim do recorte temporal, primeiramente porque ela representa o ano da última 
alteração feita em relação à reforma iniciada em 1989, e em segundo lugar porque 
consideramos que tal alteração reflete a modificação final, no que diz respeito à matriz 
curricular do curso, de uma geração de professores, possivelmente representantes de 
uma outra tradição, que, entre 1998 e 2006 (reforma mais recente), viria a ser 
majoritariamente substituída. Para estruturar a pesquisa, buscamos referências 
teórico-metodológicas em discussões sobre a prática de se fazer História, como a feita 
por Certeau, em "A Escrita da História" (2007) e em reflexões sobre o currículo, como 
a feita por Ivor F. Goodson, em "Currículo: Teoria e História" (1999). Para 
embasamento historiográfico, trabalhamos com autoras como Aryana Costa (2018) e 
Norma Silva (2011), que realizaram trabalhos acerca da história dos cursos superiores 
de História no Brasil. Pesquisas como a que Sueli Mazzilli realizou em "Ensino, 
Pesquisa e extensão: reconfiguração da universidade brasileira em tempos de 
redemocratização do Estado" (2011), que tratam das universidades brasileiras na 
época da redemocratização, também serão importantes para o nosso estudo, uma 
vez que oferecem uma contextualização a respeito da educação superior no Brasil de 
maneira mais geral. 
Palavras-chave: Redemocratização; Currículo; Curso de História da UERN 
 

 

SERIDÓ NAS PEGADAS DA HISTÓRIA: RELATO DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 
ESTADUAL PROF. ANTÔNIO ALADIM DE ARAÚJO, EM CAICÓ/RN 
 
Josean Barbosa de Azevedo – graduando 
Alberione Izídio Dantas - graduando 
Orientadora: Prof.ª Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 
 

O projeto “Seridó: nas pegadas da História”, foi concebido pelo grupo que compõe a 
Residência Pedagógica em História no núcleo que integra a Escola Estadual Prof. 
Antônio Aladim de Araújo (EEAA), na cidade de Caicó/RN. Este tem por finalidade 
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trabalhar com os pressupostos da História Local, buscando mostrar a importância e 
utilidade desta área enquanto possibilitadora da construção da identidade do aluno 
como ser histórico e cidadão. Para tanto, o trabalho fora dividido em módulos, sendo 
o primeiro deles norteado na temática da Pré-História da região do Seridó Potiguar. 
Desta forma, o objetivo principal deste projeto é proceder à História de forma 
heterogênea e transformadora, no intento de agregar teoria e prática às aulas 
dinâmicas e proativas. Concomitantemente, para a aula citada, utilizamos do percurso 
da pré-história no Seridó desde os primeiros homens, passando pelo seu cotidiano, 
sua relação com a megafauna, até os vestígios deixados por esses povos, como é o 
caso das pinturas rupestres e dos objetos encontrados em escavações arqueológicas. 
Em termos metodológicos, aplicamos, também, uma abordagem didático-pedagógica 
voltada para o diálogo, verbalização e exposição dos conceitos englobando 
aluno/professor/conteúdo com fito de estabelecer uma consciência histórica, e tornar 
o Ensino de História mais próximo do corpo discente. Além disso, colocamos em pauta 
outros recursos, como a escavação simulada, onde os alunos puderam experienciar 
as técnicas de escavar juntamente com as técnicas de registro, vivenciando, assim, a 
prática de um profissional da arqueologia, levando em consideração todo o 
procedimento e método de cuidado e manuseio para com os instrumentos que 
integram uma escavação. Ademais, pensando na relação e integração da 
universidade no ambiente escolar, utilizamos as fontes visuais e imagéticas pautadas 
na elaboração de vídeos-informativos com dois professores do Departamento de 
História do Ceres, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus de 
Caicó, no qual os mesmos abordaram asserções desde o papel do arqueólogo, dos 
processos metodológicos adotados em uma escavação, até a análise dos sítios 
arqueológicos que existem na região do Seridó Potiguar. Por seu turno, podemos 
concluir, através da participação e interesse do alunado, o quão importante é a 
interpelação e abordagem destes assuntos ligados a História Local, bem como a 
relevância da didática e do planejamento na qualidade de ferramenta para o ensino-
aprendizagem. 
Palavras-chave: Ensino. História Local. Seridó. 
 

 

O DOCUMENTÁRIO “A PROVÍNCIA MODERNA” COMO RECURSO DIDÁTICO E 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NA CONSTRUÇÃO DE SENSIBILIDADES 
 

Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho - doutorando 
Thaina Morais Avelino Maia - graduanda 
Karine Maria Lima Lopes - graduanda 
Orientador: Prof. Raimundo Pereira Alencar Arrais – UFRN 
 

Este trabalho objetiva discutir o cinema como um recurso didático capaz de auxiliar 
professores e alunos da Educação Básica, a partir do ensino da história, na construção 
de sensibilidades. A linguagem audiovisual possibilita que o docente articule história 
e arte a partir de temas transversais relacionados à realidade do aluno, tais como 
cidadania, meio ambiente e diversidade cultural. Pensando nisso, o Grupo de 
Pesquisa Os Espaços na Modernidade da UFRN, com a colaboração do IFRN, 
produziu um documentário sobre a vida urbana de Natal nas três primeiras décadas 
do século XX, A província moderna, realizado pela direção de Artemilson Lima (IFRN) 
e Raimundo Arrais (UFRN), coordenador da pesquisa histórica e autor do texto, com 
a narração de Clotilde Tavares. Os membros do grupo realizaram a pesquisa histórica 
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nos periódicos do jornal A República e da revista Cigarra e em fotografias referentes 
ao período republicano. Natal aparece nessa produção em múltiplas dimensões, 
desde a cidade planejada, racionalizada, fruto dos interesses dos grupos dominantes 
à cidade dos grupos menos favorecidos. O filme apresenta a cidade como palco das 
relações sociais, de modo que em nenhum momento as ações desses grupos 
aparecem isoladamente. As diferentes formas de experienciar a vida cotidiana 
aparecem no filme, desde os carnavais dos elegantes, das apresentações no teatro 
Carlos Gomes, até o drama vivido pelos retirantes da seca, dos trabalhadores que 
assentaram o calçamento das ruas e os que foram mandados para trabalharem na 
Amazônia. O documentário foi exibido para turmas do ensino médio do IFRN, de 
campus distintos. Foi possível perceber nas discussões suscitadas por alunos e 
professores, a relação que eles tendem a estabelecer com a cidade e o interesse pelo 
modo como a narrativa histórica foi produzida por meio de diferentes ritmos de tempo. 
Identificou-se certo estranhamento por parte de alguns alunos por causa da maneira 
como o tempo foi tratado no documentário, já que as ações dos homens no tempo e 
no espaço não aparecem de maneira linear. Isso nos permitiu verificar que os alunos 
ainda entendem a História sob a ótica evolutiva. A presença de professores de outras 
disciplinas durante as exibições nos mostrou possibilidades de pensarmos esse 
recurso didático como uma ferramenta de aprendizagem crítica e meio para o 
desenvolvimento de sensibilidades. Quanto à História, é possível estabelecer relações 
entre diferentes escalas de tempo e espaço, assim como compreender a cidade de 
Natal como espaço de disputas sociais e políticas. O filme é uma construção articulada 
entre pesquisa histórica e linguagem audiovisual e nele pode ser identificado valores 
culturais, conceitos e códigos sociais de uma época. Assim, o documentário 
possibilitará aos alunos, auxiliados pelo professor, o entendimento de que a História 
é feita de processos que, de certo modo, estão conectados numa trama. 
Palavras-chave: Documentário. História. Natal. 
 

 

EXPERIENCIANDO A PRÁTICA DOCENTE 
 

José Carlos Pereira da Cruz – graduando 
Orientador: Prof. André Mendes Salles – UFRN 
 

O Estágio Supervisionado é um momento determinante na carreira acadêmica do 
estudante. A partir da experiência prática em sala de aula, o mesmo decidirá os rumos 
da sua jornada. Este trabalho é resultado de um semestre de aprendizado teórico na 
universidade e de prática em sala de aula na escola onde fora realizado o estágio. No 
primeiro momento é apresentada a composição teórica discutida e trabalhada na 
academia. Em segundo lugar, uma apresentação da Escola Estadual Dr. José 
Gonçalves de Medeiros da cidade de Acari-RN, escolhida para o estágio 
supervisionado. Em seguida, os relatos das observações realizadas nas aulas do 
estágio, discutindo também a questão da relação Professor/Aluno e sua importância 
no processo Ensino/Aprendizagem. E finalmente, a partir das intervenções feitas no 
estágio, é discutido os desafios do estagiário no experimento docente, e o caminho 
pedagógico traçado para cada aula aplicada na busca do equilíbrio entre a teoria e a 
prática. 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Prática docente. Educação.  
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MONITORIA DE HISTÓRIA ANTIGA: UMA FERRAMENTA PARA FAVORECER A 
AUTONOMIA NOS ESTUDOS DA ANTIGUIDADE NO CAMPUS DE CAICÓ 
(CERES-UFRN) 
 

Maria da Conceição da Silva Costa - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Airan dos Santos Borges de Oliveira – UFRN 
 

O objetivo da presente comunicação consiste em apresentar um relato de experiência 
do trabalho desenvolvido junto à monitoria da disciplina de História Antiga (DH- 
CERES). Aqui, compreende-se a monitoria universitária como um laboratório no qual 
ensino e pesquisa são vistos de modo integrado e que busca dialogar com as 
seguintes áreas de conhecimento: Arqueologia, Educação Patrimonial, História Antiga 
e Metodologia do Ensino de História. Deste modo, a proposta central deste trabalho 
fundamenta-se em repensar o ensino de História, em particular, História Antiga, a 
partir das potencialidades da Cultura Material e da documentação textual vinculados 
aos conteúdos específicos da disciplina de História Antiga. Ao revisitar os grandes 
temas apresentados na bibliografia especializada a partir de um retorno às fontes 
documentais de cultura material e textuais, percebemos que novas estratégias 
precisavam acontecer, como por exemplo, o uso de novas tecnologias para 
proporcionar atividades mais dinâmicas e aproximar os discentes no estudo da 
antiguidade. Por fim, apresentamos os resultados parciais da reformulação 
metodológica operacionalizada pela equipe da disciplina (professora regente, 
monitora e turmas) no que tange, sobretudo, às contribuições das aulas-oficinas 
desenvolvidas entre os meses de março e setembro de 2019. 
Palavras-chave: Monitoria. História Antiga. Antiguidade.  
 

 

CONHECENDO O NOSSO PASSADO A PARTIR DA HISTÓRIA LOCAL: UMA 
AULA DE CAMPO NO PROJETO “SERIDÓ: NAS PEGADAS DA HISTÓRIA” 
 

Jefson Bezerra de Azevedo Filho - graduando 
Orientador: Prof. André Mendes Salles – UFRN 
Orientadora: Prof.ª Juciene Batista Felix de Andrade – UFRN 
 

Ao ensinar História, o professor deve relacionar o tema a questões importantes como 
memória, identidade e cidadania. Nesse processo, a consciência do passado constitui 
um fator fundamental para formação da nossa identidade, pois “saber o que fomos, é 
conhecer o que somos” (LOWENTHAL, 1998). Partindo desses pressupostos, 
podemos entender o patrimônio como um instrumento que pode ser usado no Ensino 
de História, na medida em que o mesmo pode ser vinculado a referencias do passado 
que dialogam com a nossa identidade. Nesse sentido, a partir do projeto “Seridó, nas 
pegadas da História”, desenvolvido no Programa Residência Pedagógica, dentro do 
Núcleo da Escola Estadual Antônio Aladim (EEAA), na Cidade de Caicó/RN, 
ressaltamos a importância da Educação Patrimonial no processo educacional. 
Metodologicamente, durante o semestre 2019.1, foram desenvolvidas aulas que 
debatiam sobre os conceitos de memória, identidade, patrimônio e história local, para 
que, por fim, os alunos participassem de uma aula de campo que teve como roteiro, 
os principais pontos históricos da cidade. Após a finalização do projeto, foi aplicado 
um questionário aos alunos composto por questões abertas, com perguntas referentes 
ao patrimônio e história local da cidade de Caicó, que teve como objetivo entender a 



76 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

percepção dos alunos relacionada ao debate proposto nas aulas. Os resultados 
reforçam a importância de se trabalhar Educação Patrimonial e História Local no 
currículo escolar, visto que possibilita ao aluno se perceber enquanto agente produtor 
da História. 
Palavras-chaves: Memória. Ensino de História. História Local. 
 
 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E CONSTRUÇÃO DE 
SENSIBILIDADES: O CASO DO JARDIM SENSORIAL DO MUSEU CÂMARA 
CASCUDO 
 

Maria Laís dos Santos Leite – doutoranda  
Orientadora: Prof.ª Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN 
Orientadora: Prof.ª Maria Luísa Quinino de Medeiros – UFRN 
 

Em um contexto de volume de informações em que se exige rapidez em todas as 
dimensões da vida e em que ao mesmo tempo temos sentido os impactos 
socioambientais causados pela lógica vigente da ação humana, a educação é 
profundamente questionada e extremamente necessária. Para auxiliar na navegação 
em um mundo complexo e constantemente agitado é necessário ensinar-aprender de 
modo diferente, indo além da apreensão de conceitos, precisamos 
aprender/reaprender a conhecer, a fazer, a viver com os outros e aprender a ser 
(UNESCO, 1996). Com base em perspectivas que pretendem promover uma 
educação integral/integrada diversas estratégias pedagógicas têm sido gestadas. 
Dentre essas estratégias nos dedicaremos aos jardins sensoriais, em geral 
equipamentos públicos que em suas propostas envolvem acessibilidade, perspectivas 
sócio-construcionistas da educação, divulgação científica, Educação para a 
Sustentabilidade, entre outras possibilidades. Objetivamos, desse modo, analisar as 
potencialidades do Jardim Sensorial inaugurado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte-UFRN para educação para sustentabilidade e construção de 
sensibilidades. E ainda: I. compreender a partir de que marco teórico-conceitual os 
jardins sensoriais implantados no Brasil tem operado; II. desenvolver uma 
aproximação entre a educação para a sustentabilidade e a construção de 
sensibilidades e III. conhecer a experiência vivida de escolares e docentes de ensino 
básico ao visitar o jardim sensorial implantado em Natal-RN. Para tanto, a pesquisa 
de abordagem qualitativa ora exposta se realiza a partir de dois eixos. O primeiro se 
dedica à pesquisa bibliográfica e documental dos conceitos envolvidos e das 
propostas de jardins sensoriais já implantadas no Brasil. No segundo eixo, em 
desenvolvimento, avançaremos com base na estratégia do estudo de caso nos 
valendo da observação participante e do uso de entrevistas semiestruturadas para 
nos aproximar da experiência de estudantes e professoras(es) ao conhecer o Jardim 
Sensorial localizado no Parque do Museu Câmara Cascudo (UFRN). Dentre os 
resultados, nos parece fecundo pensar as similitudes - sem obrigatoriamente apontar 
confluências ou ignorar as divergências - entre dois movimentos relativamente 
recentes e progressistas de educação e pesquisa. A educação para sustentabilidade, 
que além da dedicação à questões ambientais defende a necessidade do processo 
escolar ser colocado a serviço do desenvolvimento integrado e integral. E a história 
cultural, especialmente a partir dos conceitos de representações e sensibilidade que 
nos permitem aproximações com a experiência vivida e sensível de educadoras(es) e 
educandas(os), como destaca Pesavento (2007) a sensibilidade imprime à pedagogia 
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a condição de atribuir sentidos e significados ao espaço e de apreender seus 
referenciais visíveis e vividos. 
Palavras-chave: Educação. Sensibilidade. Museu Câmara Cascudo. 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HISTÓRIA E AS POSSIBILIDADES 
DECOLONIAIS DE ENSINO: ONDE ESTÃO OS CONHECIMENTOS 
SUBALTERNOS NA SALA DE AULA? UM ESTUDO DE CASO (2018) 
 

Florence Travesti - Graduandx 
Orientador: Prof. André Mendes Salles - UFRN 
 

Reflete acerca das significações do Ensino de História, a partir da prática de Estágio 
Supervisionado I, em História da África, enquanto uma possibilidade de 
desmarginalização política de específicos corpos infantis, dentro da escola, tomando 
enquanto fonte documental nosso Relatório de Prática da referida atuação profissional 
experimental, ocorrido na Escola Municipal Padre Joaquim Félix, na cidade de São 
João do Sabugi, microrregião Seridó Potiguar, interior no Rio grande do Norte, ao 
primeiro semestre de 2018. Constituindo-se enquanto produto de pesquisa-ação e 
etnografia, posiciona-se acerca das colonialidades, bem como suas (des)feituras 
dentro da sala de aula, trazendo enquanto assunto para a educação fundamental II, a 
disposição espacial das subalternizações infantis. Toma-se enquanto consideração 
inicial as (re)organizações sociais que o pensamento positivo fez acerca da ciência, 
ainda ao processo moderno de mercantilização de pessoas negras, aos séculos XVII 
e XVIII, e rupturas causadas por conhecimentos africanos provenientes ao 
contraponto de violências pela raça e pelo gênero dentro de sala de aula hoje, 
buscando perceber, dentro do espaço de ensino, onde estão as reproduções dos 
modos de pensar da colonialidade, e reprodução do colonialismo branco de outrora. 
A problematização parte do pensamento intelectual negro-africano em Marcien Towa 
(2015) acerca do continente de origem deste estudioso. Usa-se enquanto auxílio 
hermenêutico a metodologia de análise dos discursos, na perspectiva pós-estrutural, 
para compreender os processos de subjetivação infantil das crianças observadas, a 
partir de estudos de Paul-Michel Foucault (1988; 1996; 2011). Enquanto resultado 
concluiu-se que ensinar história, a partir dos processos de desfeitura da expansão 
colonial potencializa a prática professoral quando afim com estudos decoloniais, pós-
estruturais e queer, tendo como produto o entendimento eficaz do posicionamento 
político anti-racista pelos estudantes, uma vez que estes, ao recolocar a cartografia 
do mapa global dentro de sala de aula, constroem a possibilidade de perceber o 
processo de colonialismo não colocado longinquamente na História, mas sim, ainda 
hoje, por movimentos cíclicos de pensamentos, configurando uma visão panorâmica 
crítica das permanências históricas, ao que toca corpos marginalizados pela raça e 
pelo gênero. 
Palavras-chaves: Estágio Supervisionado. Ensino decolonial. Gênero.    
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UM DIÁLOGO ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA - EXISTE RACISMO NO 
BRASIL? 
 

Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz – Professora da Rede Básica 
 

Entre o mês de junho a julho de 2019, realizamos um projeto na disciplina de História, 
intitulado: "Um diálogo entre a História e a Literatura - existe racismo no Brasil?", onde 
discutimos a presença do negro na formação do país, desde o processo de 
colonização aos dias atuais. Houve a preocupação de mostrar as condições do 
translado dos povos africanos, à realidade de violação aos direitos humanos, na qual 
foram inseridos, por meio da exploração do trabalho escravo, e todo o processo que 
culminou na abolição e pós Lei Áurea no Brasil. Dentro desse contexto, existiu a 
inquietação, em identificarmos homens/mulheres negros que lutaram, resistindo à 
escravidão, assim como aqueles e aquelas que se destacaram dentro de 
determinados ofícios, mas no entanto, foram silenciados pela cor de sua pele, ou 
então, foram clareados conforme a política do embranquecimento social e racial, tão 
alimentada, a partir do final do século XIX. A finalidade de toda essa discussão, era 
para que os alunos fossem capazes de identificar as raízes do racismo no Brasil dentro 
de uma perspectiva social, político e econômica, e como este, ainda hoje, afeta a 
sociedade, e principalmente, aqueles que mais sofrem, por serem vítimas de um 
Estado racista. O projeto teve início com aulas expositivas, explicando a chegada dos 
africanos na América Portuguesa, em seguida, os movimentos abolicionistas travados 
no século XIX , até culminar com a abolição. Em um outro momento trabalhamos com 
2 vídeos de curta duração. Um foi sobre a propaganda do Banco do Brasil, que 
mostrava a diversidade étnico-racial e sexual no país, a qual foi censurada pelo 
governo federal, e portanto, proibida de continuar sendo exibida na televisão. O outro 
vídeo, o qual foi uma resposta a censura do primeiro, criado pelo Banco privado 
Bradesco, que mostrou pessoas negras ocupando espaços de poder. Em seguida foi 
explorado a figura de Machado de Assis, o qual, foi embranquecido ao longo da 
história, haja vista, que foi um homem mestiço, que conquistou espaço na sociedade 
Imperial. Pesquisou-se também, a história da escritora negra, pobre e de favela - Maria 
Carolina de Jesus. Continuando com a exploração dessa temática, os alunos foram 
divididos em grupos, para realizarem pesquisas distintas, sobre personalidades 
negras, da história do Brasil. Por último, foi organizado o primeiro "Café com História”, 
onde alunos de outras escolas vieram conhecer nossa exposição e ouvir as 
explicações sobre o trabalho que estava sendo mostrado. Essa foi uma das melhores 
experiências por mim já vivenciadas, tendo em vista que apenas assumi o papel de 
idealizadora do projeto, e mediadora dos estudantes, haja vista que quem assumiu a 
cena foram eles, num processo de quebra de preconceitos e releituras de ações e 
atitudes cotidianas, que conduziam ao racismo e exclusão étnico-racial do outro. 
Palavras-chaves: História e literatura. Racismo. Ensino de História.  
 

 
NOVEMBRO NEGRO: EMPODERAMENTO DE MULHERES NEGRAS 
 

Edkalb Garcia Mariz – professora da rede básica 
 

Em novembro de 2018, foi desenvolvido um projeto de integração curricular (PIC) na 
disciplina de História, no Ceja Senador Guerra, abordando - Novembro Negro: 
empoderamento de mulheres negras. Este projeto surge da necessidade de não 
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deixarmos silenciar o racismo e preconceito, ainda tão fortes em nossa sociedade. 
Tendo em vista que neste mês é comemorado o dia da consciência negra, 
aproveitamos para dar visibilidade às alunas negras da escola, e conduzi-las a sua 
representatividade, trabalhando este recorte temporal, como um mês de reflexão 
sobre a mulher negra. Exploramos a contextualização histórica da chegada diaspórica 
do africano na América Portuguesa, e por sua vez, foi observado a ausência de 
mulheres negras, tanto no discurso dos livros didáticos, como em imagens em que 
elas aparecem como figuras centrais, ou até mesmo, como coadjuvantes. Observada 
essa ausência, as próprias alunas perguntaram: Onde estavam as mulheres? Só 
quem vinham para cá, eram africanos homens? Diante desses questionamentos, foi 
elaborada uma aula onde apenas mulheres negras foram apresentadas, evidenciando 
seu heroísmo em nossa história: Dandara, Aqualtune, Luíza Mahín, Carolina Maria de 
Jesus, Mãe Minininha do Gantois, Clementina de Jesus, Anastácia, Tereza de 
Benguela, Rainha Tereza do Quariterê , Auta de Souza, Alzira Rufino, Ruth de Souza, 
Maria José Aragão, Lélia Gonzalez, Mão Stella de Oxossi, entre tantas outras. 
Partindo desse pressuposto metodológico, realçamos a visibilidade e participação 
dessas mulheres negras, em vários momentos de nossa história, como partícipes de 
atividades sociais, profissionais e movimentos de lutas diversos. Por sua vez, 
descontruímos o discurso de uma história narrada, apenas pela escravidão, visão 
mercadológica e desumanizada do homem/mulher negra. Em seguida, foi realizada 
uma pesquisa sobre mulheres e cultura negra na contemporaneidade. Foi então que 
se sobressaíram nomes como e de Carol Conka, Isa, Bia Ferreira, Ellen Oléria, Juliana 
Ribeiro, Negra Li, Tássia Reis, Mc Sophia entre outros nomes da televisão brasileira, 
e do campo intelectual, que fortalecem a luta e a representatividade das mulheres 
negras, tirando-as do rótulo de estereótipos, abusos sexuais e páginas policiais. 
Posteriormente, os alunos se engajaram na “1º Mostra de Ciências e Cultura” da 
escola, e iniciaram as produções que iriam dar notoriedade a uma sala com exibição 
de produções dos trabalhos de história. Os resultados foram os mais satisfatórios 
possíveis. Os alunos da modalidade de jovens e adultos, se sentiram protagonistas 
do seu processo de ensino-aprendizagem, além de podermos quebrar com algumas 
correntes do preconceito e racismo que ainda rondam o espaço escolar. Outra vitória 
foi que muitos alunos e alunas negros da comunidade escolar se viram e se sentiram 
com representatividade; consequentemente, as alunas negras foram as que mais 
deram depoimentos, mostrando que o empoderamento da mulher negra é uma 
realidade muito forte, em nossos dias. 
Palavras-chaves: Mulheres negras. Empoderamento. Ensino de História. 
 

 
SOBRE A GUERRA DO PARAGUAI: ANTECEDENTES 
 

Cleberson Vieira de Araújo – doutor 
 

A Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul é um tema intrigante e que 
atrai debates e paixões entre os países envolvidos. Com muitas mortes, ao dizimar 
quase todos os homens do Paraguai, abriu-se um precedente de discussão sobre 
suas motivações e a sensibilidade da América Latina após essa contenda continental. 
Assim, esse breve trabalho trata dos antecedentes da Guerra do Paraguai e para 
tanto tem como objetivo apresentar algumas motivações anteriores ao conflito no 
contexto da América Latina, para fins educacionais. A metodologia utilizada é 
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qualitativa e apoia-se na literatura disponível, e na experiência docente, a partir de 
autores como Pomer (1968) e Squinelo (2011). 
Palavras-chave: Fronteiras, Política, Guerra do Paraguai. 

 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E A TEMÁTICA INDÍGENA: INTINERÁRIOS DE 
UMA PESQUISA SOBRE OS USOS DOS LIVROS NAS AULAS DE HISTÓRIA DE 
ESCOLAS INDÍGENAS 
 

Diego Marinho de Gois - doutorando 
Orientadora: Prof.ª Tânia Maria Figueiredo Braga Garcia  

 

A temática da pesquisa são os usos dos livros didáticos de História, em uma situação 
particular de experiência escolar: as aldeias indígenas de Santarém, Estado do Pará, 
na Amazônia Brasileira. Nesse sentido, está articulada à existência de legislações 
específicas sobre a Educação Escolar Indígena e a legislação do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), enquanto política pública de avaliação e distribuição de 
livros para escolas públicas brasileiras, em todas as disciplinas escolares. Busca-se 
produzir conhecimentos sobre uma temática ainda pouco explorada na pesquisa 
educacional: o uso de livros didáticos de História nas escolas indígenas, em especial 
no contexto da Amazônia, recorte espacial da investigação. Para atender esse 
objetivo, definiu-se o uso da etnografia como abordagem metodológica, incluindo 
diferentes estratégias de produção de dados como a observação participante, as 
entrevistas, a análise documental e outras que possam ser estruturadas durante o 
trabalho de campo, na perspectiva de Rockwell (2009) e Garcia (2001). A primeira 
etapa da investigação consistiu na identificação das escolas para verificar a presença 
de livros didáticos de História em uso em cada localidade. O levantamento indicou 
nove escolas indígenas de seis etnias, que atendem 650 alunos/as e onde trabalham 
12 professores/as. A segunda etapa, cujos resultados serão aqui apresentados, 
consistiu na identificação e análise dos livros didáticos de História que são utilizados 
nas aldeias. Embora aprovados no PNLD, circulam críticas quanto a sua adequação 
e assim, nesta etapa preparatória ao início da observação participante, a pesquisa 
tem como problema os conteúdos e as imagens que esses materiais veiculam sobre 
os indígenas, considerando-se as exigências legais. O objetivo nesta apresentação é 
analisar o conteúdo das obras didáticas quanto aos elementos sobre a história e a 
cultura dos povos indígenas que os livros apresentam, com os seguintes objetivos 
específicos: a) cotejar os elementos apresentados nos livros dos alunos com os editais 
e critérios de avaliação do PNLD; b) analisar as orientações apresentadas aos 
professores para o tratamento da questão indígena; e c) identificar os procedimentos 
utilizados pelas editoras para adequar os livros às exigências da legislação 
educacional brasileira, em especial, com relação aos editais do PNLD. Os dados 
evidenciaram a presença de dois livros que são utilizados nas escolas da Região, que 
serão identificados como A e B. De forma sintética, os resultados das análises indicam 
que: a) em ambos os livros, apesar de permanecerem algumas lacunas, as 
populações indígenas ganharam maior visibilidade nos diferentes períodos da História 
brasileira; b) embora alguns preconceitos tenham sido eliminados, as representações 
ainda não contemplam a diversidade cultural das populações indígenas brasileiras. 
Palavras-chave: Livros didáticos, PNLD, História Indígena. 
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UM ENSAIO SOB A ÓTICA DE ANÁLISE: AS NARRATIVAS EXÓTICAS SOBRE O 
OUTRO, O ISLÃ E A ÁFRICA NAS AULAS DE HISTÓRIA 
 

Vitória Maria Targino Filgueiras - graduanda 
Orientadora: Prof.ª. Juciene Batista Félix – UFRN 
 

O presente trabalho discutirá questões pertinentes ao ensino de História, de encontro 
aos conteúdos sobre o Islã e a África, a partir do diagnóstico vivenciado no Estágio 
Supervisionado I. Neste sentido, decorrente do relatório de experiência, 
principalmente no que objetiva-se sobre descrição e análise em função do 
desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula, tendo em vista, a 
importância da prática e dos efeitos a partir dela. A metodologia utilizada foi de 
encontro ao uso de textos, para o exercício da leitura sobre a temática, perguntas 
chaves nas aulas expositivas e a construção de mapas mentais. Em contrapartida, 
quando nos deparamos em exercício docente, vejamos em diferentes pontos, as 
experiências positivas, bem como, a existência também das negativas. Adentrando-
se nesses dois aspectos, que se debruçará a análise, com enfoque e problematização 
em algumas questões, dentre essas: De que maneira os assuntos desenvolvidos 
propuseram a desconstrução do efeito exótico sobre o outro? Seria possível repassar 
a compreensão de conceitos e tornar mais dinâmico o estudo de identidades, vistas 
em sua maioria como ‘negativas’? Por último, de que modo o inserção de novas 
metodologias, permite a melhoria e a compreensão do assunto, propiciando uma 
maior dinamicidade no ensino de História? Há, portanto, o processo do fazer e ensinar 
história, através das aulas experienciadas, dinamizadas e planejadas pelos 
estagiários na prática supervisionada. Espera-se com isto, um espaço de diálogo e 
desconstrução, visto que o modo de estudar história na rede básica ainda se encontra 
em aspectos e pressupostos de desvalorização, tanto do professor, quanto da 
disciplina-ciência, mas que, em nenhum momento deixa-se aniquilar ou se render 
pelas forças da incompreensão.  
Palavras-Chave: Islã. África. Ensino de História. 
 
 
PARA UMA HISTÓRIA ANTIGA SIGNIFICATIVA: A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS 
DIGITAIS E JOGOS COMO RECURSOS DIDÁTICOS  
 

Alaide Matias Ribeiro - graduada  
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da experiência 
vivenciada em três projetos de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN/Campus Natal) relacionados ao ensino de História Antiga por meio da 
utilização de mídias digitais (redes sociais e website) e jogos didáticos analógicos, a 
saber: “Mídias digitais e educação: História Antiga na Web” (2017), “História Antiga 
lúdica: jogos educativos e mídias digitais” (2018) e “MAAT: História Antiga e mídias 
digitais” (2019). A apresentação será feita por meio da exposição das ações realizadas 
ao longo de cada projeto de extensão articulada à discussão sobre o atual status do 
ensino de História Antiga no Brasil, especialmente, após a publicação da Base 
Nacional Comum Curricular (2018). Assim, buscamos enfatizar a necessidade da 
capacitação dos docentes de História para a atualização do seu exercício profissional, 
bem como para a proficuidade dos diferentes recursos didáticos para a promoção de 
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um processo de ensino-aprendizagem significativo que pode ser estendido para além 
da área de História Antiga.  
Palavras-chave: Antiguidade. Recursos didáticos. Ensino. 
 
 
UMA "ESCOLA DA INFÂNCIA": PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES NO NEI-CAP-
UFRN 
 

Thábata Araújo de Alvarenga – doutora 
 

Essa pesquisa objetiva investigar as representações da infância produzidas no Núcleo 
de Educação da Infância (NEI-CAp-UFRN), aqui compreendido como espaço no qual 
se tece uma memória viva acerca da educação da infância, desde a data de sua 
fundação (1979) até o ano de 2006, momento em que a instituição recebia crianças 
de 0 a 6 anos de idade. Pesquisaremos uma documentação de caráter institucional 
com a finalidade de desvendar a forma pela qual se travou, no âmbito acadêmico, o 
debate acerca da viabilidade da proposta da criação da instituição no momento que 
antecedeu a sua institucionalização, verificando em que medida o NEI tomou parte do 
movimento de luta por creches como direito da família, da mulher e da criança. 
Verificaremos também, a partir da leitura dos documentos do arquivo escolar e dos 
testemunhos dos professores, quais representações de infância constituíram a prática 
pedagógica do NEI, determinando a infância e a vivência cotidiana das crianças que 
ali estudaram. Pretendemos descortinar, a partir da análise de tal documentação, em 
que medida o NEI guarda em sua prática pedagógica a memória dos dilemas 
fundamentais que marcam a história das instituições de educação infantil no Brasil: 
família e instituição, educação e assistência, puericultura e higiene, jogos e 
brincadeiras, desenvolvimento, cognição e recreação. Além disso, pretendemos 
verificar, a partir da análise da documentação das atividades extensionistas 
promovidas pela instituição, quais práticas pedagógicas e concepções de educação 
da infância irradiam no Estado do Rio Grande do Norte e em que medida o NEI se 
configura como centro irradiador de uma dada representação de infância no Estado. 
Em nosso trabalho de pesquisa os testemunhos dos professores serão tomados 
mediante abordagem metodológica extraída da história oral. As imagens serão 
compreendidas como representações iconográficas, uma vez que foram 
historicamente construídas. Além disso nossas fontes, sejam elas orais, iconográficas 
ou escritas, serão compreendidas como “documento-monumento”. Acreditamos que 
as questões relativas à história da educação, à história da infância e suas íntimas 
relações com a memória coletiva e individual, vão nos ajudar a compreender que em 
fins do século XX e inícios do século XXI certas formas de pensar a criança, a infância 
e a educação são representações historicamente construídas. 
Palavras-chave: educação infantil. NEI-CAp-UFRN. Memória. 
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ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA INTEGRAL JOSÉ 
AUGUSTO EM CAICÓ-RN 
 
Ricardo Fernandes de Souza – graduando  
Dayse Diná Santana Lucena – graduando  
Orientadora: Prof.ª Airan dos Santos Borges de Oliveira – UFRN 
 

Em 2019.1, através do PIBID da UFRN de Caicó iniciamos nossa experiência na 
Escola Estadual Técnica Integral José Augusto em Caicó-RN, onde ambientaremos 
nossa análise dos aspectos da mudança de ensino básico para ensino integral. A partir 
dessa mudança, a escola ressignificou-se, com uma nova demanda de alunos, um 
envolvimento maior de professores e principalmente a grande aproximação entre 
professores e alunos a partir do tempo integral na escola, que é um dos temas muito 
discutidos no ensino, principalmente em um período em que surgem diversos 
institutos que valorizam essa maneira de ensino. A partir da demanda de alunos que 
o ensino integral disponibiliza é necessário que o professor se molde de forma que, 
em decorrência desse novo olhar, consiga didaticamente um melhor resultado no 
ensino-aprendizagem. A partir dessa noção, Antônio Fávero Sobrinho, que trabalha 
na temática, analisa como os professores se ressignificam para atender da melhor 
forma essa demanda de novos alunos e como toda essa movimentação cria uma 
organização diferente, que é o ponto de partida da análise neste trabalho. 
Palavras-chave: Ensino integral. Prática de ensino. Experiência PIBID-UFRN. 
 
