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APRESENTAÇÃO 
 
 
A oitava edição do Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, que ocorre 
anualmente, desde o ano de 2011, no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Caicó/RN, evidencia o 
caráter consolidado do evento que tem por objetivo reunir professores e alunos de 
graduação e pós-graduação dedicados aos estudos em História Cultural. Esta área 
específica do conhecimento histórico, caracteriza-se por forte caráter interdisciplinar, 
o que favorece a diversificação das interfaces da presente proposta. 
 
O evento demonstra potencial no que tange a dar visibilidade às novas demandas da 
História, a partir de novos objetos de investigação bem como incentivar pontes entre 
a pesquisa científica e a Educação como setor de aplicação. Assim sendo, o presente 
evento também objetiva promover debates nessa edição sobre as identidades, 
diversidades, fronteiras e sensibilidades, envolvendo a construção de conhecimentos 
a partir de abordagens ao feminismo, identidades, diversidades, criminalidades, 
fronteiras e ensino. Atuando, dessa maneira, como espaço de integração entre 
discentes e profissionais da área de História e ciências correlatas no Brasil. 
 
Com a temática geral Sertões: Identidades, Diversidades, Fronteiras, o VIII Colóquio 
História Cultural e Sensibilidades promoverá a integração entre as pesquisas 
importantes encaminhadas na área de História Cultural e suas conexões com áreas 
como à educação, a sociologia, a antropologia sem perder de vista o compromisso 
social de todas as associações científicas e tecnológicas públicas em 
desenvolvimento no país. Nessa edição, a programação conta com importantes 
nomes da História cultural e suas conexões com às temáticas de Identidades, 
Diversidades, Fronteiras. 
 

Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade 
Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima 

Coordenadoras do Evento 
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SOBRE A IDENTIDADE VISUAL DO VIII COLÓQUIO NACIONAL 
DE HISTÓRIA CULTURAL E SENSIBILIDADES 
 
  
O artista plástico Francisco de Assis Marinho – o “Chiquinho” – chegou aos sertões 
do Seridó potiguar aos cinco anos de idade, após peregrinar com a sua família, a pé, 
pelos 95 km que separam Cubati-PB e São João do Sabugi-RN, lugar que o adotou 
como filho. Filho de Walfredo Marinho e Luzia Jacinto de Medeiros, Assis começou a 
pintar nas calçadas sabugienses com pedaços de carvão e giz, inspirado pela arte do 
seu pai, que era santeiro e sanfoneiro. Sem frequentar escola de belas artes, fixou-se 
em Natal no ano de 1969, onde se foi aprimorando no conhecimento das formas e na 
combinação das cores, a partir do contato com os artistas da capital norte-rio-
grandense. 
 
Desenvolveu técnicas de pintura com óleo, cera e aquarela, realizando exposições 
individuais e coletivas, ganhando prêmios e menções honrosas, após enfeitar com as 
suas criações as paredes de residências, empresas e espaços públicos, sempre 
oscilando entre temáticas sertanejas e litorâneas. Seu talento ficou expresso de modo 
espontâneo, mostrando-se inicialmente nas vielas e oitões de um lugar seridoense, 
com os materiais do descarte sendo vertidos em contornos criativos, vindo a resultar 
numa profusão de traços e luzes transbordando pelas suas mãos, inundando os 
olhos sensíveis à arte que funde sensibilidades paraibanas e potiguares. 
 
 A imagem escolhida para ilustrar o VIII Colóquio Nacional de História Cultural e 
Sensibilidades é de painel em cera executado nos anos 1980, numa das paredes do 
Campus da UFRN em Caicó: a cena apresenta trabalhadores e crianças 
caminhantes, uns com as suas ferramentas de trabalho, outros com os seus 
brinquedos, no bege-marrom do chão sertanejo e no verde claro-escuro da caatinga. 
 
  
 

Prof. Ms. João Quintino de Medeiros Filho 
Professor da UFRN - CERES - Campus de Caicó 

 
  
 
  
 
Fontes: potiguarte.blogspot.com.br;  papocultura.com.br; memória particular. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

06 de novembro de 2018, terça-feira 
  
08:00h às 18:00h - Credenciamento 
Local: Laboratório de Ensino de História e Educação Patrimonial (LENHEP) 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  
19:30h - Solenidade de Abertura 
Prof.ª Dr.ª Ângela de Paiva Cruz – Reitora da UFRN 
Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima F. de M. Ximenes – Pró-Reitora de Extensão da UFRN 
Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão – Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 
Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento – Pró-Reitor de Pós-Graduação da 
UFRN 
Prof.ª Dr.ª Sandra Kelly de Araújo Alves – Diretora do CERES/UFRN 
Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva - Chefe do Departamento de 
História do CERES 
Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade - Coordenadora Geral do Evento 
Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima- Coordenadora Adjunta do Evento 
Assis Marinho - Artista homenageado 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
  
20:00h às 22:00h - Conferência Magna 
Parte da História: uma blogueira e perseguições que desconhecem fronteiras 
Conferencista: Prof.ª Dr.ª Lola Aronovich- DELET/UFC - Currículo Lattes 
Mediador: Profª. Dr.ª Jailma Maria de Lima - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
    
07 de novembro de 2018, quarta-feira 
  
07:30 às 09:30h - Mesa redonda [evento ligado à II Jornada de História dos Sertões] 
História Criminalidade e Justiça nos sertões oitocentistas 
Expositores: Prof. Dr. Ubirathan Rogerio Soares - DHC/CERES/UFRN 
Prof. Dr. Francisco Linhares Fonteles Neto - DEHIS/UERN 
Prof. Dr. Tiago da Silva Cesar - DEHIS/UNICAP 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Vanessa Spinosa - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
09:45h às 10h45h - Mesa redonda 
Gênero, colonialidade e interseccionalidade 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Ana Maria Veiga - DEHIS/UFPB 
Prof.ª Dr.ª Ivonildes da Silva Fonseca - Departamento de Educação/UEPB 
Mediador: Prof. Dr. Evandro dos Santos - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
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13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  
19:00h às 19h30h - Programação Cultural 
  
19:30h às 22:00h - Mesa redonda  
Ensino de história e diversidade 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Juciene Ricarte Cardoso - UAH/UFCG 
Prof. Ms.Cléryston Rafael Wanderlei de Medeiros - DHC/CERES/UFRN 
Prof. Dr. Carlos Torcato - DHC-UERN 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Larissa Riberti - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
19:30h às 22:00h - Palestra [evento ligado à II Jornada de História dos Sertões] 
Sertão: entre o fato e a fábula 
Palestrante: Prof.ª Dr.ª Kênia Rios - UFC 
Mediador: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório da Pós-Graduação - CERES/UFRN 
    
08 de novembro de 2018, quinta-feira 
  
07:30 às 09:30h - Mesa redonda  
Étnico-racialidades e genocídios 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Garcia - DEDUC/CERES/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Cláudia Cristina do Lago Borges - DEHIS/UFPB 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
09:45h às 10h45h - Mesa redonda 
Fronteiras e etnicidade no Mundo Antigo 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Lyvia Vasconcelos -DEH/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Priscilla Gontijo Leite - DEHIS/UFPB 
Prof.ª Dr.ª Airan Borges de Oliveira - DHC/CERES/UFRN 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes DCSH/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  

19:00h às 19h30h - Lançamento de livros 
Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 
  
19:30h às 22:00h - Palestra [evento ligado à II Jornada de História dos Sertões] 
Sistemas construtivos relacionados a construções não oficiais no sertão nordestino 
Palestrante: Prof. Dr. Roberto Airon Silva - DEH UFRN 
Mediador: Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva - 
DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório da Pós-Graduação - CERES/UFRN 
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19:30h às 22:00h - Mesa redonda 
Povos Ciganos: memórias e resistências 
Expositores: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior - DHC/CERES/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Maria Patrícia Lopes Goldfarb - DCSC-UFPB 
Prof. Dr. Flávio José de Oliveira Silva - DEPED-UnP 
Mediador: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 
   
09 de novembro de 2018, sexta-feira 
  
08:00 às 10:30h - Conferência de Encerramento 
Questões socialmente controversas, passados vivos e educação em temas sensíveis: 
das implicações da vida com o saber 
Conferencista: Prof. Dr. Fernando Seffner – PPGE/UFRGS - Currículo Lattes 
Mediador: Prof. Dr. Evandro dos Santos - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
  

13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 01  
 SERTÕES: NARRATIVAS E FRONTEIRAS 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade – UFRN e Prof. Dr. Evandro 
dos Santos – UFRN 
 
A CRÍTICA À MODERNIDADE EM OSWALDO LAMARTINE DE FARIA 
 

Natália Raiane de Paiva Araújo 
Graduanda – UFRN 

natalia_raianejprn@hotmail.com 
 
Analisa a vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, através da obra Sertões do 
Seridó (1980), propondo assim uma abordagem historiográfica acerca dos aspectos 
memorialísticos e culturais, tendo como objetivo a análise sobre natureza e 
modernidade na região do Seridó potiguar. Fizemos pesquisa bibliográfica em teses e 
monografias que enfocam o tema, como os trabalhos de Natércia Campos, Olivia 
Morais de Medeiros Neta e Alex de Assis Batista. Estes, apesar de abordarem 
Oswaldo Lamartine, quando se trata sobre a modernidade, não tecem análises mais 
profundas, por isso o tema proposto nesta pesquisa se mostra de bastante relevância. 
Metodologicamente, usaremos a abordagem da História do Discurso referida por José 
D’Assunção Barros. A modernidade trouxe para o sertanejo a perda de algumas de 
suas tradições como também inseriu novos elementos. É essa perca que Oswaldo 
Lamartine nos fala, ele escreve para tentar manter vivas as tradições por ele 
vivenciadas, nesta tentativa de guardar esta memória ele também vai ser a favor das 
instituições protetoras como o IBAMA e o DNOCS. Mostrando assim através de seus 
escritos a necessidade de preservação das memórias por ele adquiridas no tempo em 
que viveu nos sertões fazendo com que esse sentimento seja preservado através de 
seus escritos e passado a seus leitores. 
 
Palavras-chave: Seridó. Sertão. Modernidade. 
 
LITERATURA DE CORDEL: CAMINHOS E POSSIBILIDADES PARA A 
EDUCAÇÃO 
 

José Geraldo Alves Ferreira 
Graduado  

geraldojf.100.100@hotmail.com 
 

Alison Rodrigues Porto Bezerra  
Graduado 

alisonporto2014@gmail.com 
 
A Literatura de cordel é uma importante fonte histórica e, além de artefato cultural, 
pode ser utilizado na sala de aula como intermediário para discussão de temas 
transversais. Tendo em vista que a própria construção do cordel carrega anseios e 
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aspirações advindas de outras épocas, sendo o poeta/escritor um interlocutor que 
incorpora e da voz ao povo, fazendo do cordel um veículo de informação e de denúncia 
a calamidade vivenciada pelos sujeitos periféricos, fez-se uso do cordel no ambiente 
escolar, difundindo sua história e fomentando o apreço pela cultura popular, buscando 
estabelecer uma ponte entre a universidade, a produção acadêmica e as escolas da 
região. Os temas que foram abordados com mais frequência tinham relação com as 
adversidades enfrentadas por localidades distintas, com peculiaridades, como a seca 
no sertão nordestino. Desse modo o trabalho com o cordel funcionou como facilitador 
para a construção do conhecimento cientifico, transcendendo a sala de aula. Para 
composição deste trabalho buscamos pesquisas que se aproximassem do pensamento 
pistrakiano, cujos pressupostos teórico-metodológicos possibilitaram analisar a 
autogestão na aquisição do conhecimento, e a necessidade de uma escola 
incisivamente atual, além da análise bibliográfica, que formou o corpus do trabalho, 
as vivências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 
constituíram fonte de pesquisa. O sistema escolar persiste no meio convencional de 
ensino, tradicionalista, verbalista, é uma instituição pensada para ensinar grupos 
homogêneos de alunos, desconsiderando a crescente heterogeneidade dos públicos 
escolares, que não a reconhecem. 
 
Palavras-chave: Literatura de Cordel. Cultura Popular. Folhetos.  
 
SUBVERSÃO E RESISTÊNCIA EM HISTÓRIAS DE TRANCOSO 
 

Laís Santos Machado  
Graduanda – UPE  

lais_santosmachado@outlook.com 
 

Emanuel da Silva Oliveira  
Graduando – UPE  

emanuelhistoria2012@gmail.com 
 
As histórias de Trancoso são narrativas da literatura oral transmitidas de geração em 
geração. Uma de suas características marcantes é a apelação por ensinamentos éticos 
principalmente vinculados a moral católica. Boa parte de tais narrativas trabalham a 
partir de um imaginário da esperança das mudanças econômicas e de classe social, 
se o indivíduo seguir os preceitos éticos determinados pela mentalidade cristã. Com 
isso pretendeu-se a partir das representações imaginarias da tradição de Trancoso, 
compreender de que forma se dão tais representações dentro dessa dimensão do 
imaginário da esperança, violências simbólicas e luta de classes. Para realização 
deste trabalho fora utilizado a metodologia do paradigma interpretativo/qualitativo da 
História Oral no trato com as fontes de memória através dos colaboradores da zona 
rural do município de Caetés-PE, com a sequência da pré-entrevista, entrevista e 
transcrições. Deixando-se perceber as narrativas de histórias de Trancoso não apenas 
como um espaço de diversão e ensinamentos como também de subversão da ordem 
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dominante através da “lógica do fraco” resistindo à violência econômica e simbólica, 
sofrida pelos trabalhadores camponeses diante de uma realidade rural de 
desigualdades.  
 
Palavras-chave: História de Trancoso. História. Subversão. 
 
REPRESENTAÇÃO FEMININA DA REALIDADE NORDESTINA NO ROMANCE 
VIDAS SECAS 
 

Emanuel da Silva Oliveira 
Graduando – UPE  

emanuelhistoria2012@gmail.com 
 

Laís Santos Machado 
Graduando – UPE  

lais_santosmachado@outlook.com 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o romance Vidas Secas, baseando-se na 
representação feminina sertaneja. Contextualizar o romance de Graciliano Ramos na 
época em que foi escrito, e no espaço em que ele se desenvolve, o sertão nordestino. 
Relacionar as atitudes de Sinhá Vitória – personagem feminina do trama – com a vida 
da mulher nordestina. Entender o patriarcalismo proeminente da região do romance e 
como Graciliano Ramos consegue transcendê-lo em sua escrita. A pesquisa tem um 
caráter bibliográfico sobre o romance Vidas Secas e sobre a escrita de Graciliano 
Ramos, o analisando com um viés hermenêutico pós estruturalista, que determina que 
a prática do objeto obteve diversas influências despropositais do autor, como as 
influências culturais, sociais, econômicas. Foi analisado que Graciliano Ramos 
consegue desenvolver no romance supracitado um viés diferencial do até então retrato 
da mulher nordestina, exaltando sua resistência e força diante dos empecilhos 
patriarcais encontrados ao longo da vida da mulher sertaneja. Portanto, o autor, de 
forma não explícita consegue representar a essência desta mulher que foge do 
estereótipo patriarcal do que uma mulher deveria ser, que até então não era tão 
explorada pela literatura, exaltando sua liderança na sua família, através da 
personagem Sinhá Vitória, que apesar de não ser a principal, rege todo o romance com 
seu caráter de liderança e esperança numa mudança de vida, saindo do cenário 
entristecedor em que vivam. 
 
Palavras-chave: Mulher. Representação. Nordeste. 
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A BOLSA DE MANDINGA E SEUS ADEPTOS NA CAPITANIA DO RIO 
GRANDE: O CASO DOS ÍNDIOS JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO E MANUEL 
PEDRO (1755-1762) 
 

Alan Abel Cavalcante Paiva  
Graduando – UFRN  

alanabelcavalcantepaiva@gmail.com 
 
As denominadas “bolsas de mandinga” eram objetos oriundos do continente africano. 
Durante o processo de escravização das populações deste local, esse objeto conseguiu 
ultrapassar as fronteiras oceânicas e chegar até a América. Originalmente, a 
mandinga possuía um caráter islamizado. Seus usuários portavam dentro dela trechos 
do alcorão, e acreditava-se que quem as usasse penduradas ao pescoço estaria 
protegido contra ataques físicos e espirituais. Embora seu caráter de proteção tenha-
se mantido, ao chegar na América portuguesa, este objeto ganhou novos elementos, 
com ênfase para os católicos, e influenciou na religiosidade dos moradores da Colônia, 
ao passo em que ganhou novos adeptos de seu uso. Dentre esses novos adeptos, 
destacam-se os indígenas Manuel Pedro e José Rodrigues Monteiro, moradores da 
Capitania do Rio Grande. Portar esses amuletos era interpretado pela Igreja como um 
tipo de feitiçaria e, às vezes, dependendo do conteúdo presente dentro nessa, um 
sacrilégio. Dessa maneira, os indivíduos, mencionados anteriormente, foram 
denunciados ao Tribunal do Santo Ofício por, supostamente, possuírem este objeto. 
Embora existisse na época um discurso de “proteção” e inserção da fé católica para 
com os indígenas, na prática este esteve carregado de intolerância e preconceitos. O 
objetivo deste trabalho é analisar essas denúncias e interpretar as manifestações 
presentes nelas, a respeito dos significados atribuídos à mandinga, como também os 
direcionados aos indígenas. 
 
Palavras-chave: Bolsa de mandinga. Indígenas. Inquisição 
 
PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE E A FORMAÇÃO DO ESTADO 
NACIONAL NO BRASIL, 1831 A 1845 
 

Rosenilson da Silva Santos  
Professor DHI/UERN-Assú 

rosenilsonsantos@yahoo.com.br 
 
O tema de pesquisa deste trabalho é o das relações sociopolíticas entre a Corte do Rio 
de Janeiro e as províncias do Norte do Brasil, especificamente, Rio Grande do Norte e 
Paraíba, e sua participação na formação do Estado nacional, a partir da análise da 
trajetória política de Francisco de Brito Guerra, no período de 1831 a 1845. A discussão, 
já bastante encorpada, sobre a formação do Estado nacional preocupou intelectuais 
brasileiros desde o século XIX e, no XX, as historiadoras e os historiadores vêm 
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investigando a participação das elites locais e regionais nesse processo. Desde 
autores como José Murilo de Carvalho, que, em linhas gerais, conceberam pouca ou 
nenhuma participação dessas tais elites, elaborando assim a tese de que a formação 
do Estado nacional brasileiro se deu, de forma prioritária, em torno dos interesses dos 
grupos políticos e econômicos que orbitavam a Corte e o Rio de janeiro, até autores e 
trabalhos mais recentes que vêm advogando a participação das elites territorializadas 
em províncias ditas marginais. Nosso trabalho se avizinha dessa última perspectiva 
na medida em que desenvolvemos a hipótese de que as províncias sem tanta projeção 
econômica, através de agentes e representantes políticos na Corte, mantiveram 
audíveis seus interesses, nomeadamente aqueles relacionados à consolidação de seus 
territórios e fronteiras, a descentralização na administração do Império e 
fortalecimento dos poderes provinciais e a ampliação de sua representação na Câmara 
Geral e Senado, questões demais salutares nesse momento em que garantir a unidade 
nacional era tema precioso. A fontes para a pesquisa são oriundas do Senado do 
Império, Assembleia Geral do Império, Diocese de Caicó e Províncias da Paraíba e Rio 
G. do Norte a serem inqueridas através das análises metodológicas da micro história, 
na sua acepção de modulação das escalas de observação e da análise de trajetória, 
pensadas como mecanismos capazes de nos ajudarem a responder nossa 
problemática. 
 
Palavras-chave: Estado Nacional. Paraíba e Rio Grande do Norte. Francisco de Brito 
Guerra 
 
DO NORDESTE AO INFINITO: A ANÁLISE SOBRE A ESCRITA TELÚRICO-
SENSÍVEL DAS CRÔNICAS DE RACHEL DE QUEIROZ 
 

Hannah Jook Otaviano Rodrigues  
Graduada – UECE 

hannahjook@hotmail.com 
 
Este trabalho se propõe analisar as crônicas da escritora cearense Rachel de Queiroz 
compiladas no livro “Do Nordeste ao Infinito”. Nessa coletânea, publicada em 2015 
pela Editora Demócrito Rocha, foram reunidos escritos sobre a temática 
Sertão/Nordeste, em seus variados aspectos: geográficos, sociais, culturais, culinários 
e especialmente, afetivo. De amplo recorte temporal, foram selecionadas crônicas 
desde a década de 1940 até os anos 2000, dessa forma, é possível ter uma amostra 
considerável sobre os assuntos narrados, porém, todos centrados ou voltados para sua 
ligação com o Sertão/Nordeste. Rachel de Queiroz, em suas obras, apresenta 
comumente uma escrita “telúrica-sensível”, termo que cunhamos para abordar essa 
presença marcante em sua escrita da terra, do chão, do seu espaço de memória que é 
o sertão, em especial, o município de Quixadá no Ceará. Mesmo “ausente”, a 
narradora sempre faz referência direta ou indireta aos sertões e aos sertanejos em suas 
construções narrativas, sejam elas crônicas ou romances. Desse modo, analisamos 
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esse conjunto de crônicas e percebemos as sensibilidades imbricadas e representadas 
nesse livro. 
 
Palavras-chave: Sensibilidade. Sertão. Rachel de Queiroz. 
 
OS SILÊNCIOS DA HISTORIOGRAFIA OFICIAL E O PROCESSO DE 
CABOCLIZAÇÃO: NEGAÇÃO, AFIRMAÇÃO E REELABORAÇÃO IDENTITÁRIA 
 

Alexandre Gomes Teixeira Vieira  
Secretaria Municipal de Educação de Caetés  

PE/Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns 
alexandrearqueologia@gmail.com 

 
Esta pesquisa está pautada numa colocação de João Pacheco de Oliveira em sua 
etnologia dos índios misturados, ao elucidar os silêncios presentes na historiografia 
oficial sobre os indígenas do Nordeste brasileiro. Este trabalho, trata-se de uma 
proposta de escrita etnográfica, intercalada por conjecturas e proposições, analises e 
interpretações de uma história que aqui escolhemos chamar de indígena, mas, que 
não se limita a esta questão. Tem como objetivo refletir acerca das narrativas orais, de 
comunidades rurais do município de Caetés, Agreste pernambucano, buscando de 
alguma maneira responder a seguinte questão: “quem eram os cabocos brabos?”, 
presentes nestas narrativas. Para tanto, foram realizadas entrevistas com a população 
local, no período de setembro de 2014 a setembro de 2018, como método foram 
utilizadas: entrevistas semiestruturadas, projetivas e focalizadas, bem como a 
observação participante. O caboclo, ou como os entrevistados colocam, o “caboco 
brabo”, consiste nos não brancos dos interiores do Nordeste brasileiro. O “caboclo” 
enquanto conceito, precisa ser percebido em duas perspectivas, primeiro como um 
termo apropriado pelo branca para negligenciar a presença indígena em uma 
localidade, mas principalmente enquanto um “dizer” produzido por uma população 
para representar seu grupo, uma palavra para falar de indígenas onde as categorias 
jurídica, acadêmica e colonial: “índio” ainda não existia. Logo, a apropriação do termo 
“caboco” para negar a presença indígena em um lugar, cristalizou na memória coletiva 
de determinadas regiões a peça chave para resgatar a história desses povos e 
preencher ainda que parcialmente as lacunas sobre essa parcela da história do 
Nordeste. 
 
Palavras-chave: Caboclização. Caboco. Indígena.  
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FOTOJORNALISMO E BANDIDOS CÉLEBRES: A FOTOGRAFIA DE BANDIDOS 
E BANDIDAS NA CONSTRUÇÃO VISUAL DA VIOLÊNCIA (1920-1940) 
 

Ivania Valim Susin  
Aluna de Pós-Graduação – UNICAMP 

ivaniavalim@gmail.com 
 
Esta pesquisa pretende analisar algumas fotografias que circularam em jornais, entre 
os anos 1920 e 1940, e que pela forma de sua veiculação, foram elementos importantes 
para a fama e celebrização de alguns bandidos violentos. Sobre eles, o mais correto 
seria dizer que são famosos, antes mesmo do que violentos, uma vez que a própria 
violência a eles atribuída era parte de uma narrativa de folhetim, criada para suprir a 
demanda popular e, da mesma forma, criando a própria demanda. O recorte temporal 
refere-se ao que consideramos uma virada, uma espécie de marco, um antes e depois 
da fotografia de bandidos na imprensa: o cangaço. Mais especificamente os registros 
de Lampião e seu bando, cuja história remonta ao início dos anos 20 e atravessa duas 
décadas até que Corisco, o melhor amigo do chefe cangaceiro, encontre a morte em 
1940, dois anos depois dos assassinatos em Angicos, onde onze cangaceiros foram 
mortos e decapitados, e tiveram a fotografia de suas cabeças intensamente veiculadas 
em jornais. A justificativa para se creditar ao cangaço certa viragem visual nessa forma 
de registro será esclarecida a partir da quantidade e da forma das reportagens 
fotográficas.  
 