 
O USO DAS TDICS EM SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
 
Laise Vitória de Figueredo Souza – graduando 
Jefson Bezerra de Azevedo Filho – graduando  
Daniela Gomes Garcia – graduando   
Orientadora: Prof.ª Juciene Batista Felix Andrade – UFRN 
 

As TDICs (Tecnologias Digitais de Informações e Comunicações), estão cada vez 
mais presente no universo educacional, tanto acadêmico quanto na rede básica de 
ensino. No entanto, a oferta e a procura do uso das TDICs como forma metodológica 
de ensino, ainda é desafiadora, visto a resistência de alguns educadores com as 
tecnologias. Partindo desse pressuposto, pretende-se apresentar a experiência de 
trabalhar com recursos metodológicos e a incorporação de linguagens atuais em sala 
de aula como método avaliativo, a partir do projeto “Seridó: nas pegadas da História”, 
desenvolvida pelos discentes do programa Residência Pedagógica em uma aula 
sobre Pré História. A partir disso, metodologicamente será discutido como a utilização 
de dispositivos móveis, especificamente a utilização do aplicativo Plickers, que 
funciona offline facilitando o seu uso em localidades sem acesso a internet, pode 
potencializar a prática pedagógica e ainda prender a atenção dos alunos aos 
conteúdos ministrados. Compreende-se, portanto, que é importante que no Ensino de 
História haja estratégias docentes para uso desses suportes e também, que os 
professores incorporem essas metodologias como avaliação dentro da sala de aula.  
Palavras-chave: Softwares Educacionais. Metodologias Ativas. Ensino de História. 
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OS DADOS ESTATÍSTICOS DO ENSINO DE 2º GRAU NOS DOCUMENTOS DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 
Nara Lidiana Silva Dias Carlos - doutoranda 
Laís Paula de Medeiros - mestranda  
Orientadora: Prof.ª Olívia Morais de Medeiros Neta – UFRN 
 
A Lei nº 5.692/71 instituiu no Brasil o ensino profissionalizante de caráter terminal, 
denominado ensino de 2º grau, em todo território nacional. Neste contexto, busca-se 
analisar a relação entre educação e estatística do ensino de 2º grau, a partir dos dados 
do Ministério da Educação entre as décadas de 1970 e 1980. Este recorte temporal 
ocorre devido a Lei nº 5.692/71 ter sido aprovada em 11 de agosto de 1971, sendo 
alterada com a promulgação da Lei nº 7.044 de 18 de outubro de 1982 estabelecendo 
a desobrigação do ensino profissionalizante. O estudo aqui proposto terá como base 
a revisão bibliográfica e análise documental, no qual as fontes foram coletadas de 
bases de dados governamentais como o site do Ministério de Educação e o Portal 
Domínio Público. As fontes selecionadas são Livros Sinopses produzidos com as 
estatísticas do ensino de 2º grau. Esses documentos serão analisados com base no 
método da historia serial segundo Pierre Chaunu (1976) e José D’Assunção Barros 
(2004). No processo de compreensão e investigação do objeto de estudo, tem-se 
como questão central: quais relações são estabelecidas entre a educação e os dados 
estatísticos acerca do ensino de 2º grau nos Livros Sinopses entre os anos de 1971 e 
1982? O referencial teórico utilizado para este estudo tem como base a Nova História 
Política de René Rémond (2003) numa perspectiva que a história política é maleável, 
irradiando em todas as direções, sendo assim, não é um domínio isolado dos demais, 
pois se comunica com grande parte de outros campos, como é o caso das estatísticas 
e da educação, por exemplo. Este trabalho, também se fundamenta na cultura política 
segundo Serge Berstein (1998) que pensada como um código ou uma tradição política 
constitui um conjunto de elementos coerentes que está em relação com outros, 
permitindo, destarte, definir uma identidade de grupos e esta cultura como um corpo 
vivo que está em constante evolução. Já no que tange as estatísticas, estas serão 
entendidas como um conhecimento relativo, não podendo ser tratadas como 
verdadeiras ou falsas, dessa maneira, não são dados neutros, conforme explica Jean-
Louis Besson (1995). Também se compreende as estatísticas segundo Desrosières 
(1995), quando afirma serem elas elementos para gerirem o mundo social, para 
tomada de decisões. Apesar desta pesquisa ainda está em andamento, pode-se 
constatar que variantes como matrícula, corpo docente, unidades escolares estão 
presentes nas fontes em análise, possibilitando aferir os padrões que eram usados à 
época para a produção das estatísticas da educação. Por fim, compreende-se que 
aproximar a educação profissional das estatísticas trás uma perspectiva importante 
de análise do contexto no qual a Lei supracitada pensava a formação para o trabalho. 
Palavras-chave: Ensino de 2º grau. Dados estatísticos. Ensino profissionalizante.  
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O RÁDIO E A EDUCAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1970 E 1980 NO SERTÃO DO 
SERIDÓ POTIGUAR 
 
Juciene Raquel de Lima Siqueira – graduanda  
Orientadora: Profª Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 
 
Os objetivos desta pesquisa estão pautados em caracterizar historicamente a 
educação à distância que se expressa também como educação não-formal através do 
rádio dentro do sertão do Seridó. Busca também analisar o papel do MEB (Movimento 
de Educação de Base) que permitiu esse tipo de educação acontecer no Brasil inteiro, 
sobretudo nas regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a partir da década de 1960 
com o objetivo de conscientizar uma população em massa que estava na periferia 
social, especialmente em índices de analfabetismo situada acima de tudo na zona 
rural. Viabilizava, desta forma: consciência de trabalho, de saúde, meios de produção, 
agricultura e, sobretudo, alfabetização. O MEB é responsável no compromisso com a 
intervenção dessa educação por meio da Rádio Rural de Caicó, o qual sua atuação 
está sendo analisada durante as décadas de 1970 e 1980. Para isso, foi consultado o 
acervo do MEB disponível no LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica), 
localizado na UFRN, campus CERES de Caicó. Está sendo desenvolvida: a análise 
de documentos, programações, revistas e entrevistas do MEB e atividades de campo 
dentre outros meios de intervenção. Foi identificada por meio destas a presença de 
relatórios que caracterizam as dificuldades de alfabetização, a presença de projetos 
alternativos como: a roça comunitária. O intensivo de agricultura do lar, além de 
atividades em comunidades com cursos de artesão em linhas; datilografia; estampa 
em tecidos e de cozinheiro. Também foi possível o acesso às aulas descritivas das 
programações separadas por temas como Saúde Popular que possibilitou a educação 
sanitária para a população rural e comunidades carentes em que foi possível 
identificar a iniciativa de projetos de conscientização presentes em programações 
sobre cuidados com doenças comuns e higiene. Além de aulas de Matemática e 
Português, dentre outras disciplinas e atividades que estavam vinculadas ao cotidiano 
popular. Portanto, a radiodifusão educativa promoveu, a partir do seu nascimento no 
Brasil na primeira metade do século XX, a configuração da dinamicidade do ensino a 
partir do meio tecnológico do rádio a medida em que este foi se adaptando à realidade 
populacional.  
Palavras-chave: Rádio. MEB. Educação. 
 
 
APRENDIZADOS AGRÍCOLAS: UMA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO (1910 - 
1934) 
 
Marcelly Kathleen Pereira Lucas – mestranda  
Orientadora: Prof.ª Olivia Morais de Medeiros Neta – UFRN  
 
Este trabalho insere-se no campo da história da educação profissional e tem como 
objetivo analisar um tipo de escolas que fazia parte do conjunto de iniciativas do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio para a expansão do ensino profissional. 
O recorte temporal foi atribuído levando em consideração a organização do ensino 
agrícola. Os Aprendizados foram criados em 1910, com a lei do Ensino Agronômico 
e, em 1934, com a reforma do Ensino Agronômico a organização e os objetivos foram 
modificados. A pesquisa documental foi realizada nos relatórios anuais apresentados 
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pelos ministros aos presidentes da república. A partir do mapeamento e da análise 
das fontes buscamos as questões como: Qual o objetivo dessas instituições? Qual o 
público-alvo? Que tipo de ensino era ministrado? O referencial teórico baseia-se na 
concepção de educação profissional de Manfredi (2003), insere-se na dimensão da 
história política segundo Rémond (2003) e Barros (2010) e no campo da História da 
Educação Profissional segundo Ciavatta (2019). A partir da análise das fontes 
observamos que os aprendizados agrícolas correspondiam ao nível primário e 
visavam a formação dos jovens, filhos de trabalhadores rurais. Poderiam adotar o 
regime de internato ou externato. O número de Aprendizados pelo país oscilou entre 
quatro e oito, no período estudado. Aceitavam a matrícula de meninas, mas não para 
as mesmas atividades que os meninos.  
Palavras-chave: Ensino Profissional. Ensino Agrícola. Aprendizados Agrícolas. 
 
 
HISTÓRIA, LITERATURA E A SALA DE AULA: REFLEXÕES PRELIMINARES 
SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LITERATURA COMO FONTE NAS AULAS DE 
HISTÓRIA 
 
Vinícius Barbosa Lima – graduado 
 
Roger Chartier, numa conferência proferida no College de France em 2007, publicada 
no Brasil sob o título “Escutar os mortos com os olhos”, afirma que a História perdeu, 
já há algum tempo, o monopólio das narrativas sobre o passado. Se poupando de 
aprofundar a questão da construção epistemológica das demais formas narrativas 
exemplificadas, o historiador aponta que a modernidade traria outros suportes e 
formas de compor posicionamentos e visões sobre o passado. Dentre estas, a 
Literatura ganha lugar de destaque, considerando o fato de esta consegue ombrear 
com a História na sua capacidade de organizar uma narrativa complexa e coesa sobre 
o passado. Lembrando ainda dos ensinamentos de Marc Bloch na Apologia da 
História sobre como todo o acontecer humano é passível de estudo pelos 
historiadores, temos em vista que, se considerarmos o Ensino de História como uma 
tentativa efetiva de revivescência, reconstrução ou visitação ao passado, a Literatura, 
em sua complexidade, pode ser um elemento significativo a ser utilizado na sala de 
aula. Este estudo baseia-se nas observações construídas a partir da prática docente 
do autor na Residência Pedagógica, vivenciada em uma escola pública estadual no 
município de Mossoró. Não objetiva-se neste estudo, no entanto, apresentar as 
conclusões obtidas nas análises de caso em específico, mas tecer reflexões gerais 
sobre a presença da Literatura nas aulas de História, apresentando caminhos e 
possibilidades, à medida em que nos aprofundamos numa fonte histórica que, 
curiosamente, ainda recebe relativamente pouca atenção das pesquisas no Ensino de 
História.  
Palavras-Chave: Literatura. Ensino de História. Fontes Históricas. 
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EDUCAR PARA UM IDEAL: A COMPOSIÇÃO DO HOMEM REPUBLICANO NAS 
METODOLOGIAS USADAS NO PLANO DE PROPAGANDA CONTRA O 
ANALFABETISMO (PARELHAS 1929-1932) 
 
Laísa Fernanda Santos de Faria – mestranda  
Orientadora: Prof.ª Juciene Batista Felix Andrade – UFRN  
 
Este trabalho discute as metodologias empregadas no cotidiano escolar pelos 
professores do Plano de Propaganda Contra o Analfabetismo no contexto da Primeira 
República em Parelhas, (1928-1932). Tal plano, pesando pelo prefeito da época 
Florêncio Luciano, visava à extinção do analfabetismo, problema este que assolava 
todo o país e que se enquadrava como um dos principais desafios para os governos 
republicanos. Com isso, na cidade em questão houve a instalação das chamadas 
escolas rudimentares, onde professores com métodos rápidos e simples almejavam 
não só reverter este quadro de iletrados bem como criar possibilidades de construir 
novas práticas e costumes que só a partir do letramento seriam empregadas ao 
homem sertanejo. Esta pesquisa vem sendo desenvolvida a partir de análises 
qualitativas e quantitativas de uma documentação encontrada no arquivo público 
municipal de Parelhas e que conta com a presença de Atas, Decretos, Leis, 
Telegramas, Recenseamentos, além dos próprios planejamentos e provas que eram 
realizadas no Curso Preparatório Noturno para os professores do Plano de 
Propaganda Contra o Analfabetismo, e que estavam se preparando para dar aula a 
um público que em sua maioria ainda não tinham tido o contato com as primeiras 
letras. Logo, a análise deste último material será o mote deste escrito, onde se 
pretende compreender quais eram as principais temáticas elencadas no material do 
professor, como os símbolos republicanos apareciam nestes planejamentos, quais 
eram as práticas empregadas por ele, além dos novos costumes e comportamentos 
indicados para aqueles que não só iriam aprender a ler a escrever, mas também a se 
adequarem as expectativas do modelo do homem republicano voltado para o 
progresso.  
Palavras-Chave: Alfabetização. Parelhas. Progresso. 
 
 
COTIDIANO E EDUCAÇÃO NA COMPANHIA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO 
RIO GRANDE DO NORTE (1872-1888) 
 
Marianne Barros Fernandes - graduanda  
Taís Alessandra Silva Tomaz - graduanda  
Orientador: Prof. Fábio André da Silva Morais – UERN 
 
A presente pesquisa toma como objeto de estudo a criação, implementação e 
funcionamento da Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte, 
tomando por problemática central nesse primeiro momento o cotidiano e as condições 
de educação das crianças e adolescentes engajados na instituição. Esse projeto 
encontra- se ainda em desenvolvimento, utilizando por fontes os Relatórios de 
Presidentes de Província do Rio Grande do Norte datados (1874-1888) e trabalhos 
voltados para vida dos recrutados para o serviço da marinha. As companhias de 
aprendizes nasceram com objetivo de recrutar crianças e jovens a fim de formá-los 
para o ingresso no serviço da Armada Imperial, empregando-os no Corpo de Imperiais 
Marinheiros, tal instituição tinha esse projeto como da reformulação da Marinha 
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Imperial em meados do século XIX. A companhia de aprendizes possuía um grande 
discurso, atribuindo ao alistamento como uma maneira de proporcionar aos jovens 
uma boa qualidade de vida, educação e um futuro promissor. Todavia, na prática não 
era isso que ocorria. As condições de vida na instituição eram precárias, de forma 
geral, pois os jovens aprendizes estavam expostos a más condições de saúde e 
higiene, que corroborou para surtos de doenças contagiosas, como a febre amarela e 
a varíola, levando ao falecimento de alguns meninos. Já o ensino fornecido pela 
instituição era básico e consistia na aprendizagem da leitura, escrita, contagem, 
conhecimento de mapas e uma doutrina cristã. A pessoa responsável pela educação 
dos aprendizes poderia ser o Oficial Marinheiro ou o Capelão Oficial, eles deveriam 
possuir habilidades necessárias para o ensino, o que na prática não correspondia ao 
esperado. Sendo assim, é notório que abordar sobre a companhia e seu discurso, 
possibilita a compreensão da história da companhia e da vida dos sujeitos ali 
presentes. Trazendo assim quem eram eles, como viviam, a que condições estavam 
sujeitos, sua educação entre muitas outras. Neste sentido, o presente estudo se 
propõe a estabelecer como padrão de construção do saber histórico, aquilo que 
Thompson chamou de lógica histórica; ou seja, “um método lógico de investigação 
adequada a materiais históricos, destinado, na medida do possível, a testar hipóteses 
quanto à estrutura, causação etc., e a eliminar procedimentos autoconfirmadores 
(‘instâncias’, ‘ilustrações’). O discurso histórico disciplinado da prova consiste num 
diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, 
de um lado, e a pesquisa empírica do outro”. (THOMPSON, 1981). É este diálogo que 
pode oferecer, com o devido rigor que a disciplina histórica exige, não só os rumos da 
pesquisa, mas também sua validade. 
Palavras-chave: Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte. 
Marinha Imperial. Educação. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 7 
 

Espaços da Modernidade nos Sertões do Brasil (século XX) 
 

Coordenadoras 
Prof.ª Ma. Ariane de Medeiros Pereira – UFRN 

Prof.ª Ma. Islândia Marisa Santos Bezerra – UFRN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

O Brasil no início do século XX acompanhava o processo de modernização que 
despontava, a partir dos fundamentos da Belle Époque francesa. Esse processo pode 
ser percebido de modo efetivo nos grandes centros urbanos, tais como: Rio de 
Janeiro, Manaus, entre outros. Inserida nesse processo, a cidade de Natal/RN 
empreende um projeto de remodelação do espaço urbano, com vista ao ordenamento 
e a normatização dos planos urbanísticos. No entanto, esse processo modernizador 
não ficaria restrito tão somente as capitais dos Estados, mas chegariam aos sertões 
do Brasil – sertões aqui entendido com um espaço situado a oeste após a zona da 
mata e o agreste. Nesse sentido, o objetivo do nosso simpósio temático é reunir 
trabalhos que discutam como os sertões do Brasil passaram a ser transformados por 
meio das técnicas e ações modernizantes durante o século XX. Assim, pretendemos 
problematizar de que maneiras as intervenções humanas foram capazes de gestar 
um sertão modernizante em seus aspectos sociais, econômicos e espaciais, a fim 
elencar novas formas de pensar os sertões por meio da modernidade. 
 

Resumos 
 
FRONTEIRAS DA MODERNIDADE: POR UMA PEDAGOGIA DO SENSÍVEL NOS 
SERTÕES DO SERIDÓ (SAÚDE E EDUCAÇÃO, 1920-1950) 
 
Juciene Batista Félix Andrade – doutora  
 
O projeto trata de uma pesquisa sobre as fronteiras da modernidade nos sertões, com 
ênfase numa abordagem sobre as pedagogias do sensível, tendo como recorte 
espaço-temporal o Seridó potiguar, entre as décadas de 1920 e 1950. A partir da 
análise de experiências modernizantes, em seus campos semânticos específicos, 
focar-se-á em dois eixos principais, que se interligam: educação e saúde. Entende-se 
que nas últimas décadas, houve um aprofundamento do debate e produção 
historiográfica sobre os efeitos do processo de modernização nos sertões, ou seja, 
um deslocamento dos grandes centros para os espaços sertanejos, sobretudo 
urbanos, demonstrando a sintonia com os ares de modernidade. Contudo, o que se 
propõe nesta pesquisa é perceber como as experiências modernizantes não se 
restringem ao estudo dos espaços urbanos (urbanização), pois se voltam também 
para uma pedagogia do sensível frente a temáticas como a saúde e educação. Então, 
podemos identificar que é trazido para os sertões uma modernidade por outro cenário, 
a das políticas públicas via DNOCS e seus projetos técnicos para o espaço seja pelo 
viés estrutural, construções de açudes e estradas, seja pelo viés conjuntural, a saber, 
práticas de profilaxia e constituições de outras sensibilidades comportamentais 
vinculadas a saúde, a alimentação, ao corpo, etc. Como estratégia teórico-
metodológica trabalha-se com duas perspectivas: primeiro, o conceito de 
modernidade, problematizado por Reinhart Koselleck e suas apropriações para o 
espaço e período proposto, buscando compreender como a 
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modernidade/modernização é construída para esse espaço como disruptura, um 
processo fraturado. Também dialogaremos com a história das sensibilidades, no 
intuito de compreender o sistema de representações, através do que Sandra 
Pesavento nomeou como marcas de historicidades ou evidencias do sensível. Tais 
marcas de historicidade se traduzem em fontes que iremos pesquisar com a 
historiografia local, Jornal das Moças, O Galvanopólis, cartas, atas e telegramas, livros 
de atas, atos, Registros de imóveis municipais, registros de óbitos, Fundo Luciano da 
Nóbrega, códigos de posturas municipais, Acervo do DNOCS Caicó, Acari e Fortaleza, 
Memorial da mina Brejuí. Essa documentação permitirá uma análise aprofundada 
sobre o entendimento dos sertões como um espaço que ora aspira ao moderno, ora 
é representado pelo viés do atraso, do anacronismo. E com isto, enfrentar os 
diferentes sentidos atribuídos a modernidade/modernização nos sertões. 
Palavras-chave: Modernidade. Pedagogias do Sensível. Sertões do Seridó. 
 