Palavras-chave: Fotografia. Bandidos. Cangaço. 
 
A FOLCLORIZAÇÃO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO E LAMPIÃO ATRAVÉS DA 
INVENÇÃO DA CULTURA NORDESTINA NO INÍCIO DO SÉC.XX.  
 

Elaine Cristina Diniz da Silva  
Graduanda em História – UFRN 

elainediniz1995@hotmail.com 
 
O presente plano de trabalho focou na pesquisa acerca da folclorização de Antônio 
Conselheiro e Lampião através da invenção da cultura nordestina entre o início do séc. 
XX, dessa maneira, essa análise histórica faz parte do projeto de pesquisa Místicos, 
Fanáticos e Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-brasileira 
(século XX) da Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Objetiva-se compreender 
como a folclorização da imagem de Antônio Conselheiro e Lampião dentro da cultura 
nordestina por meio da revista O Cruzeiro. Falando-se dos fundamentos teórico-
metodológicos trabalharemos com a ideia de misticismo estranho de Euclides da 
Cunha; do conceito messianismo da espera de Henri Desroche e da invenção do 
cotidiano entre práticas e estratégias Michel de Certeau; da invenção do Nordeste; e 
também da “cultura popular” e “folclore” popular nordestino de Durval Muniz de 
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Albuquerque. Teremos como fonte principal a revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro, o 
tratamento e os métodos da pesquisa se deram na criação de um banco de dados e na 
consulta hemeroteca digital da biblioteca nacional, logo depois na identificação, 
mapeamento e análise da documentação trabalhada. 
 
Palavras-chave: Folclorização. Antônio Conselheiro. Lampião. 
 
FRENTES DE TRABALHO NO SERTÃO DO NORDESTE:  COMPOSIÇÃO, 
CONDIÇÕES E FIM (1968-1976) 
 

João Paulo de Lima Silva  
Pós Graduado em História dos Sertões e Educação Infantil e Fundamental 

joaopaulojp31@hotmail.com 
 
O presente trabalho mostra o Sertão nordestino como um ambiente conflituoso onde 
os flagelados se mostravam insatisfeitos com as duras horas de trabalho e, os 
alimentos não eram mais suficientes para saciar a fome dos trabalhadores. Relatamos 
também a realidade temporal de uma população doente, pessoas de todas as idades 
envolvidas nas frentes de trabalho estavam forçadas a conviver em um ambiente sem 
qualquer condição de higiene que fosse adequada para se viver. As más condições de 
moradia e trabalho apresentaram a essas pessoas uma fome mais generalizada, sérias 
doenças e, em muitos casos uma morte prematura e desassistida pelas políticas 
públicas que, na grande maioria das vezes não conseguia conter tais problemas. 
Diante desse cenário, buscamos compreender os motivos que fizeram com que esse e 
outros programas fossem extintos. Utilizamos como forma metodológica exemplares 
do Diário de Natal disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira, além de relatórios 
manuscritos, pertencentes ao arquivo da Paróquia de Santana e, elaborados a partir 
de dados funcionais dos que atuaram em algumas frentes de trabalho ou emergência, 
como assim está descrito nos seguintes documentos. Após uma breve coleta e seleção 
de dados expostos nesses documentos, tivemos uma clara demonstração de como 
funcionava a distribuição dos trabalhadores, quais suas funções, quanto receberiam 
por seu trabalho e até mesmo o perfil social destes homens. 
 
Palavras-chave: Flagelados. Fome. Doenças. 
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ALIANÇA PARA O PROGRESSO NO RIO GRANDE DO NORTE: ALIMENTOS 
PARA A PAZ 
 

João Paulo de Lima Silva  
Pós Graduado em História dos Sertões e Educação Infantil e Fundamental 

joaopaulojp31@hotmail.com 
 
Discute como se deu o surgimento do Programa Aliança para o Progresso e como 
através da tentativa da expansão sobre a América Latina, o governo americano 
elaborou convênios para ajudar a escoar os seus excedentes agrícolas, através de 
doações, nos problemas do sertão nordestino, resultantes da seca e das enchentes. Da 
mesma forma, o trabalho evidenciará o programa “Alimentos para a Paz”. Este serviu 
para população mais carente como base alimentar e, ao mesmo tempo, foi valorizado 
como moeda de troca no tocante aos trabalhadores ditos flagelados atuantes nas 
frentes de trabalho em momentos mais críticos. O trabalho utilizou metodologicamente 
a História Política ao realizar em grande parte uma discussão sobre o livro “O Governo 
do Monsenhor Walfredo Gurgel” e algumas matérias das décadas de 1960 e 1970 
contidas no Jornal Diário de Natal, jornal fundado em 1939 por Djalma Maranhão e 
associados. Essas verificações apontam o real motivo da implantação desses 
programas de ajuda alimentar dos Estados Unidos da América, como sendo a 
contenção dos ideais soviéticos, vistos como o perigo vermelho, onde atuou uma 
massa populacional dependente desses recursos e revoltada com a onda de 
irregularidades que se tornou cada vez mais frequente sobre os programas. 
 
Palavras-chave: Sertão nordestino. Convênios. Implantação. 
 
O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO À CIDADE: A LEGITIMIDADE DO 
BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB 
 

Ayrle Alves de Figueiredo  
Graduação em História – UFCG/CFP 

alvesayrle@gmail.com 
 

Lilian de Lima Beserra  
Graduação em História – UFCG/CFP 

lilianbeserra19@gmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é analisar as possibilidades de leitura dos espaços da cidade, 
apresentando algumas imagens produzidas sobre o bairro São Francisco no município 
de Cajazeiras, Paraíba. O bairro São Francisco, mais conhecido por Asa Sul, é 
considerado um espaço que carrega em sua história um estereótipo marcado pelo 
esquecimento social, tráfico de drogas e violência. A imagem preconceituosa 
veiculada por moradores da cidade definem o bairro a partir de falas de jornais locais 
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que narram sobre o perigo constante de suas ruas e apresentam notícias de caráter 
policial (assassinatos, roubos), permitindo que o bairro seja visto, exclusivamente, sob 
olhares negativos de moradores e visitantes. Nesse sentido, buscou-se através de 
narrativas de moradores locais, perceber o sentimento de pertencimento e o cotidiano 
vivenciado pelos mesmos, construindo uma memória a partir das falas de alguns 
daqueles que vivem o bairro e o produzem em suas trajetórias cotidianas. Por meio da 
metodologia da História Oral, decorreu-se à observação participante e conversas com 
os moradores com questões previamente elaboradas e com consentimento dos sujeitos 
realizadas em visita ao bairro. O diálogo com autores como Giulio Argan (1995), Maria 
Stella Bresciani (1991), Michel de Certeau(2008) e Michel Foucault (2010) 
contribuíram para reflexão teórica do estudo. Como resultado, pode-se visualizar uma 
nova perspectiva do bairro que poucos residentes da cidade conhecem: o São 
Francisco aparece para nós definido como um lugar de cultura, histórias, vivências, e 
que reformula o espaço criado por discursos do olhar do outro. 
 
Palavras-chave: Pertencimento. São Francisco. Bairro. 
 
O SERTÃO EM ANÁLISE: DIÁLOGOS ENTRE EURICO ALVES E JOSÉ DE 
ALENCAR 
 

Artur Vitor de Araújo Santana  
Mestrando – UFRPE 

artur.vitor.santana@hotmail.com 
 
Na virada do século XIX, o sertão ganha relevância para se pensar o Brasil (SOARES, 
2009). Arquivos de ideias e imagens da paisagem sertaneja e das suas gentes foram 
forjadas e cristalizadas no pensamento social brasileiro, muitas das quais remetem a 
estampas imaginárias construídas desde o período colonial. Tomando como pano de 
fundo as representações de sertão e sertanejo na história e na literatura, nesse 
trabalho procura escutar e analisar os ecos intertextuais do romance O sertanejo 
(1875), de José de Alencar, no ensaio sócio-histórico Fidalgos e Vaqueiros (1989), do 
poeta e ensaista feirense Eurico Alves Boaventura. Opero com a perspectiva do texto 
como um artefato social e cultural, por natureza habitado por diálogos (BARROS, 
1997), intertextos (FREITAS, 2011) e apropriações (CHARTIER, 2002); e da leitura 
como uma prática plural, espaço de ressonância de diversas vozes, já que, na condição 
de sujeitos sociais e condicionados pelo tempo histórico em que vivemos, nos 
apropriamos de ideias e falas de outras pessoas. Nesse sentido, busco identificar e 
interpretar as formas de apropriação do texto alencariano na construção discursiva do 
sertão e do sertanejo por parte de Eurico Alves, tencionando problematizar o modo 
como o ensaísta feirense se apropria ou intertextualiza o repertório do romancista. 
 
Palavras-chave: Alencar. Boaventura. Intertextualidade. 
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REPRESENTAÇÕES DO VAQUEIRO EM TRÊS TEMPOS: DO FAZER A NAÇÃO, 
DO FUNDAR UMA NACIONALIDADE, DO PRODUZIR UMA RAÇA 
BRASILEIRA, 1875-1953 
 

Artur Vitor de Araújo Santana  
Mestrando – UFRPE 

artur.vitor.santana@hotmail.com 
 
No seguinte trabalho, refletindo sobre o processo de feitura do que chamamos de 
identidade vaqueira, em diálogo com Hall (2006), analisamos como a literatura em 
diferentes períodos históricos representa o vaqueiro, observando as permanências e 
deslocamentos de como o sujeito é narrado em O sertanejo (1875), Os sertões (1902) 
e Fidalgos e Vaqueiros (1989), que tomamos a um só tempo como fontes e objeto de 
análise, inspirado pelo conceito de representação defendido por Roger Chartier (2002) 
e aplicado por Pesavento (2000) ao re-pensar a relação da narrativa literária com o 
discurso histórico. Assim como observamos as apropriações realizadas por 
Boaventura (1989) das características que foram escritas anteriormente por Alencar 
(1875) e Cunha (1902) no que se refere ao universo vaqueano. Um ponto em comum 
entre os autores, é que pensam o vaqueiro como símbolo nacional, representando a 
centralidade do poder físico e simbólico do homem viril sobre a nação e a dominação 
do masculino na formação sócio-cultural do ser brasileiro. Ao conversar com Durval de 
Albuquerque Jr. (2010; 2013) e Bandinter (1993), afirmamos que o masculino se molda 
mais através daquilo que não é ou não deve fazer, do que por possuir uma definição 
própria do “ser”, já que o macho se caracteriza pelo extremo controle do corpo, para 
não se aproximar do feminino e fugir de um modelo de homem, que se apresenta 
corporalmente com pêlos, músculos e uma voz grave, que o caracteriza enquanto viril. 
 
Palavras-chave: Vaqueiro. Representação. Literatura. 
 
SINCRETISMOS E HIBRIDAÇÕES: A DIFUSÃO DO FOLHETO DE 
ALMANAQUE EM IBIARA – PB (1960-1990) 
 

Lilian de Lima Beserra  
Graduação em História – UFCG/CFP 

lilianbeserra19@gmail.com 
 
O propósito deste trabalho é analisar o processo de difusão do almanaque “O Nordeste 
brasileiro”, em Ibiara, Paraíba, no período de 1960 a 1990, buscando compreender os 
modos de recepção desse livreto pela sociedade ibiarense. De autoria do 
pernambucano Manoel Luiz dos Santos, “O Nordeste brasileiro” é um almanaque/tipo 
de folheto anual que, esteticamente, se parece com o cordel. No entanto, as 
informações que ele carrega estão relacionadas ao calendário lunar, apresentando o 
período de chuvas e estiagens, o tempo adequado para plantar e também o que plantar 
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– além do horóscopo, plantas medicinais, conselhos, curiosidades, versos e receitas. A 
recepção do almanaque se deu, principalmente, por agricultores que se deslocavam, 
nos períodos de passagem do ano, à feira livre para comprarem o “guia” das 
plantações, da cura de doenças e da vida. Levando em consideração o conteúdo e o 
contexto social de uma cidade do interior do Nordeste, por meio de entrevistas com os 
usuários, buscamos investigar como essas informações “proféticas” conquistaram os 
católicos ibiarenses, sendo por eles recebidas e apropriadas em suas ações cotidianas. 
Para esse fim, utilizaremos a metodologia da História Oral e as discussões teóricas de 
Burke (2010), Chartier (2004) e Souza (2009), entendendo o almanaque enquanto um 
elemento de religiosidade popular que, embora seu conteúdo se distancie dos 
preceitos católicos, tornou-se parte de uma prática religiosa popular entre os 
ibiarenses, no qual, através de encontros/hibridações culturais e o sincretismo 
religioso, praticantes do Catolicismo também estão inseridos em costumes 
considerados “mágicos”. 
 
Palavras-chave: Almanaque. Religiosidade. Hibridações culturais. 
 
UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DE AREIA SOB OS PÉS DA ALMA: UMA 
LEITURA DA VIDA E OBRA DE OSWALDO LAMARTINE DE FARIA, DE 
MARIZE LIMA DE CASTRO 
 

Eduardo Kleyton de Medeiros  
Graduação em andamento – História – UFRN 

eduacari@hotmail.com 
 
Discute o gênero biográfico como narrativa possível de contribuições com os estudos 
históricos. Apresenta, de forma sintetizada, um panorama geral da história da 
biografia e as relações que mantêm com o gênero historiográfico desde a Antiguidade 
até o tempo presente. Analisa a tese de doutoramento Areia sob os pés da alma: uma 
leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, defendida por Marize Lima de 
Castro, em 2015, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a qual narra uma construção do 
biografado enquanto intelectual sertanista. A partir de debates e problemas trazidos 
pela área de história da historiografia, aborda-se questões referentes à relação 
biógrafa/biografado que apresenta-se no texto; ao estilo narrativo adotado; e a questão 
da relação entre indivíduo e sociedade. 
 
Palavras-chave: História da historiografia. Biografia. Oswaldo Lamartine de Faria. 
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MARCHA PARA O OESTE: SERTÃO NA HISTORIOGRAFIA 
 

Alesy Soares Oliveira  
Graduação em andamento – História – UFRN 

alesysoares@hotmail.com 
 
Pretende-se neste artigo dar luz ao debate historiográfico sobre Alexandre de Gusmão 
nas perspectivas dos autores Rodrigo Otávio, Cassiano Ricardo e Jaime Cortesão, que 
nos limiares dessa discussão influenciaram significativamente na construção da 
narrativa do movimento “Marcha para o oeste” empreendido por Getúlio Vargas, que 
tinha como objetivo a ocupação dos territórios então reconhecidos como “Sertões” no 
centro do Brasil, a fim de ocupar esse espaço e proteger a população dessas “terras 
inóspitas e bárbaras”, por meio da ideia de modernização do País e com a mudança 
do sentindo atribuído a esses locais. Uma série de textos publicados em periódicos, 
entrevistas e cursos lecionados por esses autores endossam a relação que se pretendia 
estabelecer com a figura de Alexandre de Gusmão, muito já requisitada como 
formatador dos territórios brasileiros, em seu papel de primeiro “diplomata brasileiro” 
nas relações estrangeiras logo depois inseridas nos contextos de expansão territorial 
do Estado Novo e posteriormente no apoio do Brasil aos aliados na Segunda Guerra 
Mundial. A produção intelectual construída nos berços do IHGB e os movimentos 
políticos que se relacionavam com esses constructos foram de extrema importância na 
firmação das características das relações internacionais assim como no entendimento 
dos territórios brasileiros. Ao apontar essas conexões almeja-se contribuir para o 
entendimento das práticas políticas que se caracterizam por busca reconhecimento e 
aceitação por meio de diversos âmbitos literários, midiáticos e historiográficos. 
 
Palavras-chave: Rodrigo Otávio. Cassiano Ricardo. Jaime Cortesão.  
 
ESCREVER E CONSTRUIR: TAVARES DE LYRA E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
NORTE-RIO-GRANDENSE 
 

Ledson Marcos Sousa da Silva  
Graduação em andamento – História – UFRN  

ledson.15@hotmail.com 
 
Examina como o espaço é produzido mediante a escrita de Augusto Tavares de Lyra 
(1872-1958). Realizamos este Projeto de Mestrado no intuito de compreender melhor 
as relações dos Institutos Históricos e Geográficos (Brasileiro e do Rio Grande do 
Norte) com o autor em questão. Abordamos a produção historiográfica liryniana, indo 
de 1904 a 1923. De tal forma que nos possibilita: a) analisar o discurso histórico 
relacionando a construção do espaço norte-rio-grandense; b) colocar em questçao o 
papel social onde os letrados, especificamente Augusto Tavares de Lyra, estão 
inseridos; c) trabalhar os apontamentos étnicos inseridos na produção historiográfica 
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de Tavares de Lyra. Isto é, ver onde e como são inseridos na narrativa o indígena e o 
colono, de forma tal que auxilia seu sentido elaborado para o espaço. De respaldo, os 
conceitos de comunidade imaginada e campo social, respectivamente, de Benedict 
Anderson (2008) e do sociólogo Pierre Bourdieu (2001) para então orientar a pesquisa. 
Com estes conceitos, pretendemos revisitar antigas dicotomias como nação/região 
para, então, inserirmos alguns debates que podem contribuir bastante. Destarte, 
realizamos através da hermenêutica do discurso historiográfico a composição dos 
nossos objetivos. Retirando dos volumes de ambas as Revistas os princípios e 
elementos de nosso interesse.  
 
Palavras-chave: Espaço. Institutos Históricos e Geográficos. Historiografia.  
 
IMAGENS DE UMA GUERRILHA: UMA ANÁLISE SOBRE O DISCURSO  
EM FOTOGRAFIAS DA GUERRILHA DO AÇU 
 

Jarivan Marcos de Medeiros Batista  
Tutor do curso EAD de História 

jarivanheavy@yahoo.com.br 
 
Os anos de 1930 foi para o Brasil anos de muitas transformações e inquietudes. No Rio 
Grande do Norte nos anos de 1935 e 36 que de movimentos de reivindicações nos 
chama atenção, como a greve dos operários da estrada de ferro da Great Western por 
aumentos salariais, esse ato faz com que nos dias seguintes outras categorias entram 
em greve, como os salineiros de Mossoró e Macau. Na região da Varzea do Açu 
irrompe um movimento em que a impressa logo qualifica como um "movimento de 
caráter comunista". O jornal a República qualificava o movimento formado por homens 
rudes, analfabetos e dispostos a toda modalidades de crimes. Nesse movimento se 
destaca Manoel Torquato, homem que conhecia a região e era respeitado que tinha 
trabalhado na salineiras, porém em fotografias sobre o fim da Guerrilha da Varzea do 
Açu que nas costas dessas fotos descrevem ele e os integrantes de seu bando como 
bandidos. Mas o que o tornaria bandido? A fuga da prisão de Mossoró durante o 
movimento da Varzea do Açu? A proposta de mudança da ordem vigente para o 
comunismo? Ou a grande propaganda negativa da imprensa sobre esses 
movimentos? Eric Hobsbawm nos dá um norte em sua obra Bandidos que as 
autoridades tratam rebeldes e insurrentos como criminosos e marginais, mas em 
principio a distinção é clara, essa distinção é o que pretendemos ressaltar e analisar 
nessas fotografias e seus discursos para elucidar o carater revolucionario de Torquato 
e seu bando e não meramente banditista. 
 
Palavras-chave: Movimentos. Revolucionário. Açu. 
 
 
 
 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

23 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

 
 
O NORDESTE, OS MEMES, A PÁGINA BODE GAIATO E SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL (2013 – 2018) 
 

Franciely de Lucena Medeiros  
Graduação em andamento – História  

francielymedeiros98@gmail.com 
Orientador: Rosenilson da Silva Santos – UERN 

 
Este trabalho problematiza a invenção de uma identidade nordestina através dos 
memes da página “Bode Gaiato”. A referida página foi criada em 2013 pelo estudante 
de comunicação social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bruno 
Melo, e o material nela disponível é volumosamente utilizado nas redes sociais, 
especialmente no Facebook e Instagram, quando o tema em debate é a região 
Nordeste do Brasil. Nesse sentido, nosso objetivo é investigar como os memes 
produzidos nessa página elaboram uma determinada “identidade nordestina”, 
identificando que elementos estéticos, estereótipos e discursos são mobilizados para 
construir uma leitura específica do que seja tal região e os sujeitos que nela vivem. As 
fontes para análise do objeto serão os memes, que têm sido recentemente 
incorporados ao rol de documentos a partir dos quais os historiadores e historiadoras 
estudam as sociedades. Os nossos diálogos bibliográficos se darão com autores como 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2010), a partir do qual tratamos da ideia de 
invenção do Nordeste e de Kethryn Woodward (2012), que discute a relação entre 
identidade e diferença. Como resultados preliminares podemos apontar que nos 
memes divulgados na página Bode Gaiato, o Nordeste é representado por meio de 
objetos ou paisagens que denotem a relação da página e a região em questão e os 
nordestinos aparecem com tipos de linguagem, atitudes e bordões que os identificam. 
 
Palavras-chave: Nordeste. Identidades. Memes.  
 
FERROS DA RIBEIRA DO PIRANHAS: UMA DISCUSSÃO SOBRE OS FERROS 
DE MARCAR GADO NOS LIVROS DO ARQUIVO MUNICIPAL DE JARDIM DE 
PIRANHAS/RN 
 

Tales Jeffeson Maia de Medeiros  
Graduação em andamento – História – UFRN  

talesmaiamaia@gmail.com 
 
O presente artigo tem como ponto de partida a discussão sobre os ferros de marcar o 
gado no Sertão do Seridó, seu papel na colonização da região como condicionante da 
identificação do gado, os diferentes ferros das ribeiras ou cidadesm, o ineditismo da 
discussão sobre os ferros do município de Jardim de Piranhas que acompanha a 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

24 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

criação do município, sua relação com os ferros das outras ribeiras e o pertencimento 
ou não ao padrão denominado armorial, que é outra questão da denominada heráldica 
dos ferros. Faremos uma breve apresentação do tema, sobre o marcar e ferrar gado, 
suas relações com o povoamento dos sertões do Seridó, que usa o gado como veículo 
para a promoção deste empreendimento. Em seguida, discorremos sobre o ferrar e 
marcar o gado, as técnicas, a confecção, o caráter simbólico dos ferros na posse do 
gado e sua relação com as famílias, o caráter cultural do costume, que veio com os 
portugueses, mas aqui se investiu de outro viés simbólico, assumindo desenhos ou 
traços que os homens retiraram dos símbolos do zodíaco, da alquimia ou das “pedras 
de letreiro”, em uma alusão as pinturas rupestres que decoram as rochas do sertão do 
Seridó em diversas localidades, nos lembrando da nossa ancestralidade indígena. 
Para então adentrar na discussão inédita sobre os ferros registrados no livro do 
Município de Jardim de Piranhas e suas características principais dentro do 
movimento de marcar gado no Seridó. 
 
Palavras-chave: Seridó. Ferros de Gado. Jardim de Piranhas. 
 
PERSONAGENS SERTANEJOS NA ESCRITA REGIONALISTA ALENCARIANA 
DO SÉCULO XIX 
 

Brena da Silva Dantas 
Aluna de Pós-Graduação  

brenadantas_@hotmail.com 
 
O objetivo dessa pesquisa é analisar os personagens representados no romance O 
Sertanejo (1875) de José de Alencar, entre eles a figura do vaqueiro e todo o misticismo 
que envolve o personagem do sertanejo Arnaldo na narrativa. Além disso, reflete 
acerca do ambiente em que se passa o romance e como os diversos personagens 
interagem nesse cenário dos sertões. A obra se passa no interior do estado do Ceará 
no período de dezembro de 1764 a 1765, porém é uma publicação do século XIX, mais 
precisamente de 1875. A metodologia utilizada é a análise do discurso da fonte. Ao fim 
das observações percebe-se o quão encantador é o sertão de José de Alencar e 
destoante em certa medida dos discursos de seca que perpassam não só os sertões 
como também o Nordeste. Contudo, reflete também acerca da permanência de falas 
preconcebidas e enraizadas nas características de alguns personagens do romance. 
 