 
O PROTAGONISMO SABUGIENSE NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SABUGI 
 
Monielle Medeiros Mariz - mestranda 
Orientadora: Prof.ª Airan dos Santos Borges de Oliveira - UFRN 
 
O presente artigo refere-se ao projeto de pesquisa “AÇUDE SABUGI: O SERTÃO 
SABUGIENSE BANHADO POR ARES DE MODERNIDADE  1958 – 1970”. Pensamos 
sobre como o açude interagiu no espaço, na economia e na sociedade sabugiense e 
a analisar a quem a dita modernidade atendeu. Já eram construídos açudes no sertão 
seridoense, o que mudou foi o modo de fazer, que passou a usar as novas técnicas 
da engenharia moderna. Na construção do açude Sabugi foram encontradas ações 
de resistências. A resistência de parte da população nos leva a refletir sobre a seguinte 
questão: como foi significada a construção do açude para as pessoas que moravam 
na área que foi desapropriada? Mas também foram encontradas negociações. Muitos 
proprietários de terra receberam indenizações por terras desapropriadas para a 
construção do açude. Inclusive, alguns não aceitaram o valor oferecido pelo DNOCS 
e negociaram outros valores. Essas ações nos permitem entender que os 
sabugienses não eram agentes passivos, e sim, ativos de suas histórias. 
Protagonistas de ações políticas de resistências e negociações. O sertanejo de São 
João do Sabugi, assim como moradores de outros municípios do sertão do Seridó que 
tiveram açudes construídos no mesmo contexto histórico, passaram a estar inclusos 
nas novas formas de se construir da engenharia moderna, novos equipamentos e 
técnicas eram utilizadas, em especial das IOCS e da Comissão de Açudes e Irrigação. 
Precisamos compreender para quem era essa modernidade, quem eram os maiores 
beneficiados por essa modernidade. Pensamos que a construção do açude Sabugi, 
em São João do Sabugi, apesar de ser uma obra do DNOCS, teve os homens 
sabugienses como protagonistas desse processo. 
Palavras-chave: Açude. Seridó. São João do Sabugi. 
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ENTRE RECATADAS E PERDIDAS: OS MODELOS DE MULHERES NA 
PRINCESA DO SERTÃO (1889 A 1930) 
 
Ruan David Santos Almeida – graduando 
Orientador: Prof. José de Arimatéa Freitas Aguiar Júnior 
 
O período denominado de primeira República no Brasil (1889-1930) possuí uma gama 
de significados e entendimentos, justamente por se tratar de um recorte temporal onde 
se percebe uma série de modificações estruturais, advindas de um processo de 
modernização denominado belle époque brasileira pensada aos moldes franceses de 
desenvolvimento, essa conjuntura é caracterizada pelas rupturas e continuidades, 
nesse sentido é possível observar uma herança social que recairá nos padrões, 
condutas e posturas pré-estabelecidos para as “mulheres de família” que deveriam 
percorrer de forma inquestionável o caminho da submissão em direção a duas funções 
básicas: a maternidade e o lar.  Todavia, o presente trabalho estará constituído em 
analisar o modelo padrão que aprisionava a figura feminina dentro de comportamentos 
considerados “adequados”, reforçando uma visão patriarcalista que considerava a 
mulher uma personagem que deveria ser guiada pelo homem, quanto o modelo 
censurado, que ganha destaque no processo de industrialização, se tratam de 
mulheres que levariam uma vida distinta, como meretrizes, boêmias, fato que não era 
aceito pela elite caxiense, gerando um forte preconceito sobre essas condutas. O 
recorte espacial utilizado foi a cidade de Caxias-MA, conhecida como “Manchester 
Maranhense” e “Princesa do Sertão” dada a sua notoriedade no cenário regional. A 
metodologia utilizada se desenvolveu em dois momentos, o primeiro, uma revisão 
bibliográfica onde se consultou obras de autores consolidados na temática como: 
Margareth Rago com as obras “Os prazeres da noite: prostituição e códigos da 
sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930)” e “Do cabaré ao lar: a utopia da 
cidade disciplinar (1890-1930)”, assim como Sidney Chalhoub“Trabalho, lar e 
botequim” e “Meninas perdidas” de Martha de Abreu Esteves, que permitiram ser feito 
analises conceituais dentro da localidade em relação a figura feminina. O segundo 
momento, se deu em uma consulta aos periódicos que circulavam na cidade de 
Caxias-Ma, como o Jornal de Caxias: Orgão Commercial e Noticioso-MA e o Jornal 
diário de Caxias, com a intenção de garimpar notas, textos, relatos que expressassem 
esse modelo de mulher que fugia do considerado convencional. Foi possível constatar 
que as mulheres que pertenciam ao segundo modelo sofrerão uma grande repressão 
por parte da sociedade, já que, quem não seguia as normas de condutas acabavam 
sendo desqualificadas perante os habitantes locais. Além disso, reconhece-se que a 
presente pesquisa não está sendo dada como encerrada, deixa-se em aberto, uma 
vez que torna-se cada vez mais necessário a problematização dos estereótipos 
socioculturais constituídos no passado, para que assim, possa ser averiguada as 
conjunturas sociais estabelecidas nesse período inicial da República moderna na 
cidade de Caxias. 
Palavras-chave: Mulher. Estereótipos. Modernidade. 
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REFLETINDO SOBRE A MODERNIDADE DA NOVA CIDADE DE SÃO RAFAEL, 
ATRAVÉS DOS DISCURSOS JORNALÍSTICOS DOS PERIÓDICOS O DIÁRIO DE 
NATAL E O POTI (1980-1985) 
 
Maiara Brenda Rodrigues de Brito – especialista 
 
Pensa o discurso de modernidade da Nova cidade de São Rafael a partir dos jornais 
o Diário de Natal (1939-2012) e O Poti (1954-2012), no contexto da construção da 
barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Discuti como os periódicos, apresentam a 
edificação e a proposta da nova cidade durante o período dá execução do projeto 
Baixo-Açu. Ressalta a importância deste projeto para o estado do Rio Grande do 
Norte, por ser uma política pública de combate à seca e pela construção de uma 
cidade que apresenta modernos requisitos arquitetônicos e infraestrutura, com 
destaque para saneamento básico, a construção de residências de alvenaria, 
abastecimento de água e a apresentação de ruas largas e asfaltadas. 
Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se na revisão da literatura, de cunho 
acadêmico e regional, tratando do tema, incluindo a seleção de textos sobre 
modernidade; houve a consulta online de periódicos do estado, e tudo será analisado 
via História do Discurso. 
Palavras-chave: Nova São Rafael. Modernidade. Discurso jornalístico. 
 
 
A MODERNIDADE BARROCA: MÁRIO DE ANDRADE E A CONSTRUÇÃO DO 
ARTISTA JESUÍNO DO MONTE CARMELO EM SÃO PAULO 1937-1944 
 
Francisco Isaac Dantas de Oliveira – mestre 
 
Na contramão dos interesses da cidade moderna, o historiador Mário de Andrade, 
influenciado pelas discussões do conceito de patrimônio que aconteciam no ceio do 
antigo SPHAN na década de 1930, pesquisou e perseguiu os “rastros” da vida e obra 
do Padre Jesuíno do Monte Carmelo buscando entender a construção histórica do 
patrimônio barroco na cidade de São Paulo. Padre Jesuíno, mulato, nascido em 1764 
na cidade de Santos - SP, tendo circulado pelos sertões de cidades como Itu e São 
Paulo, produziu pinturas, partituras, altares e projetos arquitetônicos para paróquias 
do interior paulista. Sua produção foi ampla, teve circularidade, e merece um olhar 
contemporâneo. Este trabalho se propõe a dar esse olhar recorrendo aos estudos de 
Mário de Andrade, grande entusiasta do trabalho do padre. O objetivo deste ensaio é 
entender as múltiplas relações entre a cidade moderna, Mário de Andrade e o 
patrimônio barroco erigido pelo artista Jesuíno do Monte Carmelo; procurando 
conhecer os interesses, as aproximações, os distanciamentos e as tensões nessa 
trama. A metodologia utilizada na pesquisa apoia-se na análise de imagens, e no 
estudo das cartas e escritos de Mário de Andrade sobre o padre. A pesquisa ainda se 
encontra em fase de desenvolvimento.  
Palavras-chave: Mário de Andrade. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. São Paulo. 
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O SERTÃO MUTÁVEL: ASPECTOS DA SOBREVIVÊNCIA DOS SERTANEJOS NO 
INÍCIO DO SÉCULO XX – AÇUDAGEM 
 
Ariane de Medeiros Pereira – mestra  
 
O nosso trabalho tem como objetivo abordar os sertões pensados e agenciados pelo 
pensamento republicano com o olhar voltado ao progresso e ao desenvolvimento. 
Nesse caso, a discussão aqui proposta perpassa pela interlocução de um sertão que 
será modificado conforme as necessidades dos agentes sociais que nele habita. A 
natureza aparece como um fator impositor ao homem, por meio das secas e sua 
geologia, todavia aquela não se torna excludente, ao se pensar em novas formas de 
se produzir o espaço dos sertões, como novos elementos modernizantes, como é o 
caso dos açudes. Para promover o foco de diálogo no dado trabalho, utilizamos do 
Jornal O Raio e o Jornal O Momento escrito por José de Azevêdo Dantas no período 
de 1910 a 1920. Para alicerçar a nossa pesquisa usamos dos dados empíricos em 
conjunto com a bibliografia que decorria sobre a temática estudada. Para tal, podemos 
verificar que a natureza se impunha ao homem do sertão, mas que o sertanejo passou 
a conviver com os fatores naturais, ao passo que os engenheiros politécnicos 
desenvolveram instrumentos de convivência com a seca e com a geografia da 
resistência do sertão. Ao final, percebemos que os sertões do início do século XX 
passaram por um intenso processo de produção espacial e modificação em sua 
estrutura física.  
Palavras-chave: Sertões. Jornais: O Raio e O Momento.Engenheiros Politécnicos. 
 
 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: PERSPECTIVAS DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DO SERTÃO POTIGUAR 
 
Cirilo Dantas Rangel – graduando  
Orientadora: Prof.ª Sabrina Cavalcanti Barros – UFRN 
 
O neoliberalismo se traduz no mundo do trabalho, entre outras coisas, na exigência 
de profissionais cada vez mais capacitados formalmente como condição para serem 
absorvidos pelo mercado formal de trabalho. Tal prerrogativa, além de perpetuar 
ideologias de educação profissionalizante e de empregabilidade, tende a mascarar os 
efeitos da acumulação flexível, concretizada na produção enxuta, contribuindo para 
uma dinâmica social de exclusão. Tal contexto não afetou somente a cidade, mas o 
campo, separando a agroindústria das atividades praticadas na agricultura familiar, 
cujos trabalhadores sem acesso à capacitação profissional formalizada, costumam 
ser vistos como mais baratos e suscetíveis à exploração mais acentuada. Diante disso 
e considerando o trabalho como central na vida em sociedade, objetivamos analisar a 
percepção dos trabalhadores do campo sobre o trabalho e as mudanças advindas 
com a acumulação flexível. Para tanto, realizamos entrevistas semiestruturadas com 
três trabalhadores do campo, situados nas regiões do Trairi e Seridó potiguar, com 
idades variando entre 50 e 55 anos, e renda mensal entre meio salário a um salário 
mínimo. Abordamos questões relativas à trajetória e experiência no trabalho, aos 
aspectos positivos e negativos do trabalho, e ao sentimento de pertença e de 
territorialidade frente ao contexto atual de trabalho. Os resultados revelaram que os 
participantes iniciaram suas atividades ainda na infância ou adolescência para 
garantirem a sobrevivência familiar, associadas ao difícil acesso a políticas básicas 
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de desenvolvimento humano, como escolarização e cuidados com a saúde. Embora 
tenham relatado sobre a precarização no trabalho, intensificada pelos processos de 
estiagem e pela ausência de políticas públicas específicas para eles seguirem 
produzindo, observamos na fala dos participantes, expressões de pertencimento e de 
territorialidade, ao destacarem a satisfação de trabalharem, de terem uma ocupação, 
e a motivação de seguirem trabalhando na terra, produzindo o sustento da família e 
dos animais que criam, apesar das condições mencionadas. Por fim, a presente 
pesquisa conclui que diante das dificuldades apresentadas nos relatos dos 
entrevistados, principalmente por causa da incerteza do futuro, intrinsecamente ligado 
às chuvas e das implementações de políticas públicas efetivas, é observado o quão 
forte são os vínculos que possuem com o território onde vivem, e o apreço que se tem 
pelo trabalho que exercem, que mesmo em meio aos efeitos advindos da acumulação 
flexível em que essa categoria de trabalho está inserida como área extremamente 
precarizada, ainda permitem minimamente a motivação e realização pessoal e 
profissional necessária para a continuidade da atividade.  
Palavras-chave: Trabalhador rural; Precarização do trabalho; Agricultura familiar. 
 
 

A INSTRUÇÃO PÚBLICA ENQUANTO CONDITIO SINE QUA NON DA 

MODERNIZAÇÃO PARELHENSE 

 

Laísa Fernanda Santos de Faria – mestranda  

Orientadora: Prof.ª Juciene Batista Felix Andrade – UFRN 

 

Este escrito relaciona-se a pesquisa que vem sendo desenvolvida juntamente ao 

Programa de Pós Graduação em História dos Sertões no CERES-UFRN Caicó, onde 

se têm discutido temáticas como a Modernidade e sua presença por meio dos seus 

signos no desenvolvimento de cidades sertanejas como Parelhas, reduto espacial 

desta pesquisa. Os tempos modernos propagam-se com as cidades e com isso 

constroem seus desejos de progresso, expansão e desenvolvimento, ficando 

marcados nas características urbanistas de um dado lugar, no desenvolvimento da 

saúde, ou no caso desta pesquisa, na própria educação. Com isso, esta investigação 

problematiza como os signos da modernidade estavam presentes nas provas escritas 

e demais planejamentos escolares feitos pelos professores e alunos à luz do Plano 

de Propaganda Contra o Analfabetismo, projeto implantado na cidade de Parelhas e 

que correspondia ao contexto de desenvolvimento educacional do estado e do país 

no contexto da Primeira República. Neste sentido, regida por fontes escritas como as 

provas dos alunos e a documentação de João Manuel, um dos professores que 

fizeram parte deste plano educacional, este trabalho pretende a partir da 

verticalização e análise da documentação apresentar como os signos da modernidade 

já citado, se faziam presentes nas metodologias empregadas ao longo desse 

processo educacional, ou seja, como no cotidiano de sala de aula a modernidade se 

fazia presente em textos, escritos, resoluções e comportamentos escolares dos 

alunos que faziam parte do projeto para expurgar as altas taxas de analfabetismo 

presentes naquele contexto. Diante desta análise, vem concluindo-se que a 

modernização de Parelhas e de uma parte Sertão do Seridó não estaria só nas 
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reformas urbanas, mas sim no que era passado diariamente em sala de aula para os 

alunos desse período.  

Palavras-chave: Educação. Modernidade. Sertão. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 8 
 

Espaço, Cultura e Poder no Mundo Antigo 
 

Coordenador 
Prof. Ms. Ruan Kleberson Pereira da Silva – SEEC/RN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

 
Entendemos que o estudo da Antiguidade, presente em nossos dias em conceitos e 
símbolos, configura-se em um importante meio de compreender nossa própria 
sociedade a partir dos eixos conceituais que nos unem. Nesse sentido, o presente 
Simpósio tem como objetivo geral fomentar o debate ao viabilizar um espaço de 
diálogo acerca do Mundo Antigo junto ao Colóquio de História Cultural e 
Sensibilidades. 

Resumos 
 
DE LIVRO EM LIVRO SE REALIZA UMA DATAÇÃO: PRECISANDO O PERÍODO 
DE COMPOSIÇÃO DA HISTÓRIA NOVA DE ZÓSIMO (SÉCULOS V E VI D.C.) 
 
Raul Fagundes Cocentino – graduado 
 
A História Nova, pertencente à corrente historiográfica do classicismo, foi escrita 
durante a Antiguidade Tardia pelo advogado do Fisco Zósimo no Império Romano 
Oriental. A obra possui como recorte cronológico principal a História Imperial Romana, 
abordando brevemente o passado grego e o romano antigo no início do seu livro 
primeiro. Ela não foi finalizada, acabando abruptamente no décimo-terceiro capítulo 
do livro sexto. Apesar de ser uma importante fonte para o estudo tanto do período 
imperial romano quanto da corrente historiográfica do classicismo, seu período de 
escrita é muito debatido pelos estudiosos modernos, que defendem delimitações 
temporais pouco precisas. Porém, uma análise do estado dessa obra permite que 
compreendamos qual método de escrita foi utilizado pelo autor para compor sua obra, 
método esse que possibilita que saibamos que seus livros foram produzidos e 
finalizados um por vez, ou seja, foram compostos sequencialmente em diferentes 
momentos. Neste trabalho, analisaremos os livros da História Nova para descobrirmos 
quando cada um foi escrito (conseguimos situar o período aproximado de produção 
dos quatro primeiros livros), delimitando assim o período em que o advogado do Fisco 
escreveu sua obra. Defenderemos que a datação de três livros da História Nova, mais 
especificamente o livro primeiro, o livro terceiro e o livro quarto, permite-nos melhor 
precisar o período em que Zósimo realizou sua empreitada historiográfica, que, como 
elucidaremos, iniciou-se entre 499 e 502 e continuava em 505, quando os romanos 
passaram a sobrepujar os persas na Guerra Pérsica ocorrida entre 502 e 506. 
Concluiremos também que a História Nova foi composta por Zósimo exclusivamente 
durante o reinado do imperador Anastásio (491-518), tendo sido cessada muito 
provavelmente antes do início da década de 510.  
Palavras-chave: Antiguidade Tardia. Zósimo. História Nova. 
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A PÓLIS EM CENA: AS RELAÇÕES DE PODER NA PEÇA ASSEMBLÉIA DE 
MULHERES (SÉCULO V A.C.) 
 
Tatiana de Sousa Lins - graduanda 
Orientadora: Prof.ª Viviane Gomes de Ceballos - UFCG 
 
O presente artigo parte da minha pesquisa monográfica e tem como objetivo analisar 
a peça “Assembléia de mulheres” (séc V a.C.) do comediógrafo Aristófanes, a fim de 
refletir em torno da construção do “lugar” social e político do feminino mediante as 
representações do masculino. Tendo como fonte de análise uma comédia, busco 
através da relação entre a História e a Literatura estabelecer um olhar para além da 
obra, analisando em seu conjunto a historicidade, a subjetividade do autor e a relação 
entre os interlocutores da referida peça. Para tanto, parto de um estudo sobre a 
organização espacial da Grécia, tendo em vista que essa é sistematizada em poleis 
independentes, ou seja, “cidades-estados” que são produtos de realidades únicas, nas 
quais são determinados os espaços recorrentes da vida pública e privada. A 
segregação desses espaços de atuação na pólis advém da concepção da existência 
de um “lugar” do masculino e do feminino que são construídos historicamente, como 
atenta Joan Scott (1989). Sendo assim, a partir da análise do enredo da comédia 
“Assembléia de mulheres” e das discussões sobre a construção desses espaços 
através da concepção do público e do privado, assim como do que se refere ao 
masculino e ao feminino, esse artigo tem como aparato teórico Lucrécia d’Aléssio 
Ferrara (1988), Roger Chartier (2002) e Joan Scott (1989). 
Palavras-chave: História-literatura. Poleis. Representações. 
 
 
AS “PROFECIAS DE NEFERTITI” E A RETÓRICA DA ORDEM CÓSMICA NO 
MÉDIO IMPÉRIO EGÍPCIO (C.2061-1784 A.E.C.) 
 
Alaide Matias Ribeiro – graduada 
 
Este trabalho tem por objetivos discutir elementos específicos da sociedade egípcia 
antiga do Império Médio, a saber, os conceitos de ordem, caos e ideologia, bem como 
identificar quais os papéis desempenhados pelo sacerdote e faraó em relação aos 
mesmos. Isto será realizado por meio da análise crítica do discurso presente em uma 
fonte literária contemporânea à época em questão denominada "Profecias de Neferti", 
concebida por estudiosos como Miriam Lichtheim, Emanuel Araújo e Telo Ferreira 
Canhão, como pertencente ao gênero literário que se convencionou classificar como 
literatura crítica ou reflexiva. Apresentaremos, portanto, como a fonte pode ser 
compreendida como um espaço de poder ao ser constituído em uma retórica da 
legitimação da função do faraó como agente responsável pelo estabelecimento de 
Maat e mantenedor da ordem cósmica egípcia. Por fim, consideraremos como a 
narrativa pode ser concebida como um texto-propaganda do faraó Amenemhat I, 
divulgadora de uma ideologia real que reafirmava a importância do soberano no 
mundo egípcio antigo.  
 