Palavras-chave: Personagens. Literatura. Regionalista. Sertanejos.  
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DESBRAVANDO O SERTÃO AO SOM DE LUIZ GONZAGA 
 

Mariana Melo Angelino  
Graduação em andamento – História  

marianaangelino97@gmail.com 
 
Luiz Gonzaga cantou as histórias do Nordeste e foi o principal expoente de difusão da 
cultura dessa região para o resto país, a partir da década de 40, ele conseguiu que sua 
música fosse ouvida e refletida através das letras e sons, convidando as pessoas 
conhecerem o Nordeste em uma época onde o centro das atenções era 
majoritariamente o Sudeste do país.  Neste sentido, esse trabalho se faz pertinente, 
pois através dele podemos problematizar como foi esse desbravamento do sertão por 
Gonzaga e como ele influenciou uma nova visão uma sobre Nordeste. Para responder 
essa problemática, elaboramos um objetivo geral, que é, problematizar como Gonzaga 
vai fazer um discurso sobre o sertão nordestino.  Usaremos como fonte algumas 
músicas do “rei do baião”, levando em consideração que as obras de Gonzaga se 
referem principalmente aos sertanejos que viviam da agricultura, analisaremos o 
discurso e a imagética que ele vai usar para falar da região. Para embasar nossa 
pesquisa contaremos com apoio teórico de trabalhos de Durval Muniz de 
Albuquerque. Michel Foucault e José Geraldo Vinci. Dessa forma, compreenderemos 
a narrativa do Sertão existente em suas obras, os impactos dessa narrativa e sua 
repercussão até os dias atuais. 
 
Palavras-chave: Sertão. Música. Gonzaga 
 
O SERTÃO NA OBRA "OS BRUTOS", DE JOSÉ BEZERRA GOMES (1938) 
 

Prentice Geovanni Silva Costa  
Graduação em andamento – História – UFRN 

prenticegeovanni@gmail.com 
 

Tereza Cristina Melo Dantas  
Graduação em andamento – História – UFRN 

cristinatereza76@yahoo.com.br 
 
Analisa as ideias de sertão presentes na obra “Os Brutos” (1938), de José Bezerra 
Gomes. Parte da necessidade de se investigar como a sensibilidade narrativa aparece 
em textos literários produzidos pelos habitantes sertanejos no semiárido, neste caso, o 
Seridó potiguar; de valorizar a literatura como fonte histórica, buscando assim, a 
existência de fatos, de lugares sociais e contextos de produção em que a obra literária 
foi escrita. Adotou, em termos de metodologia, inspiração na “operação 
historiográfica” proposta por Michel de Certeau para analisar a fonte literária e, no 
tocante ao referencial teórico, fundamentou-se nas premissas de Erivaldo Neves, 
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Jerusa Ferreira, Janaína Amado e Antonio Carlos Robert de Moraes acerca da 
discussão sobre os conceitos de sertão. Procedeu, também, metodologicamente, à 
consulta e leitura da biografia do autor para nortear o quanto o sertão e vida podem se 
influenciar mutuamente na visão humana que emerge da fonte literária. Verificou, 
portanto, em suas personagens e descrições, o sertão cultural; o sertão em memória; o 
sertão como interior, longe do litoral; o sertão sendo seca; o sertão como lugar de 
mundo. Conclui, assim, que a obra “Os Brutos” é composta de muitos sertões que, na 
verdade, se configuram em um único: o do universo humano. É na sutileza dos 
personagens que um pesquisador pode encontrar a força, o amor, o prazer, o cotidiano, 
as decepções, o quebrar da vida e, principalmente, o resistir do que é ser sertanejo no 
sertão do interior do nordeste. Por fim, considera o caráter universal da obra e a sua 
importância para cultura seridoense.   
 
Palavras-chave: Os Brutos. Sertão. José Bezerra Gomes. 
 
O (SER)TÃO NORDESTINO REPRESENTADO: VILA REAL E A VELHA E BOA 
QUESTÃO DA IDENTIDADE 
 

Fabiana Cruz da Silva 
Aluna de Pós-Graduação 

fabiana.cruz2008@hotmail.com 
 
A região Nordeste do Brasil marcada por significativos contrastes sociais forneceu 
matéria de ficção para boa parte da Literatura regionalista, contribuindo para a 
configuração de um imaginário social da região e do seu povo. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem como objetivo refletir sobre os aspectos construtores da 
representação do espaço-sertão-nordestino no âmbito da literatura regional no sentido 
de perceber como a ficção brasileira voltou seu olhar para as especificidades das 
culturas plantadas no interior dos sertões. Com esse objetivo tomaremos como norte o 
romance Vila Real (1979) do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, narrativa que traça 
os dramas do homem do campo numa cidade fictícia do sertão contra “a Caravana 
Misteriosa” nome dado a uma empresa mineradora que lhes toma a terra. Trata-se de 
uma luta pela sobrevivência que descortina ao leitor um universo de significações no 
desabrochar de um sentimento de uma identidade coletiva. Com essa finalidade, os 
suportes teóricos que nortearão este trabalho se inserem no campo da História Cultural 
em diálogo com os conceitos de representação e identidade, noções importantes no 
pensar as interfaces da literatura e da história. Com base nessa proposta 
vislumbramos contribuir para ampliar as possibilidades de leituras tecidas em torno 
do sertão enquanto espaço construtor de identidades e sensibilidades.  
 
Palavras-chave: Literatura regionalista. Espaço-sertão. Identidades. 
 
 
 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

27 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

 
CANUDOS: UM SONHO LIBERTÁRIO NO SERTÃO BAIANO 
 

Fernando Antonio Honório 
Graduação em andamento – UFCG 

faohaf@hotmail.com 
 
A Campanha de Canudos (1896-1897) pode ser considerada como o mais catastrófico 
conflito civil ocorrido em solo brasileiro. Naquele confronto Forças Federais e Policiais 
de vários Estados da Federação dizimaram de forma “bárbara” quase a totalidade da 
população de uma das maiores comunidades do interior baiano, além de separarem 
crianças órfãs que foram abandonadas ou levadas como butim de guerra pelos 
vencedores. Este trabalho objetiva mostrar que os sertanejos de Canudos fundaram 
um movimento social cujos integrantes apresentavam motivações e características 
sociais, econômicas e culturais diferentes, mas que, unidos pelos princípios cristãos 
de Antônio Conselheiro cultivavam o sonho de terem na “terra” aquilo que só lhes eram 
prometido no “céu”. Baseado em fontes bibliográficas e periódicos da época, o estudo 
conclui que embora tenham sido rotulados de fanáticos, monarquistas/restauradores, 
sebastianistas e/ou subversivos, o mais grave cometido por aqueles sertanejos pobres, 
foi se rebelarem contra a ordem social e econômica - fato que aos olhos da elite 
latifundiária, ameaçava o ciclo de exploração da mão-de-obra minando o equilíbrio de 
poder vigente - e, em torno de um líder religioso, fundar Belo Monte, considerada a 
“Nova Jerusalém”, baseada na fé, no respeito e no trabalho coletivo em prol da 
comunidade. 
 
Palavras-chave: Canudos. Conselheiro. Liberdade. 
 
RELATO A EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DA OBRA 
 

Mara Gabrielly Batista de Macêdo 
Graduação em andamento – História – UFRN   

maragbmacedo@outlook.com 
Orientador: Helder Alexandre Medeiros de Macedo  

 
Relata a experiência de análise da obra “Viagem ao Brasil”, de autoria de Hans Staden 
(1990 [1555]), relacionando com a perspectiva apresentada sobre os índios no filme 
“Como era gostoso o meu francês” (1971). Partiu de uma reflexão proposta como 
atividade avaliativa complementar realizada em grupo na disciplina de História 
Indígena, sugerida pelo professor Fábio Mafra, objetivando a reflexão sobre a 
importância da comparação de diferentes documentos e sua análise crítica no Ensino 
de História. Em termos de técnicas metodológicas, com fulcro nos ensinamentos de 
Michel de Certeau, toma como premissas a abordagem teórica inspirada na operação 
historiográfica, seleção, fichamento e discussão da obra de Hans Staden e a análise 
do filme “Como era gostoso o meu francês”, de Nelson Pereira. Constata que, no livro 
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e no filme, a figura do índio é retratada conforme a iconografia formada por cronistas 
e viajantes do período colonial – do indígena selvagem com hábitos antropofágicos. 
Por outro lado, a utilização de ferramentas didáticas que proponham a análise crítica 
destes diferentes documentos permite a construção do índio como figura de 
resistência. Conclui que a perspectiva abordada no livro e no filme, embora 
comunguem da figura cristalizada do indígena, pode ser utilizada em sala de aula 
desde que pensada criticamente, com o fito de ressaltar a resistência dos povos 
autóctones. 
 
Palavras-chaves: Indígenas. Ensino de História. Relato. 
 
NA ARIDEZ DO SOLO BROTAM PAPEL E TINTA: O ESTUDO DA PRODUÇÃO 

DE SABERES SOBRE AS SECAS POR MEIO DA COLEÇÃO MOSSOROENSE 
NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR – SÉRIE C 
 

Carlos Henrique Gomes Silveira 
Graduação em andamento – História  

carlos1114gomes@gmail.com 
 
A Coleção Mossoroense tornou-se referência no estudo sobre as secas, tanto pela 
quantidade de títulos (cerca de 900 obras), quanto pela qualidade, uma vez que se 
verifica autores da gama de Câmara Cascudo, Raimundo Nonato, Elói de Souza, 
Dorian Jorge Freire, Raimundo Soares do Brito, Jerônimo Vingt-un Rosado, que, sob 
diversos olhares, pensaram sobre a estiagem no nordeste brasileiro, em especial, no 
sertão potiguar. Este cenário, portanto, permite o estudo das secas numa perspectiva 
interdisciplinar, pois o ecletismo das obras da Coleção Mossoroense propicia várias 
abordagens temáticas como: disputas políticas entre elites por recursos públicos; 
debates científicos sobre as causas, efeitos e soluções para a 
estiagem; situação social da população; descrição geográfica da região etc. Em 
virtude tanto da extensa quantidade de obras quanto de seu estado precário, fez-se 
necessário renovação e ampliação deste projeto para que os objetivos possam ser 
atingidos. Para tanto, esta ação se debruçará na análise das obras correspondentes a 
série C – formada por livros com mais de 50 páginas. Deste modo, este projeto objetiva, 
portanto, mapear o acervo temático sobre as secas da coleção Mossoroense na série 
C, digitalizar o material elencado e disponibilizá-lo no acervo do NUDOPH – Núcleo de 
Pesquisa em História, do Departamento de História da UERN. Além disso,serão 
produzidos materiais com os resultados da pesquisa - textos acadêmicos - e também 
um guia de estudos do acervo sobre o tema a ser utilizado pelos estudantese 
pesquisadores das áreas de História, Geografia, Ciências Sociais, Ciências Agrárias e 
áreas afins. 
 
Palavras-chave: História das secas. Cultura letrada. Produção de saberes. 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

29 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

 
 
 
O ICOP E A CONSTRUÇÃO DA REGIÃO DE MOSSORÓ (1957-2012) 
 

Maria Eunice de Oliveira 
Aluna de Pós-Graduação 

maria16eunice@gmail.com 
 

Guilherme Luiz Pereira Costa 
Graduação em andamento – História  

guilhermelpcosta15@gmail.com 
 
O trabalho a seguir busca analisar como uma “Região” foi sendo constituída como tal 
ao longo do tempo. A Região do Oeste Potiguar foi ganhando destaque a partir de 
movimentos intelectuais que criaram uma identidade para o espaço. Reflete-se assim 
acerca do papel de determinados sujeitos e instituições no delineamento não só do 
Oeste Potiguar, mas de Mossoró enquanto região. Entre estas instituições está o 
Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP), que desde 1957 prega e divulga uma 
cultura de um espaço, notadamente, do Oeste Potiguar, e por conseguinte de Mossoró. 
Cultura está voltada para os interesses de uma parcela da população. Busca-se-á 
compreender o papel desempenhado a partir do discurso do ICOP para um melhor 
entendimento desta instituição diante do cenário cultural norte-rio-grandense e da 
Região Oeste do RN, permitindo, assim, que sejam lançados questionamentos, 
entendimentos e reflexões sobre a função social e cultural do ICOP, partindo do 
discurso de seus membros, intelectuais que através de seus discursos e escrita, 
formaram um espaço; atentando para o lugar institucional, social e a escrita destes 
sujeitos; compreendendo sua trajetória e seu perfil; buscando conhecer como esta 
instituição aparece no cenário intelectual e cultural do Rio Grande do Norte; identificar 
o lugar social dos sujeitos e caracterizando as marcas de sua escrita com relação à 
cultura do Oeste Potiguar. 
 
Palavras-chave: ICOP. Oeste Potiguar. Região. Espaço. 
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O MUNDO ANTIGO E OS CORDÉIS BRASILEIROS: A RECEPÇÃO DOS 
CLÁSSICOS ATRAVÉS DAS PELEJAS 
 

Matheus Araújo 
Graduação em andamento – História – UFRN  

mxtheux@gmail.com 
Orientadora: Profª Drª Airan dos Santos Borges de Oliveira 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o plano de trabalho vinculado ao 
projeto de pesquisa: “As apropriações da Antiguidade Clássica nos Cordéis 
Brasileiros”, orientado pela Profª. Drª. Airan dos Santos Borges de Oliveira (DHC-
UFRN) e que está vinculado ao laboratório de História Cultura e Poder e ao grupo de 
pesquisa em História dos Sertões. O primeiro passo da pesquisa em tela consistiu no 
mapeamento, e na seleção dos cordéis que serão analisados na pesquisa. Para tanto, 
consultamos os acervos da Cordelteca Djalma Mota (UFRN/Ceres-Caicó), do 
laboratório da UFCG (LAELL) e no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura 
Popular (NUPPO) UFPB (João Pessoa/PB).  A partir da análise dos acervos 
supracitados, identificamos que os cordéis com temática das Pelejas, apresentam 
maior potencial para nosso estudo, sobretudo porque nesta vertente do cordel, a 
Antiguidade aparece como uma espécie de erudição dos envolvidos para que possam 
demonstrar mais conhecimento e, assim, vencer a disputa narrativa. Partindo disso, 
analisaremos como a recepção da Antiguidade Clássica, aparece nos cordéis 
brasileiros, isto é, analisaremos de maneira mais contundente como os cordelistas se 
apropriaram do Mundo Antigo para dar mais densidade em seus discursos em versos. 
Para tanto teremos como base os estudos de recepção dos clássicos e nos aportaremos 
no texto de Anastácia Bokagianni (2016) que nos auxilia a compreender como os 
estudos de recepção são realizados. 
 
Palavras-chave: Recepção dos clássicos. Cordéis. Pelejas.  
 
“MIL DIAS CONSECUTIVOS DE SECA E DESGRAÇA”: ANÁLISE DAS 
NOTÍCIAS DA SECA NO JORNAL NORTERIOGRANDENSE “O POTI” (1981) 
 

Daniela Gomes Garcia 
Graduação em andamento – História – UFRN 

nyeela2021@gmail.com 
Orientadora: Jailma Maria de Lima – UFRN 

 
A utilização de jornais e imprensas como fonte, apresenta um material de publicações 
de diversos artigos, notícias e manchetes para a pesquisa sobre o momento político e 
social que enfrentava o estado. O periódico nos proporciona uma verdadeira 
amálgama de possibilidades enquanto fonte. Funcionando como um portador do 
pensamento social e crítico da época, trazendo dados, materiais, críticas e opiniões de 
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diversas classes sociais da época. O jornal norte-rio-grandense” foi criado em 29 de 
Julho de 1954, circulava durante as manhãs, enquanto o Diário de Natal circulava à 
tarde. Depois, em 1958, O Poti passou a ser um jornal semanal. Esses jornais para 
analisar a partir dos termos encontramos 314 ocorrências no ano 1978, o jornal 
apresenta contando desde a permanência dos indivíduos que se arriscaram em meio 
ao solo árido acarretando também perda na safra de algodão que reduziram até 
setenta por cento, muitos norte-rio-grandenses  migraram  para as outras regiões do 
país devido à seca  , o jornal também apresenta qual a visão do governo do estado 
sobre a vasta estiagem . 
 
Palavras-chave: Seca. Poti. Jornal.  
 
ÁRVORE DA VIDA: HISTÓRIA E DESTRUIÇÃO DOS CARNAUBAIS NO VALE 
DO AÇU/RN (1975-1987) 
 

Ademar Pelonha de Menezes Filho 
Graduação em História  

ademarpmenezes@gmail.com 
 
A pesquisa em tela, tem como objeto de análise a erradicação dos carnaubais do Vale 
do Açu, no âmbito do processo de modernização agrícola, agenciada pelo DNOCS. 
Sobre o arcabouço teórico da história ambiental, abordaremos em dois capítulos o 
debate protagonizado por atores sociais acerca da questão, a erradicação da cultura 
da carnaúba e os impactos de ordem sociais e ambientais. Para o desenvolvimento da 
pesquisa, se fez necessário o emprego de referencial metodológico que propiciou o 
mapeamento, o interrogatório e o diálogo com as fontes, obedecendo essencialmente 
aos recortes temático, espacial e temporal, estabelecidos para o trabalho em questão, 
mas sem atribuir dimensão de valor hierárquico a determinada tipologia de fonte, 
atendo-se, sobretudo, aos cruzamentos e diálogos entre estas, com vistas a propiciar 
valiosos resultados à pesquisa histórica. Com o intuito de alcançarmos os objetivos 
anteriormente propostos, utilizamos um leque de possibilidades, que compreenderam: 
a literatura específica sobre a temática, jornais, revistas especializadas, fotografias, 
relatórios técnicos, periódicos eletrônicos e documentários. A carnaúba representa um 
elemento importante nas dinâmicas dos arranjos socioculturais do Vale. Com a 
modernização agrícola a carnaúba perdeu importância, enquanto instrumento que 
possibilitou a produção e o acumulo de riquezas por parte da aristocracia rural, mas 
continua cumprindo uma função social extremamente relevante, que é a geração de 
trabalho e renda para as camadas mais pobres da população no período de estiagem. 
Observa-se que a modernização agrícola provocou a alteração da morfologia agrária 
da região, com resultados dramáticos para os atores sociais ligados ao universo rural. 
 
Palavras-chave: História. Carnaúba. Vale do Açu. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 02  
 HISTÓRIA CULTURAL E O SAGRADO 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Lourival Andrade – UFRN e Prof. Ms. André 
Luís N. de Souza – UFRN 
 
CINEMA E A MULHER NEGRA: COMO SOMOS HISTORICAMENTE 
REPRESENTADAS 
 

Priscila Juliene da Silva Araujo 
Aluna de Pós-Graduação - UEPB 

priscilajuliene@hotmail.com 
 
Este artigo é resultado de uma proposta do projeto dissertativo, no qual apresento de 
forma sucinta os arquétipos e representações construídas sobre a identidade da 
mulher negra no cinema brasileiro no período de 1950-1970, tendo como base a 
discussão sobre os filmes: Sinhá Moça (1953), Ganga Zumba (1964) e Xica da Silva 
(1976). O aporte teórico parte do diálogo com Marc Ferro (2010), ensejando discutir a 
relação do cinema com a história, pensando a Nova História Cultural como meio que 
possibilitou ao historiador fazer o uso das produções cinematográficas como objeto de 
análise historiográfica. Essa discussão se fez emergir a partir da ação da Terceira 
Geração dos Annales, uma discussão realizada por teóricos como Peter Burke(1992). 
Problematizando a representação da mulher negra na construção da sua identidade, 
aponto Stuar Hall (2014) e Roger Chartier(1988). Os autores citados nos ajudam a 
refletir sobre os caminhos dessa pesquisa, visando problematizar o posicionamento 
atribuído a mulher negra no cinema brasileiro (1950 -1970), em paralelo à esfera da 
historiografia cultural. 
 
Palavras-chave: Cinema. Mulher. Representação. 
 
ESPACIALIZAÇÃO DO SAGRADO: HIBRIDISMO RELIGIOSO E CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA DE “TERREIROS TRAÇADAS” EM CAMPINA GRANDE- PB  
 

Lucas Gomes de Medeiros 
Aluno de Pós-Graduação – UFRPE  

lucas.gomes.medeiros.historia@gmail.com 
 
Pretende-se analisar a construção simbólica dos espaços que constituem os 
chamados “terreiros traçadas” na cidade de Campina Grande- PB, comunidades 
tradicionais afro-ameríndios que comportam o culto da Jurema Sagrada e dos Orixás 
ou Inkices africanos simultaneamente, na busca por historicizar processos de 
espacialização, construção de identidades e práticas sagradas. Compreendendo que 
uma parcela significativa desses terreiros se orienta a partir de especificidades 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

33 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

culturais oriundas do encontro entre cosmovisões e experiências históricas indígenas, 
negras e do “catolicismo popular”, buscamos apontar alguns dos mais importantes 
motivos históricos que na cidade permitiram tais entrelaces.   
 
Palavras-chave: Espacialidade. Tradições Afro-Ameríndias. Circularidade Cultural. 
 
NOS ENREDOS DA MORTE: O BEM MORRER E OS RITOS FÚNEBRES EM 
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB (1940-1970) 
 

Maiza Ribeiro de Sousa 
Aluna de Pós-Graduação – UFCG 

izamataraso@hotmail.com 
Orientador: Rodrigo Ceballos 

A presente pesquisa discerne sobre as práticas fúnebres: vigília, velório e 
sepultamento, ocorridos na cidade em São João do Rio do Peixe-PB entre os anos de 
1940-1970. Por meio da História Oral, buscamos fazer uma análise dos sentidos 
simbólicos construídos em relação ao último adeus. Nosso aporte teórico respalda-se 
nos trabalhos de Reis (1991) e Rodrigues (1997), que nos ajudam a pensar por meio 
das narrativas construídas pelos camponeses a relação com o momento das 
despedidas e os cuidados com o morto através dos ritos de morte. Estes ritos fúnebres 
dispensados na hora da morte e os cuidados com o morto produziram laços de 
sociabilidades e sensibilidades pautadas em suas crenças entendidas como 
responsáveis pela construção da boa morte nessa cidade interiorana da Paraíba.  
 
Palavras-chave: São João do Rio do Peixe. Morte. Práticas fúnebres. 
 
"PARA INICIAR A JEC": A FORM(AÇÃO) DE DIRIGENTES DA JUVENTUDE 
ESTUDANTIL CATÓLICA FEMININA 
 

Carolina Maria Abreu Maciel 
Professora Vinculada a Secretária de Educação do Estado do Ceará 

carol.jaimecamil@gmail.com 
 
Implantada no Brasil desde 1935, por Dom Sebastião Leme, cardeal arcebispo do Rio 
de janeiro, a Ação Católica Brasileira, braço leigo da Igreja Católica, veio exercendo 
diversas intervenções no quesito de evangelizar as diferentes camadas da população 
brasileira, tanto os que moravam no campo como nas cidades. À ACB coube a missão 
de atrair estes sujeitos novamente às fileiras crentes da Igreja. Uma das formas 
pensadas para dar vida a esse movimento evangelizador foi a criação concomitante a 
ACB dos seus núcleos de juventude, As Juventudes Católicas foram espaços de 
sociabilização e formação de vários jovens, na faixa etária dos 14 aos 30 anos, desses 
grupos os mais conhecidos e evocados nos estudos sobre a ACB são a Juventude 
Universitária Católica e a Juventude Operária Católica, pois que estas tiveram papel 
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de destaque na resistência contra a Ditadura Civil Militar, instalada no Brasil, em 1964. 
Neste artigo, propomos uma análise aprofundada acerca da formação evangélica das 
dirigentes da Juventude Estudantil Católica Feminina ou somente JECF, primeiro 
núcleo de juventude estudantil criada pela ACB. Utilizaremos como fontes para este 
estudo os manuais da Ação Católica, publicados no Brasil no fim da década de 1930, 
traduções autorizadas pela Igreja dos manuais italianos escritos por Monsenhor Luis 
Civardi, as cartilhas de formação produzidas pela JEC. Também vamos utilizar 
documentos da organização, boletins e correspondências, por fim bibliografia 
produzida por representantes da hierarquia católica que serviram de base para essa 
proposta de formação do jovem cristão. 
 
Palavras-chave: Juventude Estudantil Católica Feminina. Juventude Cristã. Ação 
Católica Brasileira. 
 