Palavras-chave: Literatura crítica. Egito Antigo. Império Médio. 
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ARQUITETURA, MONUMENTALIDADE E MEMÓRIA: OS PALÁCIOS IMPERIAIS 
NEOASSÍRIOS 
 
Ruan Kleberson Pereira da Silva – mestre  
 
Proveniente das necessidades de guerra durante o processo de reafirmação territorial 
que levou à formação do Império Neoassírio, o palácio passou a ser foco de atividades 
administrativas, burocráticas, industriais, cerimoniais e residenciais, constituindo-o 
como parte do aparato de Estado. Enquanto demonstrativo de um maior 
desenvolvimento da autoridade política e militar, os palácios possuem um discurso 
arquitetural, por meio do qual os códigos manifestam significados, mediados via 
interpretação “simbólica”, possibilitando a relação homem-ambiente que estrutura a 
constituição do espaço arquitetônico. Deste modo, entende-se que os significados 
agenciados estão expressos fisicamente em esquemas e domínios construídos no 
interior da cultura material. Analisar os palácios imperiais neoassírios, portanto, põe 
em cena a relação entre as conjunturas político-econômicas que possibilitaram sua 
construção, a monumentalidade arquitetônica como significativa expressão física de 
poder que assumiram, e as manifestações de memória – seja retrospectiva, seja 
prospectiva – que são vinculadas no interior de seu programa decorativo. Logo, os 
palácios neoassírios expressam um arranjo de significados, interconectando múltiplas 
concepções, incorporando comportamentos sociais e práticas culturais que podem ser 
demarcadas mediante o estudo das plantas arquitetônicas dos palácios, que 
expressam as relações de conectividade e fluxo das pessoas no interior dos 
ambientes. E, mais precisamente, a análise do programa decorativo da Sala do Trono 
dos palácios imperiais neoassírios permitem afirmar a existência de significados, que 
expressam por meio dos relevos parietais as imagens ideais e a memória oficial 
acerca da sociedade, da realeza, do Império e do Cosmos Neoassírio que se 
pretendeu (re)afirmar, consolidar e preservar. 
Palavras-chave: Espaço Arquitetônico. Memória Cultural. Relevos Neoassírios. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 9 
 

Arqueologia Histórica no espaço regional:  
abordagens, temas e pesquisas 

 
Coordenadores 

Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes F. da Silva – UFRN e Prof. Dr. Roberto Airon Silva – UFRN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

A proposta deste Simpósio Temático é reunir num espaço oportuno dentro do 
Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, parte considerável da riqueza de 
abordagens e da diversidade de pesquisas e métodos que têm se desenvolvido no 
âmbito acadêmico e da arqueologia preventiva no contexto local norte-rio-grandense 
e no contexto regional Nordeste. Primeiramente, merece destaque a produção de 
teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de graduação e 
especialização em arqueologia, na qualidade de investigações desenvolvidas por 
profissionais arqueólogos em atuação e também por estudantes desses cursos. Tais 
trabalhos, foram e são desenvolvidos a partir de temáticas e abordagens inseridas no 
campo da arqueologia histórica e pertinentes ao contexto regional, dentro das 
universidades em cujos cursos de graduação e/ou programas de pós-graduação tais 
trabalhos foram apresentados. Em segundo lugar, se sobressaem também as ações 
de identificação de sítios, prospecção, sondagens e escavações realizadas na esfera 
dos trabalhos contratuais em arqueologia preventiva, os quais têm desenvolvido 
pesquisas nas quais tanto os sítios quanto os materiais arqueológicos recuperados 
têm ampliado sobremaneira as informações sobre as ocupações históricas através de 
seus resultados. Em terceiro e último lugar, deve-se considerar também o 
desenvolvimento de pesquisas e ações em temáticas relacionadas a arqueologia 
pública, onde se sobressaem a educação patrimonial, a musealização da arqueologia 
e o ensino da arqueologia, no desempenho de profissionais e estudantes da 
arqueologia junto a outros campos das ciências humanas e sociais. Esses últimos, 
têm incluído em suas problemáticas de estudo os acervos e o estudo da cultura 
material histórica presente no contexto regional, bem como a relação dessas ações 
arqueológicas com as demandas sociais e necessidades socioeconômicas e culturais 
de comunidades ou grupos sociais direta ou indiretamente associados ao contexto 
arqueológico dos sítios e relacionados ao processo identitário dos vestígios materiais 
identificados e pesquisados. 
 

Resumos 
 
O QUE ACONTECEU COM A ÍNDIA DA SERRA DAS FLECHAS? A HISTÓRIA DA 
ÚLTIMA TAPUIA SELVAGEM DA PARAÍBA 
 
Emanuel Cordeiro Rodrigues - graduando 
Ian Victor Silva Cordeiro Souto - graduando 
Orientador: Prof. Juvandi de Souza Santos - UEPB 
 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa sobre a “índia” capturada em 1974 na Serra 
das Flechas em Pedra Lavrada-PB, tratando-se do último encontro com um indígena 
Tapuia “selvagem" da Paraíba, uma tribo extinta há pelo menos 200 anos –os Tarairiú. 
Fato este, de grande importância histórica para a cidade e para a região. Tem-se por 
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objetivo, decifrar os ocorridos que foram perdidos, ou que estão registrados 
incompletamente, sobre o que aconteceu após a sua fuga dos domínios da cidade em 
1975, que até então eram desconhecidos, ou na maioria dos escritos, foi suposto seu 
óbito em 1976. Obteve-se que após sua fuga da cidade em 1975, a indígena passou 
a viver dentro da mata em uma área privada, por alguns meses, até ser notada 
“furtando” alimentos nas vazantes, e ser caçada e capturada novamente por Gerson 
do Retiro. Passando a viver na casa da família desse homem até os dias de sua morte 
em 1981, sendo esta a maior parte da sua vida em convívio com a sociedade 
“civilizada” (1975-1981). Nesta casa, pôde conviver com a família de Maria Elisabeth, 
filha do seu afugentador, que foi uma pessoa muito próxima da indígena. A partir de 
uma visita in loco, no sítio Retiro, onde morou a índia, situado a 7 km (Noroeste) de 
Pedra Lavrada-PB, foi aplicada uma entrevista com perguntas abertas, a Maria 
Elisabeth e alguns familiares, sobre as lembranças e experiências do convívio com a 
índia. Obtivemos a confirmação que se tratava da mesma índia capturada na Serra 
das Flechas, porém encontramos fatos que comprovam que muitas informações foram 
registradas, pelos historiadores, erroneamente. A indígena, na verdade não era uma 
“indígena pura”, mas se tratava de uma “cafuza”, como afirmou seu “tutor” católico 
Dom Adelino Dantas, que enquanto fazia sua catequização, mantinha conversas com 
a mesma, em sua língua nativa e as registrava em um gravador de voz. Com costumes 
cotidianos, hábitos e dialeto peculiar, “Aparecida” – nome que lhe foi designado de 
forma coincidida em suas duas capturas - foi centro das atenções de sua nova família, 
de religiosos potiguares e até da população de Parelhas-RN, recebendo inúmeras 
visitas, ao ponto de desfilar em carro aberto com trajes indígenas ainda no ano de 
1975. Diferente do que está registrado na literatura, a índia, cometida de uma doença 
no seu sistema digestório teve sua morte confirmada e registrada em 1981, no cartório 
da cidade de Parelhas-RN, onde também está sepultada.  
Palavras-chave: Serra das Flechas. Índia. Tapuia. 
 
 
COLONIZAÇÃO DO INTERIOR DA PARAÍBA: A ARQUEOLOGIA DAS CASAS-
FORTES E ARRAIS 
 
Juvandi de Souza Santos – doutor 
 
Prospecções arqueológicas realizadas no interior de estados da atual região Nordeste 
do Brasil, somadas ao trabalho de análise dos mais primordiais documentos destas 
localidades, permitiram identificar que a colonização deste vasto território deu-se, 
primordialmente, através do estabelecimento de edificações militares, em especial das 
chamadas casas-fortes, génese dos arraiais e dalgumas cidades, onde se 
aquartelavam os Terços Paulistas (de Bandeirantes), na luta contra os violentos 
indígenas que impediam o avanço dos colonos rumo aos Sertões. A Paraíba é um dos 
estados que bem ilustram este facto, tendo em vistas os vestígios e relatos vários já 
analisados, comprovantes do ímpeto por fortificar as conquistas, que caracterizou a 
primordial colonização do semiárido paraibano. Pesquisas já concluídas, e outras 
atualmente em andamento, no estado, propiciaram a identificação de nove destes 
empreendimentos pelo interior, cujo estudo aprofundado de suas características e 
efetiva história vem-se desenrolando, efetivamente recontando um quase esquecido, 
porém de importância sem igual, momento pretérito. Em consonância, o objetivo deste 
trabalho é apresentar a concepção, os procedimentos e resultados até esta altura 
angariados das investigações de cunho arqueológico desenvolvidas por toda a vasta 
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área do interior da Paraíba, no esforço por catalogar, registar e estudar todas as 
edificações militares erguidas nos tempos coloniais, intendo a sempre almejada 
culminância num projeto de extensa escavação arqueológica de um ou múltiplos 
destes estabelecimentos. Há muito ainda do passado da Paraíba — e do Nordeste — 
ser desvendado, e somente sob os auspícios da Arqueologia História poder-se-á fazê-
lo. 
Palavras-chave: Sertão. Casas-fortes. Paraíba 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 10 
 

Filosofia e História:  
interações, convergências e tensões 

 
Coordenadores 

Prof. Dr. Alberto Leopoldo Batista Neto – UERN 
Prof. Me. Cléryston Rafaell Wanderley de Medeiros – Rede Municipal  

 
 

Proposta do Simpósio Temático 
A Filosofia e a História são áreas do conhecimento que desenvolveram, ao longo dos 
séculos, múltiplas e variadas formas de relacionamento. Filósofos refletiram e seguem 
refletindo sobre o objeto e os métodos da História, sobre o caráter das explicações 
históricas, o valor do conhecimento histórico e a relevância dos estudos históricos 
para a própria compreensão dos problemas e das abordagens em Filosofia. Da 
mesma forma, os historiadores debatem a importância de uma filosofia da História 
para guiar suas pesquisas, engajam-se em discussões sobre o estatuto 
epistemológico de sua disciplina e têm enfatizado a imprescindibilidade da história e 
da historiografia para a compreensão de questões fundamentais da condição humana 
e de seu envolvimento no mundo, questões essas que convergem de maneira notável 
com aquelas de que caracteristicamente se ocupam os filósofos. Problemas tais como 
os diversos modelos de compreensão do tempo histórico (segundo uma perspectiva 
cíclica ou linear, por exemplo), a existência ou não existência de um sentido na história 
humana, o significado de termos como “genealogia”, “progresso” e “evolução”, os 
vínculos entre historicidade e hermenêutica, a questão do “historicismo”, as possíveis 
relações entre mudança histórica e relativismo ou perspectivismo filosófico e a própria 
divisão de competências entre filósofo e historiador (que reflete a problematizável 
divisão entre os domínios do valor e do fato) constituem pontos de interseção para os 
interesses teóricos dos estudiosos de ambos os campos. Propõe-se, neste simpósio, 
reunir trabalhos que abordem os diversos modos de relação entre os referidos campos 
do saber, a partir das mais diversas perspectivas teóricas e sob os mais variados 
enfoques. 

 
Resumos 

 
O REALISMO HISTORICISTA DE ALASDAIR MACINTYRE 

 

Alberto Leopoldo Batista Neto - Professor da UERN 

 

Para Alasdair MacIntyre, o abandono da tradição cujo centro de gravidade é o 

pensamento aristotélico, com sua ênfase numa finalidade essencial da vida humana 

que determina bens constitutivos de uma excelência por ela balizada como marcos 

diretores da ação, constitui uma das causas principais daquilo que identifica como a 

crise do discurso moral contemporâneo. Não menos importante, porém, seria a 

pretensão, consolidada no ideário iluminista, de constituir uma razão universal, a-

histórica e independente de condicionamentos socioculturais. Diante de uma crise 

desencadeada por uma série de fatores históricos específicos, somente uma 
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compreensão da racionalidade humana atenta aos dados históricos e disposta a 

reverter a separação entre os domínios do “fato” e do “valor” que constituiu a história 

e a filosofia acadêmicas como setores metodologicamente isolados seria capaz de 

estabelecer formas adequadas de diagnóstico, etiologia e tratamento das patologias 

da razão. O universalismo a-histórico dos iluministas, com sua rejeição da autoridade 

epistêmica da tradição, não logrou apresentar um entendimento único e integral da 

razão, dando ensejo à multiplicação de “racionalidades” rivais, cada qual reivindicando 

para si a capacidade de conquistar a adesão da totalidade dos seres racionais mas 

incapaz de convencer os adeptos das perspectivas opostas, por mais que cada uma 

se esforce em articular seus argumentos de forma coerente, gerando condições para 

o surgimento de posições relativistas e perspectivistas acerca da verdade e do 

conhecimento, muitas das quais buscam amparar-se justamente nos dados e nos 

parâmetros metodológicos de disciplinas como a história e a antropologia. O 

historicismo de MacIntyre, que bebe em fontes tão diversas quanto a genealogia 

nietzschiana, a concepção de metafísica de Collingwood, a hermenêutica de Gadamer 

e a filosofia da ciência de Thomas Kuhn, procura, porém, assimilar-se a um modo de 

investigação essencialmente moldado sobre o pensamento de Aristóteles e de Sto. 

Tomás de Aquino, comprometendo-se, assim, com uma epistemologia realista que 

procura dar respostas aos desafios relativista e perspectivista. Pretende-se expor as 

premissas básicas dessa abordagem e mostrar como, a partir delas, é possível 

conciliar uma forte preocupação com os condicionamentos históricos e socioculturais 

da racionalidade filosófica com um ideal de verdade capaz de transcender as 

limitações dos esquemas originários. Para tanto, deve-se esclarecer como a avaliação 

macintyriana da crise da racionalidade moral contemporânea dá ocasião à construção 

de uma elaborada teoria das tradições de pesquisa racional. Obtém-se uma visão que 

integra elementos de diversas vertentes filosóficas modernas mais recentes num 

enquadramento dialético de molde aristotélico-tomista, concluindo se tratar de uma 

robusta defesa dessa tradição e uma importante contribuição ao debate filosófico 

atual. 

Palavras-chave: Racionalidade. Historicismo. Alasdair MacIntyre (1929-). 

 

 

POR UMA EPISTEMOLOGIA DA HISTÓRIA: AS CONTRUIBUIÇÕES DE MICHEL 

DE CERTEAU PARA O CAMPO CIENTÍFICO 
 

Paula de Medeiros Campos Azevedo - mestranda 

Nara Lidiana Silva Dias Carlos - doutoranda 

Orientadora: Prof.ª Olivia Morais de Medeiros Neta - UFRN  

 

Tendo como ponto de partida os fundamentos filosóficos das ciências, este trabalho 

se propõe a estabelecer aproximações entre as concepções epistemológicas de 

Gaston Bachelard e Thomas Kuhn, propondo um diálogo com o pensamento de Pierre 

Bourdieu e Michel de Certeau, no intuito de identificar de que modo podemos 

compreender a produção do conhecimento no campo da História da Educação. 
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Ressaltamos que as concepções que perpassam a educação e, especificamente, a 

História da Educação, nos conduzem a perceber de forma diferenciada esse debate 

sobre a ciência e a filosofia. Assim, abordamos inicialmente o desenvolvimento 

histórico da ciência com base em alguns conceitos que integram o pensamento de 

Bachelard e Thomas Kuhn. A partir dessa compreensão, nos questionamos acerca da 

constituição e das delimitações do campo científico e, neste sentido, nos pautamos, 

principalmente, nas deliberações de Bourdieu. Por fim, dialogamos com Certeau no 

intuito de apreender o modo como o autor pensa a produção do conhecimento. As 

concepções científicas se revelam transitórias, mutáveis e passíveis de aproximações. 

Ao investigar as concepções desses teóricos, enfatizamos que o campo científico se 

revela como um lugar social marcado ideológica e politicamente, por relações de 

interesses. Um aspecto ganha realce na discussão: o coletivo. Seja na percepção do 

“olhar do outro” para Bachelard, na comunidade científica para Kuhn, ou nos agentes 

sociais para Bourdieu e nas instituições para Certeau.  Ao pensar a história como a 

produção de um discurso sobre o real, Certeau inaugura a operação historiográfica. 

O autor compreende a epistemologia da história pautada na combinação de três 

aspectos: o lugar social, as práticas científicas e a escrita. Refletir sobre estes pontos 

a partir do diálogo entre os autores nos conduz a relevância de pensarmos os nossos 

objetos de estudo e fundamentarmos nossas pesquisas epistemologicamente. O 

modo como compreendemos a história e o modo de produção do conhecimento neste 

campo científico devem integrar a base teórica de nossas investigações. 

Palavras-chave: Michel de Certeau. Filosofia. Epistemologia da História. 

 

 

A IDEIA DO ABSURDO DE CAMUS EM DOM QUIXOTE: UMA INTERPRETAÇÃO 

POSSÍVEL 

 

Elisson Diego Mota De Lima - graduando  

Orientador: Prof. Ubirathan Rogerio Soares – UFRN 

 

Dom Quixote, a obra prima de Miguel De Cervantes, desperta o fascínio dos leitores 

e levou outras áreas do conhecimento a fazer interpretações sobre os vários sentidos 

e complexidade da obra. A literatura que fundou o romance moderno permite várias 

abordagens, assim, através dos olhos de Dom Quixote, pode-se extrair novos sentidos 

e significados. A partir do conceito do absurdo de Albert Camus, analisaremos as 

conquistas, derrotas, devaneios e lucidez do personagem, que nos coloca diante de 

questões contemporâneas. Propomos fazer uma relação a partir do conceito de 

absurdo do filósofo Albert Camus como análise interpretativa do personagem Dom 

Quixote. Neste sentido, outros conceitos de Camus também contribuem para a análise 

do personagem a partir de suas obras. Na sua obra, Camus traz reflexões sobre o 

absurdo, do qual chega a sugerir a possibilidade moral e, inclusive, de um heroísmo, 

e ação absurda. Este trabalho foi realizado a partir da pesquisa bibliográfica acerca 

do tema envolvendo a relação existente entre Literatura e Filosofia e, para isso, foram 

consultadas obras filosóficas e literárias. Ao fazer essa análise subjetiva a partir da 
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óptica do absurdo no personagem quixotesco de Miguel de Cervantes, podemos 

perceber uma de suas várias camadas da construção do personagem Dom Quixote. 