REGISTRO DE UMA CRENÇA, A VIRGEM DOS POBRES DE SÃO BENTO DA 
PARAÍBA: UMA FÉ VIVA EM SÃO BENTO DESDE 1979 
 

Marcos Sílvio Dantas de Araújo 
Graduação em andamento – História – UFRN 

marcos_sb5@hotmail.com 
 
Registra como surgiu a crença em nossa senhora auxiliadora dos pobres na cidade de 
São Bento na Paraíba. Analisa hipóteses sobre o real motivo para a colocação da santa 
na cidade. A problemática surgiu devido à falta de informações escritas sobre a 
imagem como também relatos de que cadernos eram colocados aos pés da santa como 
forma de agradecimento por aprovações educacionais e outros milagres que são 
proferidas pela população local em conversas casuais. Metodologicamente partiu da 
análise e transcrição de fontes orais obtidas através de entrevistas com: Maria Dantas 
de Oliveira, 45 anos, Gildemar de Freitas Ramalho, 62 anos e João Cleodon da Silva, 
70 anos, residentes da cidade, com posterior análise a fontes escritas e digitais 
presentes no livro oficial da cidade e no site oficial da santa. A análise preliminar nos 
informa que a imagem da santa e o território em que foi colocada não pertencem à 
igreja católica da cidade, revelando a devoção da comunidade católica local. Confirma 
a posse do território ao João Cleodon da Silva e a imagem ao Genival Soares da Silva, 
este que a trouxe da Bélgica em uma de suas viagens a pedido do Frei Pascoal Belarus 
com o intuito de propagar a devoção à santa. A crença dos cadernos é real, porem 
pouco foi encontrado a respeito do mesmo possibilitando uma futura pesquisa a 
respeito do assunto. 
 
Palavras-chave: Crença. População. Devoção. 
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NEIVA CHAVES ZELAYA (TIA NEIVA) E A INSTITUIÇÃO DO VALE DO 
AMANHECER EM BRASILIA -DF (1969) 
 

Jessica Kaline Vieira Santos 
Aluna de Pós-Graduação – História  

kalinejessica@hotmail.com 
 

José Pereira de Souza Junior 
Professor – UFRN 

junior_ufcg@yahoo.com.br 
Orientador: José Otávio Aguiar – UFCG 

O presente trabalho trata da criação e implantação do Movimento Doutrinário Vale do 
Amanhecer na região satélite de Brasília-DF,  instituição criada e efetuada por Neiva 
Chaves Zelaya, mais conhecida como Tia Neiva, nesse sentido, trataremos um pouco 
da sua trajetória pessoal, bem como da instituição do movimento que nos dias atuais 
conta com templos espalhados em todas  unidades federativas do Brasil  bem como 
em diversos países espalhados pelo Mundo, trata-se de um estudo que mistura a 
trajetória individual da Tia Neiva com um pouco da História do Movimento Vale do 
Amanhecer. 
 
Palavras-chave: Tia Neiva. Vale do Amanhecer. Brasília-DF. 
 
A REPRESENTAÇÃO DO SAGRADO PELA CULINÁRIA  
NAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 
 

André Vicente e Silva 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte SEMECE/Caicó-RN 

vicente_arte@hotmail.com 
 
O artigo versa sobre uma pesquisa realizada em Caicó-RN a partir das comidas de santo, 
considerando a relação da alimentação com as divindades, os adeptos e os sentidos 
atribuídos por aqueles que vivenciam as religiões de matriz africana. O marco teórico recai 
sobre estudiosos do campo da História, da Antropologia e da Sociologia e para a 
construção da pesquisa foi realizado procedimentos metodológicos que se aproximam da 
História Oral (JOUTARD, 2005). Reunimos informações e cruzamos dados de diversos 
níveis de especificidade, tais como a mitologia dos Orixás e entidades (PRANDI, 2001; 
VOGEL, 2001; VERGER, 2000), com ênfase na presença da comida nas práticas 
religiosas (VARELLA, 1972, QUERINO,1938; SOUZA JÚNIOR, 2009). A alimentação 
norteia os rituais de sacrifícios e oferendas do Povo de Santo, tanto em dias comuns, 
quanto durante as festividades. Conclui-se que a essência desta tradição se mantém, 
fazendo permanecer os sentidos e os significados que se busca aqui discutir, no entanto, 
as maneiras de preparo podem ser reinventadas. 

 
Palavras-chave: Religião afro-brasileira. Comida de santo. Orixá. 
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“MOSTRAI-NOS VOSSA SANTA FACE E SEREMOS SALVOS!”: O ESPAÇO 
SAGRADO DA IGREJA PALMARIANA A PARTIR DO DECRETO APOSTÓLICO 
SOBRE A DECÊNCIA CRISTÃ DE 1985 
 

Pedro Luiz Câmara Dantas 
Aluna de Pós-Graduação – UFRN  

pluizcd@gmail.com 
Orientador: Magno Francisco de Jesus Santos 

O presente trabalho sugere uma pesquisa histórica reflexiva acerca do “Sagrado 
Decreto Apostólico sobre a decência cristã” elaborado em 1985 por Clemente 
Domínguez y Gómez (Gregório XVII), fundador e primeiro papa da Igreja Cristã 
Palmariana dos Carmelitas da Santa Face. Ao considerar que esta igreja reclama para 
si a legítima sucessão do papado católico romano na pessoa de seu líder e de seu 
aparato doutrinário, percebe-se que ocorre uma ruptura com o pensamento da Igreja 
Católica Apostólica Romana através da estrutura e do que é imposto aos fiéis 
palmarianos por meio dessas normas de conduta, configurando-as como um dos 
elementos definidores de seu espaço sagrado. Dessa maneira, o presente trabalho 
partirá da análise desse conjunto de regras, que estão dentro do “Catecismo 
Palmariano de Grau Superior”, para apresentar de que maneira ocorre a construção 
desse espaço. 
 
Palavras-chave: Igreja Palmariana. Espaço Sagrado. 
 
O VÉU QUE SEPARA OS MUNDOS: RELAÇÕES ESPACIAIS NA NOITE DE 

SAMHAIN PARA A WICCA. 
 

Kallyne Fabiane Pequeno de Araújo 
Aluna de Pós-Graduação 

kallyne.araujo@yahoo.com.br 
Orientador: Sebastião Leal Ferreira Vargas Netto 

 
A Wicca é uma religião neopagã no mundo contemporâneo que possui práticas 
consideradas mágicas e é orientada pela natureza, que é representada através de 
simbolismos sagrados. É uma prática de bruxaria e possui diversos mitos relacionados 
às transformações que ocorrem na natureza, levando seus praticantes a festejarem e 
ritualizarem essas mudanças que se dão através dos ciclos sazonais, chamado pelos 
wiccanos de “Roda do Ano”.  Este trabalho tem o objetivo de analisar as relações 
espaciais presentes no festival de Samhain celebrado pela Wicca, que é uma 
celebração que ocorre para demarcar o começo do inverno e também é conhecido 
como o Ano Novo Bruxo. Neste festival é celebrada a morte, os ancestrais, o fim dos 
ciclos e tem suas origens no antigo ano novo celta. Os praticantes da Wicca acreditam 
que existe um véu que separa os mundos terreno e espiritual, que é aberto nessa noite 
do ano permitindo a passagem das almas pela terra para visitarem seus familiares, 
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levando os wiccanos a imaginarem um lugar mítico e espiritual que está além do que 
pode ser enxergado no mundo físico. A metodologia desta pesquisa consiste na análise 
bibliográfica sobre a Wicca, espaços sagrados e o uso de clássicos da literatura 
wiccana como fonte. Dessa forma, na tentativa de compreender esse conjunto de 
crenças relacionadas a esse festival sazonal, partiremos de um estudo voltado à 
discussão de conceitos como espaço mítico, cratofania e hierofania em torno da 
espacialização sagrada desse festival. 
 
Palavras-chave: Wicca. Samhain. Espaços sagrados. 
 
MAGIA NEGRA: A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO ACERCA DAS RELIGIÕES 
AFRO-BRASILEIRAS, FORMULADA NAS NOTÍCIAS DO JORNAL “DIÁRIO DE 

NATAL” ENTRE OS ANOS DE 1957-1969. 
 

Natiele Fernanda de Souza Barbosa 
Aluna de Pós-Graduação – UFCG 

natiele-fernanda@hotmail.com 
Orientadores: João Marcos Leitão dos Santos  

José Pereira de Souza Júnior 
 
A cultura africana, em especial a religião, foi duramente combatida pela Igreja, 
considerada prática diabólica. Sendo associada a feitiçaria e ações proibidas pela Lei 
de Convenção Penal, perseguida na primeira metade do século XX pela repressão da 
polícia. A construção dos discursos nos jornais é predominantemente acusatória, em 
que a Umbanda ou Candomblé na maioria das vezes estão relacionados a bruxaria, 
charlatanismo e ao “baixo” espiritismo. Como Lísias Negrão (1996) pontua que esse 
“baixo” espiritismo, rotulados de falsos estavam agrupados os cultos de raízes 
africanas, como as macumbas, candomblés, canjerês, que eram cultivados por negros, 
mulatos e brancos das classes subalternas, sofrendo uma intensa repressão. Assim, 
pesquisamos a partir do contato com a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 
Digital, o jornal “Diário de Natal”, para analisar as manchetes e notícias acerca dessa 
problemática. Percebendo a religião afro-brasileira e o discurso referente a ela junto 
com o pensamento da sociedade em Natal, no período de 1957 a 1969. 
 
Palavras-chave: Religião. Afro-brasileira. Feitiçaria. Negro. 
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O ESPIRITISMO SUA CONDENAÇÃO PELA MEDICINA: A IMPRENSA 
CATHOLICA, ESPIRITISMO E DISCURSO MÉDICO NA PARAÍBA (1889 – 1930) 
 

José Pereira de Souza Junior 
Professor – UFRN 

junior_ufcg@yahoo.com.br 
 

Jessica Kaline Vieira Santos 
Aluna de Pós-Graduação – História  

kalinejessica@hotmail.com 
 
Esta comunicação é o resultado de uma pesquisa de Pós-Doutorado realizada entre 
os anos de em 2017 / 2018 junto ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) 
na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – PB, cujo objetivo era analisar 
o papel da imprensa católica em publicar matérias contendo os discursos médicos 
sobre o espiritismo e seus participantes ao longo da primeira República paraibana, em 
particular aqueles que tinham a mediunidade, tidos e vistos como loucos e 
demoníacos. Dentro deste contexto, é publicado no ano de 1921 no Jornal a Imprensa 
Catholica na Paraíba uma matéria intitulada “O Espiritismo sua condenação pela 
Medicina”, que traz as falas de vários médicos brasileiros e estrangeiros condenando 
a prática religiosa espírita. Ao longo da pesquisa, constatamos que os ataques ao 
Espiritismo e seus adeptos era justificado pelo psiquiatria como sendo desequilíbrios 
mentais em decorrência da mediunidade, assim como as práticas de cura nos centros 
espiritas serem feitas sem registro médico. Vale salientar, que esta e outras matérias 
contribuíam para aumentar as críticas e perseguições do Clero ao movimento espirita, 
endossado por médicos e psicanalistas que viam no movimento espirita um retrocesso 
à superstição e questionavam as teorias espíritas e a sua pretensão de legitimá-las 
nos domínios do campo médico/científico.  
 
Palavras-chave: Espiritismo. Igreja Católica. Imprensa. 
 
NA "EIRA" DO MESTRE JOSÉ BRUNO NA SE BOLE COM EXU 
 

André Luís Nascimento de Souza  
Professor – UFRN 

andrenascimento.rn@hotmail.com 
 
Na comunidade de Nazaré do Bruno, Estado do Maranhão, se desenvolveu uma 
manifestação religiosa de matriz afro-brasileira, talvez, única no país. A umbanda 
nessa comunidade, está profundamente relacionada aos cultos católicos, na verdade, 
alguns dos rituais umbandistas também se desenrolam no interior da capela de Nossa 
Senhora do Nazaré. Padres, mães e pais de santo dividem o mesmo espaço sagrado 
que tem como ancestral fundador, José Bruno de Morais. O objetivo deste trabalho é, 
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portanto, discutir alguns dos aspectos que caracterizam a umbanda de Nazaré do 
Bruno, sobretudo, no que diz respeito a figura de exu - personagem importante noutras 
umbandas no Nordeste, mas quase coadjuvante ou invisibilizado naquela localidade. 
Lá, exu parece ter sido "substituído" por Santo Antônio - representado imageticamente 
em praticamente todas as tendas religiosas de Nazaré do Bruno.   
 