O romance moderno que teve como objetivo satirizar a literatura medieval de cavalaria 

no início da modernidade se mostrou, ao longo do tempo, uma obra profunda e 

complexa. A visão de Albert Camus sobre a vida, sua complexidade e total falta de 

sentido, faz voltar nossos olhos para a condição humana e para o personagem Dom 

Quixote. Partindo daquilo que, para Camus, é a questão mais importante da filosofia, 

ou seja, “Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida.” acabamos nos 

deparando na leitura da obra de Cervantes com um homem de meia idade, seco de 

carnes, e fadado à uma vida de solidão e melancolia. Porém, este homem revolta-se 

contra o universo, ele diz “Não!” àquilo a que estava fadado, não recuando e não 

fugindo, se tornando livre para encarar com dignidade e paixão o absurdo de sua 

existência. Dom Quixote de La Mancha fez da sua jornada entre sandice e razão a 

sua eterna vivacidade. Quixote cria seu próprio e único significado para a vida, e do 

absurdo que são as relações entre o homem e o universo, ele se revolta e extrai, na 

vida dual, um sentido, a sua liberdade e a sua paixão. 

Palavras-chave: Dom Quixote. Cervantes. Camus. Absurdo. 

 

 

DIÁLOGOS ENTRE A HISTÓRIA E A FILOSOFIA: UMA ANÁLISE DO CONCEITO 

DE BANALIDADE DO MAL EM HANNAH ARENDT 

 

Marco Aurelio Dantas Nepomuceno – mestre 

 

O presente trabalho tem como objetivo efetuar uma análise da polêmica obra 

"Eichmann em Jerusalém: Um Relato sobre a Banalidade do Mal" da pensadora judia 

Hannah Arendt. O texto se configura como uma mescla de jornalismo político, reflexão 

filosófica e histórica onde Arendt explora as implicações do caso Eichmann. 

Encarregado de executar a chamada "solução final", o carrasco nazista foi o principal 

responsável pelo envio dos judeus aos diversos campos de concentração da Europa. 

Arendt irá cobrir o julgamento de Eichmann em Israel e se depara com a banalidade 

do mal, onde enxerga o arquiteto do Holocausto não como um sádico anti-semita, mas 

como um burocrata medíocre incapaz de pensar sobre seus atos. O desfecho está na 

burocratização da vida perpetrado pelo Estado Totalitário. Assim sendo, concluímos 

que seja pertinente o estudo do tema em questão, no sentido de estabelecer paralelos 

com o nosso "Tempo sombrio" para problematizá-lo e evitar novas catástrofes.  

Palavras-chave: Estado. Holocausto. Mal. 
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FILOSOFIA DA DIFERENÇA E ESCRITA DA HISTÓRIA: PENSAR O SUJEITO, 

OUTRA VEZ 

 

José dos Santos Costa Júnior - doutorando 

 

Longe de ser o fundamento da história, o sujeito é efeito das práticas sociais que o 

constituem em políticas de subjetivação que fazem com que certos indivíduos 

assumam determinadas posições de sujeito e os predicados que isso produz ou 

atualiza. O texto tem como objetivo discutir as contribuições da filosofia de Michel 

Foucault para a escrita da História, urdindo uma discussão conceitual e metodológica 

a partir de pesquisa bibliográfica, tendo como enfoque especial o procedimento 

genealógico e suas proposições sobre corpo e sujeito. Ao retomar a leitura de 

Nietzsche entre o fim dos anos 1960 e começo da década de 1970, Foucault construiu 

um incontornável texto sobre “Nietzsche, a genealogia e a história” (1971) em que se 

pode ler toda uma proposta para pensar o corpo e os processos de produção de 

sujeitos. Mas trata-se, antes de mais nada, de esquecer uma concepção fundante do 

sujeito, colocando-o como lugar vazio, na esteira do que ele já havia escrito em “A 

arqueologia do saber” (1969). Pensá-lo como lugar vazio significará questionar os 

processos por meio dos quais os indivíduos se nomeiam, assumem identidades, 

ocupam lugares sociais de prestígio ou de perda, assim como permite entender que a 

subjetividade é efeito de toda uma política da linguagem. Portanto, retoma-se no artigo 

um assunto que não é novidade, mas que ainda segue sendo alvo de debates e 

discussões acaloradas. Os sujeitos só existem como posições ocupadas, como uma 

espécie de lugar tenente que confere verdade e legitimidade para certas práticas e 

modos de vida. Logo, questionar as maquinarias que nos constituem como sujeitos 

permite descrever as engrenagens que nos constituem, sem nos determinar de modo 

unilateral, de modo que possamos pensar processos de resistência e afirmar a 

multiplicidade diante das políticas de identidade. 

Palavras-Chave: Foucault. Escrita da História. Teoria e Filosofia da História. 

 

 

PLÍNIO MARCOS E A MÁQUINA LITERÁRIA: IMAGENS DO CORPO INFANTO-

JUVENIL EM “BARRELA” E “QUERO” 

 

José dos Santos Costa Júnior – Doutorando 

  

Plínio Marcos privilegiou em sua máquina literária a escrita sobre personagens 

infames como prostitutas, cafetões, corruptos, menores infratores, entre outros, por 

meio dos quais ele constrói toda uma leitura sobre a sociedade brasileira dos anos 

1960-70, em seus primeiros anos de trabalho. O texto problematiza as imagens do 

corpo infanto-juvenil violado a partir da peça teatral Barrela (1958) e do romance, 

posteriormente também encenado e tornado longa-metragem, Querô – uma 

reportagem maldita (1974). Ao descrever o procedimento escriturístico de Plínio 

Marcos, bem como o alcance social de sua literatura marginal, busca-se pensar como 
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sua obra permite ler a política, a institucionalidade e os modos como a “questão social” 

era dada a ler no período. Ao tratar de violência, crueldade, corrupção e desamparo, 

penso que a obra de Plínio pode ser lida como um processo de desterritorialização do 

modo de fazer a crítica social e política por meio da literatura, uma vez que vivenciou 

procedimentos específicos e atribuiu à sua obra e personagens outro estatuto que não 

era o da verdade explicativa sobre o mundo, mas que nem por isso deixava de 

contribuir para ver os dilemas e desdobramentos das desigualdades estruturais e seus 

modos de enraizamento na sociedade brasileira.  

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Teatro. Plínio Marcos. História do Brasil. 

Deleuze. 

 

 

A INFLUÊNCIA DO ILUMINISMO NO PENSAMENTO DE MANOEL DANTAS: 
NOÇÕES DE TEMPORALIDADES E ESPACIALIDADES NA ESCRITA DO 
INTELECTUAL NORTE-RIO-GRANDENSE 

 

José Marcus Guedes de Araújo - graduando 

Orientador: Prof. Alberto Leopoldo Batista Neto – UERN 

 

Esta produção objetiva investigar as influências que o movimento iluminista exerceu 

sobre o pensamento do historiador erudito Manoel Gomes de Medeiros Dantas (1867-

1924); nesse sentido, este trabalho volta-se para as discussões acerca das noções 

de temporalidade e espacialidade a partir da análise das obras "Homens de Outr’ora" 

(1941) e “Natal daqui a cinquenta anos” (1909), do publicista mencionado, como 

maneira de perceber os vestígios teóricos da influência recebida das correntes 

iluministas. Quanto à metodologia de análise, partiremos de uma perspectiva 

certeauniana; temos enquanto resultado que Dantas construiu um lugar de autoridade 

em seu tempo de vida e, posteriormente, para a historiografia. Operacionalizando as 

discussões teóricas de Reinhart Koselleck (1992; 2006), o trabalho busca discutir 

como Dantas constrói o tempo enquanto um agente histórico, capaz de moldar o 

homem e o espaço, sob a égide e ação do progresso, o que evidencia as influências 

a serem investigadas. Por meio da operação historiográfica, fazendo-se uso do 

modelo de análise de Michel de Certeau (2011), é possível afirmar, na forma de 

resultados e conclusões, que o autor analisado enquadra-se como membro da 

geração que, entre fins do século XIX e inícios do XX, vislumbrou novas perspectivas 

para o Brasil pautadas pelas noções de Ciência, Progresso e Evolução, tendo o Seridó 

norte-rio-grandense como lócus principal de suas reflexões. Neste sentido, esse 

exercício de escrita traz uma abordagem que privilegia a análise das noções de 

temporalidade e suas conexões na construção dos espaços na escrita do referido 

intelectual.  

Palavras-chave: Iluminismo. Tempo. Espaço. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 11 
 

Relações étnico-raciais no Brasil:  
educação, inclusão e ações afirmativas 

 
Coordenadores 

Prof. Dr. José Pereira de Sousa Júnior – UFCG 
Prof. Me. Marcos Fernandes de Oliveira – UFRN 
Prof.ª Ma. Jessica Kaline Vieira Santos  – UFRN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

Este simpósio temático tem como objetivo agregar trabalhos que discutam questões 
étnicas, raciais, educação inclusiva e ações afirmativas, assim como pesquisas 
concluídas ou em andamento que tratem sobre questões ligadas ao preconceito e ao 
racismo, como também, aquelas que estejam ligadas as leis 10.639/03 e 11.645/08, 
respectivamente, sobre Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena. 
 

Resumos 
 

A TEMÁTICA INDÍGENA EM LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

Ana Patrícia Fernandes Maciel - graduanda 

João Vítor Guilherme de Souza - graduando 

 

Este trabalho visa analisar como os indígenas são representados em livros didáticos 

selecionados, referentes aos sextos e sétimos anos, tendo como fontes da pesquisa: 

Jornadas.hist (Editora Saraiva, 3° edição, 2015), Mosaico História (Editora Scipione, 

2° edição, 2016) e História.doc (Editora Saraiva, 2° edição, 2016). Tendo como base 

a lei 11.645 de 2008, que exige que as escolas ensinem sobre “História e cultura afro-

brasileira e indígena”, pretendemos verificar o grau de protagonismo indígena nos 

livros e como estes tratam da diversidade cultural entre os nativos brasileiros. A 

metodologia utilizada consiste em pesquisa bibliográfica sobre a temática para 

elaborar um referencial de como seria ideal que os livros didáticos os trabalhem, 

seguida de análise desses. Como resultado da nossa pesquisa percebemos que no 

sexto ano, onde estuda-se a Pré-história, há a preocupação de não estudar somente 

os primeiros hominídeos da África e da Europa, mas também do continente americano 

(os Ameríndios) e mais especificamente os do Brasil. É um ponto positivo pois ensina 

sobre a história dos nativos brasileiros desde antes da chegada dos portugueses no 

século XVI. Nos livros do sétimo ano a questão indígena é estudada de forma sensível, 

destacando as diversidades culturais mas sem aprofundar-se tanto, devido também 

ao livro didático ser um auxiliar para professor e também por não possuir capacidade 

para abordar todo o tema de maneira de maneira detalhada. Apesar de 2/3 dos livros 

analisados não terem tratado de revoltas e resistências indígena, acaba trabalhando 

de forma pacífica imagem do índio, entretanto, o História.doc (2016) difere-se dos 

demais por descrever os índios de maneira menos passiva, falando por exemplo de 
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suas revoltas e conflitos contra os dominadores. Devido aos inúmeros conteúdos que 

o livro didático precisa abordar para aquele ano letivo, acaba tendo que tratar os 

conteúdos de maneira resumida, como é possível notar que apesar de informarem 

que existem diversas populações e culturas diferentes, tratam o indígena de uma 

forma plural. Como maneira de complemento, o livro didático traz algumas sugestões 

de atividades de pesquisa para os estudantes trabalharem com o/a 

professor/professora. 

Palavras-chave: História Indígena. Ensino de História. Lei 11.645 

 

 

ENTRE PENAS E FLECHAS: REPRESENTAÇÕES DA TEMÁTICA INDÍGENA EM 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA A PARTIR DA LEI 11.645/08 

 

Adriel Jonathas Fernandes Siqueira - mestre 

Orientador: Prof. Guilherme Paiva de Carvalho - UERN 

 

Ao completarmos uma década da Lei 11.645/2008 que imprime a obrigatoriedade do 

ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, apresentamos um 

estudo sistematizado em três coleções didáticas para Ensino Fundamental onde 

tencionamos um balanço acerca das representações indígenas nos livros de História. 

As coleções História Sociedade & Cidadania, História Nos Dias de Hoje e Integralis 

foram selecionadas mediante aprovação no edital 2017 do Programa Nacional do 

Livro Didático e utilização em escolas da cidade de Mossoró/RN. Como objetivo 

principal temos a análise e compreensão das representações histórico-culturais dos 

povos indígenas. E, entre os objetivos específicos, tangenciamos: o estudo e 

compreensão dos conteúdos que explicam a história e cultura indígena no Brasil. A 

metodologia utilizada está ancorada em Bardin (2016) por meio da análise de 

conteúdos. Analisamos as representações indígenas por meio de textos e imagens 

presentes na história do Brasil. Para tanto, nos aportamos nos conceitos de Chartier 

(1988; 1990) e Hall (2015). Sucessivamente, na observação e problematização das 

imagens nos utilizamos de Burke (2004). No que tange os livros didáticos e suas 

dimensões, nos ancoramos de forma basilar nos estudos de Bittencourt (2002), e 

ainda, Munakata (2012). As representações analisadas na pesquisa demonstraram 

quais imagens dos índios ainda moram em nossas cabeças. . Há ainda uma ampla 

utilização de imagens no período colonial que produzem estereótipos, entre eles o 

mais recorrente é o do canibalismo. Imagens e textos que vão desaparecendo nos 

anos e livros subsequentes do ensino fundamental. Contudo, apesar de algumas 

continuidades, há esforços por parte de editoras que produzem transformações 

significativas no ensino da história e cultura indígena. A Lei aliada às práticas docentes 

trouxeram mudanças significativas, porém apesar do caminho construído há muito 

que se fazer.  

Palavras-chave: Lei 11.645/08. Livro Didático. Representações. Indígenas.  

 

 



110 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

DIVERSIDADE ÉTNICA E PLURALIDADE CULTURAL EM SALA DE AULA: 

REFLEXÕES SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NO 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Marcos Fernandes de Oliveira – mestre 

 

O presente trabalho pretende apresentar reflexões acerca dos estudos sobre história 

da cultura afro-brasileira e africana no que diz respeito ao ensino de história após mais 

de uma década da implementação da lei 10.639/03, alterada pela lei 11.645/08, 

discutindo de maneira panorâmica, porém centrada nos espaços escolares e no 

ensino básico brasileiro. Tomando como principais pontos norteadores da discussão, 

as dificuldades, os desafios e, sobretudo, as possibilidades que têm se apresentado 

aos estudos sobre a cultura afro-brasileira e africana no campo das artes do 

fazer/ensinar História nos últimos anos.  

Palavras-chave: Ensino de História. Cultura afro-brasileira e africana. Lei 10.639/03. 

Lei 11.645/08. 

 

 

BEZERRA DE MENEZES: REPRESENTAÇÕES E QUESTÕES ABOLICIONISTAS 

ATRAVÉS DAS OBRAS O EVANGELHO DO FUTURO E A PÉROLA NEGRA 

(1880-1900) 

 

Flávio Luan Freire Lemos - graduando 

Orientador: Prof. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN 

 

Antônio Bezerra de Menezes foi um cearense formado em medicina no Rio de Janeiro, 

capital imperial, onde fez carreira médica, jornalística e no Exército Brasileiro. 

Ingressou na política imperial quando assumiu a cadeira de vereador a partir da 

década de 1861. Apesar da pausa em cargos políticos entre 1869 e 1872, Bezerra de 

Menezes ocupou as atividades de vereador e deputado geral até o ano de 1885. Entre 

as diversas pautas defendidas em conjunto com o Partido Liberal, encontra-se as 

questões abolicionistas, emergidas sobretudo na segunda metade do século XIX, 

culminando na Lei Áurea de 1888. Nosso sujeito histórico foi autor de um projeto 

emancipatório publicado em 1869 intitulado “A escravidão no Brasil e as medidas que 

convém tomar para extingui-la”. Um dos marcos presentes em suas biografias é a sua 

conversão ao Espiritismo kardecista em agosto de 1886. Foi dentro do movimento 

espírita que tornou-se um dos principais líderes e responsáveis por converter o 

kardecismo para o âmbito religioso, em torno da Federação Espírita Brasileiro-FEB. 

Um dos principais meios doutrinários utilizados por Bezerra de Menezes foi os 

inúmeros folhetins romanescos publicados sempre na terceira página do periódico 

espírita O Reformador. Nossa pesquisa objetivou-se nas análises dos romances 

doutrinários O Evangelho do Futuro e A Pérola Negra buscando representações 

abolicionista e respectivas interlocuções com os movimentos abolicionistas do nosso 

recorte histórico. Através dos seus escritos, apontamos aproximações de suas pautas 
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defendidas enquanto político imperial, antes de 1886, no âmbito das soluções para 

reparação como também inserção dos afrodescendentes na sociedade brasileira. Em 

nossas análises, concluímos que projetos de reparação, como o de orfanatos 

educacionais mantidos pelo Estado, um mecanismo complementar a Lei do Ventre 

Livre, proposto em 1869, ganhou concretude em suas narrativas romanescas. Ou 

seja, Menezes continuou seu engajamento abolicionista através dos folhetins 

publicados no período espírita.  

Palavras-chave: História da Abolição. Bezerra de Menezes. História do Espiritismo. 

 

 

A ÁFRICA EM SALA DE AULA 

 

Tallyta Melquiádes Rocha Formiga – graduanda 

Orientadora: Prof.ª Jessica Kaline Vieira Santos – UFRN 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo analisar as atividades desenvolvidas no 

estágio supervisionado I com crianças de 7º ano da Escola Estadual Antônio Aladim 

de Araujo na cidade de Caicó – RN no primeiro semestre de 2019 com a temática de 

povos africanos, tendo em vista o déficit de conhecimento sobre esses povos, como 

esse tema é recebido pelos alunos e tratado no livro didático oferecido pela escola, e 

como a pratica docente pode contribuir para um ensino mais humanitário que possa 

desconstruir os preconceitos arraigados que perpassam gerações, mesmo que há 

pouco mais de uma década já seja obrigatório o ensino de temas étnicos raciais em 

sala pelas leis 10.639/03 e 11.645/08. Como metodologia foi usada a observação da 

prática docente e uma análise do capitulo Povos Africanos e o Sistema Escravista na 

América Portuguesa do livro Projeto Mosaico: História anos finais de Claudio Vicentino 

e José Bruno Vicentino, relacionando o exposto do livro com a proposta das leis já 

mencionadas.  

Palavras-chave: Étnico-raciais. Sala de aula. Prática docente. 

 

 

REPRESENTAÇÕES E HIBRIDISMO(S) ÉTNICOS NO MOVIMENTO 

DOUTRINÁRIO E RELIGIOSO VALE DO AMANHECER 

 

Jessica Kaline Vieira Santos – mestra 

 

O movimento doutrinário e religioso Vale do Amanhecer, que tem sua formação no 

Brasil na década de 1960, na cidade satélite de Planaltina-DF, tem como uma das 

características principais, a sua formação étnica-cultural hibrida. Integra aspectos 

culturais diversos, e é justamente desses aspectos representativos e híbridos que se 

pretende analisar nesse trabalho tanto no que se refere a sua formação espiritual, 

partindo principalmente da análise da construção espiritual da doutrina, quanto no que 

diz respeito as imagens representativas do panteão de “divindades” que compõem o 

movimento doutrinário e que se constituem como elemento característico e peculiar 
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no interior dos templos que integram o movimento, bem como nas insígnias e 

indumentárias utilizadas pelos seus integrantes.  

Palavras-Chave: Hibridismo. Formação étnica-cultural. Vale do Amanhecer. 

 

 

DAS ARQUIBANCADAS NÃO VEM SOMENTE O GRITO DE GOL, MAS, VEM 

TAMBÉM GRITOS RACISTAS: REFLEXÕES SOBRE RACISMO NO FUTEBOL 

BRASILEIRO (2009 / 2019) 

 

Jose Pereira de Sousa Junior - doutor 

 

A presente comunicação traz algumas reflexões sobre o racismo no futebol brasileiro 

na última década do século XXI. Demonstraremos como um dos esportes mais 

populares do mundo, que congrega ou deveria congregar todas as etnias, sem 

preconceitos ou atitudes racistas vem crescendo de forma assustadora, seja nos 

campeonatos regionais ou nacionais, quase toda semana os programas de esporte 

trazem uma matéria de um ato racista advinda das arquibancadas, sem falar nos atos 

de violência promovidos pelas torcidas organizadas, em particular nos arredores dos 

estádios pós jogo. Ao que nos parece, muitos torcedores tem aproveitado as partidas 

de futebol para destilarem seu ódio racial e até mesmo, em alguns casos, a homofobia, 

pois mesmo não sendo totalmente declarado, muitos atletas seja do sexo masculino 

ou feminino são gays e/ou lésbicas. Nossa reflexão esta pautada em matérias de 

jornais de circulação nacional, portais de esporte, programas esportivos. A estrutura 

deste artigo, parte de uma contextualização histórica, mostrando que o racismo no 

futebol é uma prática antiga e mesmo com sanções ao clube do qual pertence o 

torcedor racista, como pagamento de multas, perca de mando de campo, proibição do 

torcedor de frequentar estádios de futebol e até perca de patrocinadores, tal pratica 

continua recorrente, talvez porque a sensação de impunidade seja crescente e as 

punições brandas. Nossas reflexões estão baseadas no livro O Negro no futebol 

brasileiro de Mario Filho, lançado em 1947 pela editora Pongetti e reeditado em 1964 

pela editora Civilização Brasileira, tornou-se uma obra de referência clássica para 

entendermos como o futebol pode se tornar uma forma de ascensão social e 

econômica, pois, ressaltamos que a obra em tela, traz reflexões de denúncia de 

racismo no futebol, como também, mostrar o futebol como um meio pelo qual negros 

e mulatos puderam e podem, em alguns casos, ascender socialmente e ter maior 

visibilidade. 

Palavras-chave: Esporte. Futebol. Racismo.   
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“A GENTE COMBINAMOS DE NÃO MORRER": UMA ANÁLISE DO GENOCÍDIO 

NEGRO A PARTIR DA ESCRITA DE CONCEIÇÃO EVARISTO 

 

Antonio Alves de Oliveira Neto - graduando 

Orientadora: Prof.ª Francisca Lailsa Ribeiro Pinto - UERN  

 

Este artigo pretende analisar o espaço narrativo da população negra a partir do conto 

“A gente combinamos de não morrer”, presente no livro Olhos D’Água (2015) da autora 

Conceição Evaristo. Sendo assim, entendemos que a sua produção diz respeito às 

vivências, por isso utilizamo-nos do conceito de escrevivência para reafirmar que 

ficção é indissociável de realidade. O trabalho foi produzido a partir da abordagem de 

diálogo entre diferentes campos do saber, sendo notório o limiar entre a Literatura e a 

História. Dessa forma, a partir das contribuições de Regina Dalcastagnè (2012) 

buscamos entender a relação entre os corpos indesejáveis e o espaço, Marcelo Penna 

da Silva (2018) historiciza a formação dos morros e favelas no Brasil, enquanto 

Emerson Rocha (2009) corrobora quando traz noções sobre racismo a partir da 

concepção de ralé do sociólogo Jessé Souza. Objetivamos compreender, que no 

Brasil, a cor da pele determina os espaços que (des)ocupamos, a segregação espacial 

foi/é uma estratégia política para separar os pretos dos brancos, os pobres dos ricos, 

e assim, formaram-se os bairros periféricos, quando no início da primeira república, 

as reformas urbanas propostas com um viés civilizatório, hoje, são o retrato da 

discriminação e sectarismo da sociedade brasileira. A relevância acadêmica e social 

desse estudo dar-se-á por ser um tema em voga na conjuntura política atual e 

sabendo que a Literatura tem um papel a cumprir e uma dívida a ser sanada com os 

estudos afro-brasileiros. Portanto, conclui-se, que a narrativa transpõe o papel e 

tornam-se manchetes jornalísticas que fazem parte do cotidiano, da população que 

saiu dos navios negreiros para fazerem parte das estatísticas de um genocídio social 

e físico. 

Palavras-chave: Conceição Evaristo. Espaço. Racismo. 

 

 

REPENSANDO OS CORPOS NEGROS NO ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DA 

ANÁLISE DAS TIRINHAS DE ARMANDINHO 

 

Alessandro Lopes Campelo - graduanda 

Maria Tereza Costa dos Santos - graduanda 

Orientadora: Prof.ª Luzia Leila Vélez de Miranda 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões a partir de Camilo, 

personagem negro das tirinhas de Armandinho, criadas por Alexandre Beck e 

publicado na rede social Instagram a partir do perfil @tirinhadearmandinho, 

analisando como a ótica dos corpos negros é entendida e que espaços os mesmos 

ocupam na sociedade, principalmente em se tratando de um país como o Brasil, 

marcado profundamente pela cultura escravista e, portanto, racista, resultado de um 
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longo processo histórico. Dessa forma, as tirinhas possibilitam uma maior 

compreensão e percepção da realidade da população negra através do ensino de 

história, porquanto a importância do mesmo se dá na necessidade de trazer novas 

reflexões sobre as metodologias de ensino em sala de aula e suas contribuições para 

o desenvolvimento dos alunos, pois aumenta o entendimento e criticidade dos 

mesmos acerca dos fatores históricos e culturais que marcam a nossa sociedade, 

estimulando assim o desenvolvimento da consciência histórica destes. Então para 

realizar este trabalho buscamos observar conceitos teóricos da história e da 

sociolinguística, como análise do discurso, pensado por Mikhail Bakhtin, ensino de 

história, pensado por Luis Fernando Cerri e consciência histórica, pensado por Jörn 

Rüsen, viabilizando assim a construção de um ensino mais igualitário e inclusivo, livre 

de preconceito e racismo.  

Palavras Chaves: Corpos negros. Armandinho. Ensino de História. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 12 
 

Gênero, feminismos e sexualidades 
 

Coordenadores 
Prof.ª Dr.ª Juliane Vargas Welter – UFRN 
Prof.ª Dr.ª Larissa Jacheta Riberti – UFRN 

 
Proposta do Simpósio Temático 

Pensar as questões que envolvem a desigualdade de gênero, a violência contra as 
diferentes sexualidades e os papeis sociais atribuídos a mulheres e homens ainda se 
faz necessário no Brasil do século XXI. Numa sociedade que apresenta altos níveis 
de desigualdade social, política e econômica motivadas pelo sexismo e a homofobia, 
a crítica direcionada as discussões de gênero em suas mais diferentes vertentes 
teóricas é caminho fundamental para desconstruirmos práticas e discursos 
excludentes. Também se torna essencial o debate de estratégias para inserirmos na 
análise da história e do presente, os grupos sociais marginalizados e as minorias 
silenciadas pelas narrativas hegemônicas. Não menos fundamental é o debate dentro 
do campo literário, que refletiu e reflete uma série de desigualdades e violências do 
campo social. Nesse sentido, este Simpósio Temático busca reunir trabalhos que 
apresentem discussões sobre o papel de tais grupos, excluídos, subalternos e 
explorados, que desconstruam visões oficiais ou dominantes sobre o passado e o 
presente. As possibilidades de abordagem desse ST envolvem estudos sobre os 
feminismos, homossexualidades, interseccionalidades, movimentos sociais, 
masculinidades, relações e violências de gênero, divisão sexual do trabalho, teoria 
queer, educação, políticas públicas, dentre outros que tocam a diversidade das 
relações de gênero e LGBT+ nos sertões, Brasil e mundo. Como proposta, o ST 
pretende recepcionar estudos que envolvam tanto debates historiográficos sobre os 
temas diversos como também estudos que tenham como centro o texto literário. 
Ademais, espera-se também a participação de trabalhos de outros campos 
disciplinares, bem como das mais diversas perspectivas teóricas que dialoguem com 
gênero, com o objetivo fundamental de promover a troca de saberes e fortalecer as 
consciências sobre o necessário combate as violências e as desigualdades. 
 
 

Resumos 
 
AS MULHERES NOS PERIÓDICOS NORTE RIO-GRANDENSES ENTRE 1870-
1880 
 
Talita Alves da Cruz - graduanda 
Orientador: Prof. José Evangelista Fagundes - UFRN  
 
A imprensa nasce no Brasil com o advento da chegada da corte portuguesa, em 1808, 
tendo o Rio de Janeiro como sua sede. Durante a segunda metade do século XIX os 
jornais periódicos se constituíram em um importante meio para propagação das ideias 
acerca dos diversos assuntos que circulavam na sociedade. Nesse momento, o 
comportamento da mulher era um dos assuntos que atraia o interesse de integrantes 
de grupos da intelectualidade potiguar. O presente trabalho tem como objetivo 
identificar o lugar que as mulheres ocupavam em periódicos que circulavam no Rio 
Grande do Norte entre (1870-1880). Quando nos referimos “lugar que as mulheres 
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ocupavam em periódicos”, estamos nos reportamos ao espaço que elas ocupavam 
enquanto conteúdos e temáticas abordados por esses jornais, uma vez que elas não 
participavam como autoras dos textos. Tomamos como corpus da análise os 
periódicos O Íris, Brado Conservador, A Luz, A Ideia. Esses jornais estão disponíveis 
no portal de periódicos nacional da Fundação Biblioteca Nacional (Hemeroteca Digital 
Brasileira). Percebemos nas fontes analisadas diferentes discursos em relação às 
construções do feminino e às relações sociais vigentes no século XIX. No caso do 
Brado Conservador, indica-se às suas leitoras os comportamentos considerados 
aceitáveis para conseguir um bom casamento, com o título Método para caçar 
Maridos. Outro exemplo é o periódico bi-mensal O Íris, que apresentava o forte 
discurso favorável à emancipação feminina, expressava o lema: o gênio não tem sexo, 
discorria a respeito da ideia de renovação na sociedade da época e com isso, o papel 
social da mulher. Abordar o gênero feminino como objeto de estudo historiográfico é 
uma preocupação recente, apenas com a terceira geração da Escola dos Annales as 
mulheres surgem como objeto de estudo dos historiadores. Com o movimento 
feminista na década de 1960, o interesse em escrever sobre o gênero feminino tornou-
se preponderante, expandindo os limites da história. A historiografia auxiliou na 
construção de múltiplas identidades do gênero feminino, quebrando com as 
concepções da mulher como vítimas e passivas, principalmente com escritos de 
historiadoras. 
Palavras-chave: Mulher. Imprensa. Historiografia. 
 
 
NÃO SEJAM FILHOS DE DIONÍSIO, SEJAM HOMEM HONRADO DA NAÇÃO: 
ALCOOLISMO E MASCULINIDADE EM CAIXAS DURANTE A PRIMEIRA 
REPÚBLICA (1889-1930) 
 
Lais Isabelle Rocha de Souza – graduanda 
 
A historiografia vem nos últimos anos evidenciando produções acerca de gênero em 
seus diversos nuances e ampliando seus olhares acerca dos indivíduos e suas 
performances sociais. Nesse caso, a masculinidade, de maneira pluralizada vem 
ganhando visibilidade. Assim, a figura do homem/ébrio, diante da performática de um 
modelo de masculinidade se tornou um elemento visível aos olhos da academia. Por 
isso, a pesquisa apresenta uma análise acerca dos discursos da imprensa caxiense 
na Primeira República acerca dos males ocasionados pelo álcool, o que impedia  a 
construção do perfil de homem honrado. Assim, o trabalho de pesquisa tem como 
objetivo, apresentar uma reflexão de como a imprensa caxiense representava esses 
homens desonrado nos jornais da Primeira República. Desse modo, direciona-se um 
olhar para as divergências causadas pela bebida (álcool). Nesse compasso, 
utilizamos como luzes teóricas os conceitos de honra e masculinidade no contexto, 
visto que, tais categorias são bases para entender os sentidos e significados da 
condição da masculinidade a partir do alcoolismo. Para atender aos objetivos 
supracitados acima, o trabalho inicialmente realiza uma revisão bibliográfica, com os 
principais autores acerca da temática, como também uma análise documental, em 
especial os jornais. O método empregado é o qualitativo, com uma análise 
aprofundada em jornais de Caxias, visando entender a honra e o alcoolismo na 
sociedade caxiense e os perfis idealizados de masculinidade que era construído pelo 
discurso político médico-higienista-eugênico e das campanhas antialcoólicas. Com a 
revisão de literaturas básicas como Matos (2001), Boris (1984) e o mapeamento de 
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jornais de Caxias como: Ferro em Braza (1917), Gazeta Caxiense (1894) e Jornal de 
Caxias(1896), entre tantos outros exemplares, o que fica depois dessa leitura é o 
processo de construção do homem desonrado e como ele era representado no 
período. Mesmo com a pesquisa ainda em andamento é notório a força que um 
homem honrado tinha e o que ela significava, como as campanhas antialcoólicas tinha 
uma repressão significativa e como o ébrio era visto como, o que de pior uma 
sociedade poderia formar. 
Palavras-chave: Alcoolismo. Masculinidade. Desordem. 
 
 
SOB JULGO DA LEI: OS HOMENS COMUNS NOS PROCESSOS CRIMES DO 
SERTÃO MARANHENSE (1889-1930) 
 
Veronica Lima de Amorim Matos - graduanda                                                                                                            
Orientador: Prof. Jakson dos Santos Ribeiro - UEMA  
 
O presente estudo apresenta uma reflexão sobre o modelo de comportamento do 
sujeito do sertão maranhense durante a Primeira República baseados nos conceitos 
de honra e moral, coincidindo também com a construção da masculinidade.  Desta 
forma, busca-se compreender através processos criminais como se estabelecia o 
conceito de ordem, honra e boa conduta impressa no contexto do limiar do século XX, 
principalmente em relação aos homens dos segmentos populares. Análise se volta 
para pensar essas questões, nos processos autos-crimes pertencentes as Comarcas 
de Caxias e Codó, cidades pertencentes a região Leste do Estado do Maranhão, 
entendido como sertão Maranhense. Nesse caso, a luz do discurso jurídico buscamos 
pensar o processo de criminalização, o sentimento de honra e as questões 
apresentadas para pensar a distinção dada pelo segmento social que os indivíduos 
pertencem. Partindo dessa premissa, a pesquisa consta indícios, que durante um 
processo crime era realizado uma espécie de classificação do comportamento do 
sujeito inserido na sociedade para assim, efetivar a sentença.  Elemento como honra, 
moral, são valores significativos pois, conduzem a ordem da sociedade. No entanto 
homens que, estavam distante dessa realidade eram vulneráveis à serem 
intrinsecamente relacionados a índole criminosa, em detrimento dessas justificativas 
fomento do discurso que propaga as distinções sociais por meio das considerações 
de valores e representações sociais. Para o desenvolvimento da pesquisa será 
utilizado as discussões apresentas por Fausto (1984), Esteves (1989), principalmente 
em relação as análises aos conceitos de crime e ordem. A respectiva abordagem 
evidencia as representações discursivas utilizadas pelas autoridades judiciais 
empregando a concepção do comportamento, pois isto coincide, a natureza criminosa, 
do sujeito.  
Palavras-chave: Honra. Crimes. Segmentos Populares. 
 
 
 

 

 

 

JORNAL CHANACOMCHANA: LÉSBICAS E FEMINISTAS NA DÉCADA DE 1980, 

EM SÃO PAULO 



118 
 

Anais do IX Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – Sertões: poder e representações. 
Caicó-RN, UFRN – CERES, RN, 18 a 21 de novembro de 2019. ISBN 978-85-471-0298-2 

 

Jaíne Chianca da Silva - mestranda 

 

Falar sobre lesbiandade e feminismo ainda é muito transgressor e urgente, pois 

envolve discussões que tentam desmistificar os padrões atribuídos a mulheres e 

homens em uma sociedade que, levando-se em conta as pluralidades, não deve ser 

limitada por binarismos. Nesse sentido, autoras como Simone Beauvoir (1960), 

Angela Davis (2016), Tânia Navarro-Swain (2004), Patrícia Lessa (2007) trazem 

diálogos teóricos e metodológicos de suma importância para embasar essa temática, 

na tentativa de preencher lacunas presentes na própria historiografia, cheia de 

narrativas hegemônicas que invisibilizam e silenciam determinados grupos como os 

já supracitados. Dito isto, trabalha-se com a edição número 0 do Jornal 

ChanacomChana (1981) dividindo-a em dois momentos: no primeiro há a realização 

de uma entrevista com  ngela Ro Ro, na qual, a cantora afirmou não sentir-se 

representada pelas lutas e/ou movimentos homossexuais da década de 80 do século 

XX. E no segundo momento há uma reflexão sobre a relação entre lésbicas e 

feministas do período de 1981, discursando sobre os embates dessa relação e as 

divergências entre ambos os grupos. Adota-se a metodologia da análise do discurso, 

a partir das reflexões de Michel Foucault (1996) acerca do conceito de discurso. 

Trabalha-se com as seguintes hipóteses: primeiramente, é perceptível que algumas 

lésbicas sentiam-se diminuídas ao se identificarem enquanto lésbicas, já que este 

rótulo carregava vários conceitos e caricaturas (eram consideradas menos mulheres, 

que usavam somente cabelos curtos, mal-amadas) e há um grande leque de variadas 

subjetividades; é nítido também o posicionamento daquelas que tinham vergonha e 

medo de se identificarem enquanto lésbicas, porque eram julgadas, discriminadas, 

pela sociedade, família; por fim, existe a hipótese de que as lésbicas não se 

identificavam com as pautas feministas, por que não eram vistas pela sociedade 

binária, nem como mulheres completas, nem como homens completos, unicamente 

por fugirem do padrão heterossexual.  

Palavras-chave: Jornal ChanacomChana. Lésbicas. Feministas. 

 

 

HOMENS HONRADOS, HOMENS PÚBLICOS: HONRA E MASCULINIDADE NA 

PRINCESA DO SERTÃO A IMPRENSA CAXIENSE(1889-1930) 
 

João Vitor Ramos da Silva - graduando 

Orientador: Prof. Jakson dos Santos Ribeiro – UEMA 

 

O espaço público, como um espaço propriamente masculino não é uma novidade na 

primeira República, muito menos em outras temporalidades histórica, seja no Brasil, 

ou em outros países da Europa. O prestígio social, adquirido pelo homem, era algo 

que denotava a recepção de festividades e homenagens pelos seus feitos, por isso 

percebe-se o quanto o homem que ocupava cargos públicos buscava realizar, no 

espaço público, feitos de cunho social, visto tais práticas darem a ele prestígio e 
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respeito, tanto por parte dos demais homens, quanto pelos demais membros da 

sociedade. Nesse limar do século XX, a ideia de conceito de homem e, mais ainda, 

da via de compreensão da sua masculinidade estaria condicionada a um conjunto de 

valores, perspectivas ideológicas, como também relacionada aos valores morais 

instituídos como fundamentais para ser um bom homem, ser um sujeito íntegro. 

Assim, a presente pesquisa visa apresentar como esses homens, a partir das suas 

atividades na cena social, como essa projeção social se estabelecia como mecanismo 

para fortalecimento da ideia de masculinidade, conforme os preceitos do homem ideal. 

Para realização deste trabalho bestamos utilizando como fontes, que circularam na 

cidade durante a Primeira República na cidade de Caxias: Jornal de Caxias(1895-

1908), Jornal do Commercio de Caxias(1915-1923), Jornal o Paiz(1903-1905), Jornal 

Gazeta Caxiense(1887-1892) e Jornal A Voz do Povo(1931-1932). Como arcabouço 

teórico, utilizamos os conceitos de honra (DÓRIA, 1994), imprensa (BARBOSA, 1997), 

homens públicos (SENNETT, 1988) e discurso (FAIRCLOUGH, 1992). Em resultados 

preliminares, identificamos, que a palavra do homem público deveria ser vista, como 

princípio de verdade e mais ainda como valor da sua condição de homem honrado.  

Palavras-chave: Honra. Imprensa. Masculinidade. 

 

 

MULHER NA POLÍTICA PARTIDÁRIA POTIGUAR 

 

Helena Grazyelle Nascimento Oliveira - graduada 

Orientadora: Prof.ª Rocelly Dayane Teotonio da Cunha  

 

As norteriograndenses foram pioneiras no sufrágio feminino, representando a luta das 

mulheres por espaço na política partidária, sendo Celina Guimarães a primeira mulher 

brasileira a exercer o voto. A história da inserção feminina na política potiguar é repleta 

de protagonismo, alcançando a política partidária a nível estadual, nacional e até 

mesmo, internacional. A Lei estadual nº 660 – em exercício a partir do dia 25 de 

outubro de 1927 – reconheceu o direito de votar e serem votadas às mulheres do Rio 

Grande do Norte, caracterizando a abertura política que serviu para intensificar a 

tomada de consciência das mulheres potiguares. Entretanto, após 92 anos o quadro 

de parlamentares do gênero feminino ainda é consideravelmente inferior ao 

masculino. Nas eleições de 2016, das 167 vagas para o cargo de prefeito (a) no 

estado, apenas 46 mulheres foram eleitas, em comparação aos 121 homens que 

conseguiram eleger-se, uma porcentagem de aproximadamente 27,54% das vagas 

ocupadas por mulheres (BRASIL, 2017). O presente estudo, objetivou analisar o 

espaço ocupado pelas mulheres na política partidária do Rio Grande do Norte (RN), 

identificando as problemáticas e principais aspectos através da perspectiva 

Materialista Histórica Dialética, para resgatar historicamente a luta das potiguaras a 

partir das desigualdades entre os sexos e gêneros neste âmbito. Compreende-se que 

os sujeitos se organizam enquanto sociedade através das transformações do e no 

ambiente, assim como através da história. Para alcance desses objetivos utilizou-se 

enquanto método de pesquisa, a análise documental dos arquivos e documentos 
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presentes no acervo da Assembleia Legislativa e Biblioteca do Tribunal Regional, 

ambos do RN, assim como entrevistas semiestruturadas com parlamentares do sexo 

feminino eleitas/reeleitas em municípios do estado no ano de 2016. Foi possível 

identificar, a partir da análise dos dados, a relação direta entre o baixo índice de 

cadeiras parlamentares ocupadas por mulheres no estado do Rio Grande do Norte 

com as relações hierárquicas de gênero que permeiam as estruturas sociais, sendo a 

divisão sexual uma marca que permanece através da história. De acordo com Durham 

(2004), as Mulheres foram destinadas ao espaço privado e serviços relacionados ao 

cuidado com justificativas no biológico, havendo, então, a vinculação do homem à 

intelectualidade do mundo “político e público”. Após sua inserção, as mulheres são 

submetidas a diversas expressões que demarcam os papéis impostos e dificultam sua 

atuação, apontando a urgência em repensar o espaço político-partidário. Em 

consonância com a luta diária e histórica, as mulheres potiguares marcham em busca 

de participação ativa, clamando por inclusão na construção das leis e efetividade da 

democracia. 

Palavras-chave: Mulher. Política Partidária. Rio Grande do Norte. Pioneirismo. 

 

 

MASCULINIDADES ELEGANTES DO SERTÃO MARANHENSE (1889-1930) 

 

Marta Gleiciane Rodrigues Pinheiro - graduando 

Orientador: Prof. Jakson dos Santos Ribeiro – UEMA 

 

As relações entre a moda e a masculinidade durante a Primeira República, 

evidenciavam as mudanças constituídas em relação a representação social que o 

homem assumia a partir da sua veste. Sob essa ótica, salientamos uma discussão 

acerca do conceito de moda e as interfaces com a construção de refinamento 

masculino no começo do século XX. Assim, durante a primeira república pode-se 

afirmar que, a roupa era e é a forma mais correta de como se constituía a percepção 

social sobre o padrão de homem ideal. A pesquisa é descritiva, uma vez que busca 

apresentar aspectos relevantes estabelecidos na relação entre o consumo de moda e 

a formação da identidade masculina na sociedade caxiense no contexto da Primeira 

República. Assim, para atender os objetivos e a discussão proposta nesta pesquisa, 

foi realizado estudos em âmbito de revisão bibliográfica, de análise documental e de 

análise de coleta de dados de pesquisas empíricas, ainda em andamento, para melhor 

apuração dos dados, explicitando não só a conhecer a visualidade de uma época 

como também a desvendar as práticas culturais de um determinado grupo social, de 

modo especifico dos homens republicanos e a construção da masculinidade 

propiciada pela elegância. Tendo contribuição de autores como Gilda de Melo e Souza 

(1987) e Gilles Lipovetsky (1989) que discutem a relação história, moda e 

masculinidade. Com a realização da análise e observação de fotografias e de imagens 

de moda contidas na Revista Elegante e nos principais jornais caxienses percebe-se 

que, o propósito dos mesmos era apresentar e reforçar aos homens acerca das 

vestimentas que esses sujeitos deveriam usar a fim de apresentar-se socio-
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visualmente bem a sociedade. Pela observação dos aspectos analisados conclui-se 

que a moda possuía influências nas questões comportamentais do gênero masculino, 

as roupas assim como as fotografias nos contam histórias, nos revelam costumes, 

práticas e histórias de vida.  

Palavras-chave: Elegância. Masculinidade. Moda. 

 

 

MEMÓRIA E SILÊNCIO: RELAÇÕES ENTRE OS “KAPOS” E OS TRIÂNGULOS 

ROSA NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NAZISTAS 

 

Jefson Bezerra de Azevedo Filho - graduando 

Orientadora: Prof.ª Larissa Jacheta Riberti – UFRN 

 

O campo da literatura de testemunho, permite que sejam resgatados os relatos de 

sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Dentre as experiências 

narradas pelas vítimas, estão as dos homossexuais, homens e mulheres perseguidos 

pela sociedade e pelos agentes do terceiro Reich. A partir disso, pretende-se discutir 

como os kapos – presos que estavam na liderança dos campos de concentração e 

que tinham amantes homossexuais– tornavam as condições de vida dos seus 

amantes mais suportáveis, mesmo que muitas vezes fosse preciso ferir sua 

integridade moral, e ainda, como eles exerceram suas sexualidades em meio a tanta 

violência. Para isso, será utilizada como fonte a obra “Hombres del triângulo rosa – 

memorias de un homosexual en los campos de concentración nazis”, que relata a 

experiência de Josef Kohout nos campos de Sachsenhausen e Flossenbürg, e a obra 

“Triângulo Rosa – um homossexual no campo de concentração nazista”, que recupera 

o testemunho de Rudolf Brazda no campo de Buchenwald. Metodologicamente, será 

utilizada a História do Discurso. Objetiva-se com isso, observar como se constrói a 

relação entre memória e história, através dos testemunhos dos homossexuais 

sobreviventes dos campos de concentração nazista. 

Palavras-chave: Campos de concentração. Kapos. Homossexualidade. 

 

 

QUANTO VALE A HONRA? UMA ANÁLISE SOBRE O MASCULINO EM 

SENHORA (1875) DE JOSÉ DE ALENCAR 

 

Maria Samily Vieira Ribeiro - graduanda 

Milena Policarpo Carvalho - graduanda 

Orientador: Prof. Tito Barros Leal  

 

O estudo tem por fim analisar a prosa do Patrono da Literatura brasileira, José de 

Alencar. Focaremos leitura em Senhora (1875), livro cuja temática principal é critica 

aos casamentos por interesse, prática comum na Corte Carioca. Ao longo da vida 

Alencar experimentou período de grandes mudanças do cenário nacional e, por meio 

de sua escrita, buscou influenciar a sociedade na perspectiva de pautar identidade 
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nacional para o Brasil. Mas os círculos mais restritos da Corte estavam marcados por 

uma “teatralidade” moral radicalmente criticada pelo autor. Em Senhora – tal como em 

outros escritos alencarianos – Alencar expõe por meio de suas personagens, 

posicionamentos e análises particulares sobre o meio social no qual estava inserido. 

O estudo em desenvolvimento buscará compreender e analisar, a partir das ações e 

posicionamentos de Fernando Seixas – personagem que se vende e abandona duas 

mulheres por dotes – a prática dos casamentos por conveniência. Nossa leitura põe 

em foco a honra masculina. Em termos teóricos o trabalho investigativo se baseia nas 

relações entre História e Literatura lançadas por autores como LEAL, 2014; 

PESAVENTO 2003; 2006; CHARTIER, 2000; TAPIOCA NETO, 2013; 2017. 

Metodologicamente, discutiremos bbao longo do texto primeiramente as 

aproximações e distanciamentos entre a História e a Literatura visando compreender 

de que forma a História pode se utilizar da Literatura como fonte e, assim, acessar as 

representações feitas sobre o passado e produzir seu conhecimento; no passo 

seguinte analisaremos as práticas matrimoniais em voga na Corte Carioca buscando 

sua genealogia e confrontando a historiografia especializada com as representações 

verificadas a partir do comportamento de Seixas; pretendemos, por fim compreender 

o processo de transformação vivenciado pela personagem ao longo da obra e sua 

relação com Aurélia. Certo é que a pena alencariana, ao escrever Senhora, também 

registrou aspectos do cotidiano e da vida privada oitocentista possibilitando acesso a 

este mundo que foi a Corte Carioca do século XIX.  

Palavras-chave: Senhora. Historiografia. Moral Masculina. 

 

 

O SERTÃO DOS HOMENS VIRIS: VIRILIDADE, HONRA E VIOLÊNCIA SOB 

ÓTICA DA IMPRENSA CAXIENSE (1890-1930) 

 

Jakson dos Santos Ribeiro - doutor 

 

O sertão dos Homens viris: Virilidade, honra e violência sob ótica da imprensa 

caxiense (1890-1930) Jakson dos Santos Ribeiro O presente analisar os conceitos de 

honra, violência e masculinidade durante a primeira República, em Caxias, sertão 

maranhense, a partir da imprensa. Desse modo, vamos discutir inicialmente a ideia 

de honra, sob a ótica dos defloramentos, espancamentos realizados por homens, em 

Caxias, em busca da defesa da honra. Nesses casos, identificamos que a noção de 

honra vai se constituir de forma diferente, porém as ações performatizadas no âmbito 

social foram efetivadas dentro do conjunto de valores sociais correlacionadas e 

associadas às tradições de gênero, modelo familiar ratificados nesse contexto. Nesse 

caso, os discursos operacionalizam determinados comportamentos sociais que eram 

vigorados pela sociedade caxiense como ideal para construção de uma moral, 

preservando os bons costumes. Assim, as questões relacionadas à honra também 

envolveriam a vergonha de ser difamado publicamente, principalmente, quando 

estaria em jogo a virilidade masculina. Nessa compreensão, a imprensa, a partir da 

análise de discurso, nos demonstrou que algo, que movia a constituição de situações 
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em que os homens populares estavam envolvidos, estaria imbricado pela necessidade 

de defender a reputação; assim, movidos pela raiva e descontrole, os homens se 

tornam autores de episódios como espancamento e assassinatos. Assim a boa 

conduta masculina era exigida como forma de controlar esses homens, por isso os 

jornais caxienses apresentavam discursos reprovando tais comportamentos, cujas 

ações estariam fora dos padrões ideias existentes para o contexto. Em muitos 

momentos, os jornais frisavam a necessidade de posturas de “homens de verdade”, 

porém evidencia-se, a partir dos discursos publicados nos jornais, a constituição de 

práticas de dominação entre esses indivíduos, o que denotava uma realidade social 

repleta de maneiras diversas de apresentar a masculinidade e defendê-la. A luz desta 

questão, a imprensa apresentando os comportamentos entendidos como desviantes, 

o que demandaria para esses homens um movimento de correção dessas práticas, 

contribui com o ideal apresentado como necessário para a nação, naquele momento, 

ou seja, criar um país de homens honrosos, sem qualquer evidência de degeneração, 

pois se tornaria uma garantia de um país ideal. Dessa forma, vamos problematizar, 

em relação ao corpus documental, o conceito discurso e poder, como também a 

própria ideia de gênero e masculinidade, visto as práticas de defloramentos. Porém 

não se pode perceber o reforço da masculinidade apenas por esse viés, mas nos 

casos em que os envolvidos eram atores de assassinatos, por exemplo. Pois 

percebemos que era um vetor utilizado para se pensar essa masculinidade, ancorado 

na constituição da violência, uma maneira efetivada por esse homem para solucionar 

os seus problemas.  

Palavras-chave: Honra. Masculinidade. Imprensa. 

 

 
QUANDO O DESUMANO TOCA: UM OLHAR SOBRE A VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA 

 

Ailana Dellis Oliveira Nogueira – mestranda 

 

A violência contra a mulher apresenta-se em distintas expressões e uma delas tem 

sido muito presente e, por vezes, não avistada: a violência obstétrica. Caracteriza-se 

esta como sendo a violência cometida contra a mulher grávida e sua família em 

serviços de saúde durante a assistência ao pré-natal, pré-parto, parto, puerpério e 

abortamento. Podendo ser de caráter físico, psicológico, verbal e expressar-se de 

diversas maneiras perceptíveis ou veladas. Tomando como base a historicização do 

termo violência obstétrica, o presente trabalho busca se aprofundar em um estudo 

descritivo exploratório; analisando e evidenciando as falas das(os) entrevistadas(os) 

acerca de tal violência e da desumanização durante as etapas da gravidez: pré-natal, 

pré-parto, parto e puerpério. Este breve estudo foi realizado a partir de dois 

documentários referentes à temática, quais sejam: Na hora certa – documentário 

sobre parto humanizado; Nascer no Brasil: parto, da violência obstétrica às boas 

práticas. A partir da análise dos documentos midiáticos, ficou evidente a situação 

adversa, que, no contexto atual de assistência a saúde da mulher é tão presente. 
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Ademais, este trabalho traz uma reflexão e um debate ao tema que se refere à 

pesquisa em tela. Destarte, a sociedade precisa re(pensar) a forma hegemônica com 

que o parto vem sendo mercantilizado. Os indivíduos, em uma busca por 

conhecimento e tomada de consciência, devem problematizar e trazer alternativas 

para que ocorra um maior respeito e tratamento adequado para as mulheres nas 

situações supracitadas. 

Palavras-chave: Violência Obstétrica. Gênero. Mulher. 

 

 

MULHER E POLÍTICA PARTIDÁRIA NO NORDESTE BRASILEIRO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Helena Grazyelle do Nascimento Oliveira - graduanda 

Maria Laís dos Santos Leite - doutoranda 

Orientadora: Prof.ª Rocelly Dayane Teotonio da Cunha  

 

Informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2018, destacam que 

52,5% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, já o número de candidatas e 

mulheres eleitas é desproporcional ao de politicamente ativas no País. Mesmo depois 

da promulgação da Lei nº 9.504/1997 em que se estabelece um mínimo de 30% e 

máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições, há registro de diversas 

eleições sem alcançar o mínimo previsto na referida lei e 10 anos após sua criação o 

número de mulheres candidatas foi pouco maior que o mínimo exigido. O quantitativo 

de mulheres eleitas tampouco ultrapassa os 22% e em alguns Estados não chega a 

10% do total dos(as) que ocupam cargos eletivos atualmente, como demonstra o 

estudo feito pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal - em que se 

avalia a atuação de mulheres eleitas com base nos resultados dos pleitos de 2016 e 

2014 e que retrata a patente sub-representação da mulher na política partidária. As 

análises regionais também são relevantes para compreender o comportamento 

eleitoral dos brasileiros, uma vez que nas últimas décadas – e especialmente nas 

eleições de 2018 – tem se acentuado as diferenças entre os(as) eleitores(as) das 

diferentes regiões. A Região Nordeste, por exemplo, se destaca como a única em que 

o Bolsonaro não recebe o maior número de votos para a disputa presidencial, 

apresentando 30,3% dos votos válidos. É também no Nordeste, mais precisamente 

no Estado do Rio Grande do Norte-RN em que se elege a única governadora do Brasil 

nessas eleições com 57,6% dos votos. O Estado se destaca também na história da 

conquista de direitos políticos pelas mulheres, já que o exercício do direito ao voto foi 

consagrado no RN em 1927, cinco anos antes do reconhecimento no País. Diante das 

assertivas supracitadas acreditamos que a temática mulher e política não é uma pauta 

superada e que precisamos conhecer mais sobre o que já foi pensado e publicado 

sobre a questão e ainda estabelecer novas análises, problematizar essas estatísticas, 

estabelecer intersecções, etc. Nesse contexto, estabelecemos como objetivo desse 

estudo, apresentar um mapeamento das publicações acerca da participação/atuação 

de mulheres na política partidária na Região Nordeste do Brasil. Para tanto, 
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realizamos um estudo de caráter descritivo e exploratório do tipo bibliográfico, 

utilizando-se como metodologia a revisão integrativa da literatura na Biblioteca do 

Portal de Periódicos da CAPES/MEC. A busca gerou 72 resultados que foram 

tabulados em planilha eletrônica elaborada pelos autores em adaptação ao 

instrumento para coleta de dados de Ursi (2005) e Souza, Silva e Carvalho (2010). As 

produções abordam diferentes nuances sobre a questão de gênero na política e 

representam a discussão em diferentes períodos históricos, já que há resultados 

listados de 1993 a 2019 e desenvolvidos por autoras(es) da História, Sociologia, 

Ciência Política, Antropologia, Relações Internacionais, Letras, etc. 

Palavras-chave: Atuação de mulheres. Democracia representativa. Política 

partidária.  

 

 

 

 