Palavras-chave: Exu. Nazaré do Bruno. Catolicismo Popular. 
 
NOS CAMINHOS DE ARIANA 
 

Fernanda Carla de Medeiros 
Graduação em andamento – História 

nandinhaipueira@hotmail.com 
 
O projeto visa analisar, através de estudo acerca das manifestações religiosas, como 
são construídas essas práticas de devoções aos milagreiros que fazem parte do 
cotidiano e da religiosidade popular, principalmente nas populações que vivem nos 
Sertões brasileiros. Ariana foi uma menina que viveu na zona rural do município de 
São Mamede/PB, na década de 1970, onde acabou se perdendo e morrendo em 
decorrência desse fato. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Ipueira/RN, há 10km 
de onde foi encontrada já quase sem vida. Após sua morte, algumas pessoas 
passaram a fazer pedidos que necessitavam de intervenção divina, acreditando que a 
menina seria capaz de interceder na realização dos mesmos e, quando os pedidos 
eram alcançados, o túmulo de Ariana recebia bonecas ou algo que estivesse 
relacionado ao pedido alcançado, como forma de agradecimento. O problema que 
orienta a pesquisa parte do surgimento das inquietações e questionamentos sobre os 
motivos que levaram as pessoas a buscarem em Ariana uma solução para os seus 
problemas, e como se construiu essa prática de devoção a uma menina como outras 
tantas que tiveram uma morte em idade equivalente. A relevância deste estudo 
prende-se ao fato de contribuir para a compreensão da cultura advinda dessas 
populações sertanejas, seus hábitos religiosos e suas devoções, de como surgem os 
novos espaços de culto. Esse estudo também se faz necessário a fim de se preservar 
a memória local, que por muitas vezes cai no esquecimento por não ser visto como algo 
relevante para os estudos da História Geral. 
 
Palavras-chave: Ariana. Milagreiros. Memória. 
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GÊNERO, ESCRAVIDÃO E LIBERDADE: UMA ANÁLISE DOS PONTOS 
CANTADOS DE PRETAS VELHAS NA UMBANDA 
 

Beatriz Alves dos Santos 
beatriza@ufrn.edu.br 

Graduação em andamento – História – UFRN 
Orientador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior  

 
A historiografia, no que tange à história da Umbanda e de suas entidades, sobretudo 
aos Pretos Velhos, demonstra uma tendência a propagação de uma narrativa 
generalista e masculina. Uma análise, mesmo que sumária, aos livros que estudam a 
temática umbandista, destaca o que há de comum e similar, mesmo que nos autores 
mais diversos, como Giovanni Martins (2011), Vanessa Pedro (1999) ou Lísias 
Nogueira Negrão (1996): a figura masculina, o Preto Velho dócil, carismático, que 
trabalha pela cura. Há uma carência, não obstante, de uma análise tendo como objeto 
de estudo as Pretas Velhas, mulheres que foram escravizadas no Brasil escravista e 
agora trabalham na Umbanda em prol da caridade. Essa comunicação, em 
construção, destarte, se pauta em um corpo documental de 250 Pontos Cantados, 
mapeados e analisados, para tecer uma discussão sobre a escravidão e a luta pela 
liberdade em que as Pretas Velhas são protagonistas. Outrossim, outro aporte 
bibliográfico utilizado como meio de análise será o artigo “Adorei as Almas: Umbanda, 
Preto-Velho e escravidão.” do Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (2013), como meio de 
leitura sobre a figura masculina dos Pretos Velhos, proporcionando campo para uma 
discussão sobre a figura do feminino. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Liberdade. Pretas Velhas. 
 
ESPAÇO DA SAUDADE: O CEMITÉRIO PÚBLICO DE JARDIM DO SERIDÓ EM 
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA, CULTURAL E MEMORIAL 
 

Luana Barros de Azevedo 
Aluno de Pós-Graduação – UFRN  

luanaabarrosss@gmail.com 
Orientador: Helder do Nascimento Viana 

 
A presente pesquisa teve o intuito de pensar o espaço do cemitério enquanto lugar de 
memória e cultura material que representa uma comunidade e/ou cidade, de forma a 
indagar como este espaço é reflexo de construções culturais que se moldam através 
do tempo. Buscou-se analisar o Cemitério Público de Jardim do Seridó (1930-1950) 
enquanto patrimônio histórico, tendo em vista as imagens que transparecem conforto 
para a saudade e a dor da perda, assim como fatores que enaltecem o morto, 
representante de uma família. Pensou-se em uma análise do espaço cemiterial, e suas 
particularidades, como fontes de representações de um lugar de memória. Foi possível 
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perceber que esse lugar é tão confortável quanto sugestivo, pois é reflexo da 
recordação constante, que se fazem presentes nos sujeitos, claramente visível na 
preocupação quanto à produção do lugar de recordação. Aleida Assmann (2011) foi 
como apoio para pensar a respeito do espaço de recordação; através de Yi-Fu Tuan 
(1983) foram trabalhados os conceitos de espaço e lugar; e por meio de Maurice 
Halbwachs (1990) entendeu-se como esse espaço da recordação é influenciado pela 
memória individual e coletiva. Dessa forma, as considerações a respeito da pesquisa 
partem de um olhar sobre a cultura material, em conjunto com a produção dos 
acontecimentos sociais, sem a separação tempo-espaço, de forma geral, sobre o viés 
do não dito, o sentido da produção, do desvio, das forças, das (re)apropriações e 
(re)significações dos espaços. 
 
Palavras-chave: Cemitério. Memória. Cultura Material. 
 
“BRUXARIAS, FEITIÇARIAS E OUTRAS FORMAS DE ENGANAR AOS 
INCAUTOS”: DISCURSOS SOBRE RELIGIOSIDADES LUSO-AFRO-INDÍGENAS 
NO JORNAL “O POTI” (1954-1960) 
 

Maria Alda Jana Dantas de Medeiros 
Graduação em andamento – História – UFRN 

aldajanamedeiros@gmail.com 
Orientadores(as): André Luís Nascimento de Souza – UFRN  

Jailma Maria Lima – UFRN 
 
Este trabalho investiga os discursos sobre as religiosidades luso-afro-indígenas 
presentes no jornal norte-rio-grandense “O Poti” – periódico vinculado ao Diário de 
Natal –, durante os anos de 1954 a 1960.  Metodologicamente, partiu da catalogação 
das ocorrências em que apareciam a palavra “macumba”, termo que denomina 
genérica e pejorativamente as religiões e religiosidades afro-brasileiras. Para este 
ensaio, foram analisadas 26 ocorrências encontradas no acervo virtual da Hemeroteca 
Digital Brasileira; com base nestas, se pôde observar um denso léxico responsável por 
caracterizar depreciativamente essas práticas religiosas. “Bruxaria”, “feitiçaria”, 
“falso/baixo espiritismo” e “seitas diabólicas” eram alguns dos termos utilizados nos 
textos que denunciavam as “práticas criminosas”, os quais se somavam à emergia de 
apelo à polícia e ao governo para reprimir os terreiros, localizados em bairros 
periféricos da cidade de Natal. Neste quadro, compreendeu-se que as abordagens 
hostis e desqualificantes utilizadas pelo periódico para descrever as práticas religiosas 
do “povo de santo” refletiam uma mentalidade social notadamente intolerante: as 
demandas pela “preservação da ordem” e “proteção à família” esboçam um cenário 
em que estas expressões religiosas eram vistas como ameaças e subversões, que 
deveriam ser reprimidas. Desta forma, por meio da análise dos discursos e 
representações da imprensa, foram trabalhados elementos que deram suporte para 
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discussões sobre a repressão religiosa no contexto norte-rio-grandense da década de 
1950.  
 
Palavras-chave: O Poti. Imprensa. Religiosidades luso-afro-indígenas. 
 
DO CHICOTE AOS TAMBORES: A FORMAÇÃO DE UMA RELIGIOSIDADE 
AFRO-BRASILEIRA COMO RESISTÊNCIA NO BRASIL COLONIAL. 
 

Beatriz Alves dos Santos 
beatriza@ufrn.edu.br 

Graduação em andamento – História – UFRN 
 

Pedro Gabriel dos Santos Silva 
Graduação em andamento – História – UFRN 

gabrielpedrodss@gmail.com 
Orientador: André Luis Nascimento de Souza – UFRN  

 
Partindo da perspectiva de uma nação brasileira forjada nos pilares de três culturas 
diferentes, a negra, a indígena e europeia, o bojo da nossa discussão se pauta na 
apresentação de resistências, por parte dos negros escravizados, tendo suas 
religiosidades como instrumentos de permanência. Esta comunicação se propõe a 
estudar o hibridismo presente no Novo Mundo – catolicismo em diálogo com as 
práticas africanas – como representante de um espírito resistente. Assim, essa 
comunicação visa discutir a respeito do surgimento dos cultos marginalizados e 
demonizados dentro das senzalas, como símbolo da vivacidade da tradição e da 
ancestralidade nos protestos e rebeliões contra a objetificação e comercialização dos 
negros. O corpus documental se compõe com a “Biografia de Mahommah Gardo 
Baquaqua. Um nativo de Zoogoo, no interior da África, 1854”. Subsequentemente, a 
percepção do relato consiste, metodologicamente, na Análise do Discurso estruturado. 
Essa comunicação, em suma, propõe avaliar a autobiografia relatada, na perspectiva 
das vivências e da resistência negra. Em coerência a esse discurso, procuramos 
evidenciar como as religiosidades se constituem em monumentos de sobrevivência no 
cotidiano negro escravizado. Concomitantemente, em breves considerações, 
ponderaremos um quadro teórico dos primeiros passos de surgimento das religiões 
afro-brasileiras a partir das revoltas supracitadas. Exemplos de formações religiosas 
tipicamente afro-brasileiros, temos, como mais conhecidas, a Umbanda e o 
Candomblé. Possibilitando uma visão do apego às crenças africanas, nas quais o 
negro, apesar de objetificado e comercializado, as ressignificou diante da realidade 
em que se encontrava, transformando-a em força.  
 
Palavras-chave: Escravidão. Religiosidade. Resistência. 
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A MORTE TRÁGICA NA CONSTRUÇÃO DE JUCURUTU/RN COMO UMA 
HIERÓPOLIS (SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX) 
 
 

Wesley Henrique de Moura Simão 
Graduado em História  

wesleyh446@gmail.com 
 
Apresenta a morte trágica, como elemento fundamental na construção da cidade de 
Jucurutu enquanto uma hierópolis, tendo como recorte temporal a segunda metade do 
século XX. Analisa a relação entre esta comunidade e dois milagreiros ali cultuados, 
os Anjinhos Queimados e o Zé Menino, ambos, acometidos de mortes trágicas. Nesses 
casos o sentimento de inocência atribuído aos mortos, permitiu, através da comoção 
popular, o surgimento dos espaços de devoção aqui estudados. Utiliza a fonte oral, e 
recorre à historiografia acadêmica para abordagem do tema. Verifica, como se dão as 
delimitações do espaço sagrado, desde as romarias, preces, promessas, até a 
materialização dessas devoções através de uma exuberante quantidade de fitas nas 
mais variadas cores, flores, entre outros. Propõe entender como toda essa 
movimentação em torno de cultos não oficiais se acomodam no espaço oficial da 
cidade, com características e modos de fazer próprios tomando assim as formas de 
uma cidade santuário. 
 
Palavras-chave: Morte trágica. Jucurutu. Hierópolis. 
 
O FEMININO NAS DEVOÇÕES NÃO-OFICIAIS: O PROTAGONISMO DAS 
MULHERES NA DEVOÇÃO À JOANA TURUBA (CARNAÚBA DOS DANTAS – 
RN) 
 

Virgínia Gislany Alves Ferreira 
Graduação em andamento – História – UFRN 

ferreiravirginia7@gmail.com 
 
No modelo patriarcal as mulheres são as protagonistas no agenciamento das práticas 
religiosas. Esse trabalho pretende apontar as mulheres protagonistas na devoção a 
milagreira Joana Turuba de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. Joana 
Faustina de Medeiros, ou Joana Turuba, como é popularmente conhecida pelos seus 
devotos morreu em 1935 e era devota de Santa Rita de Cássia, foi vítima de uma 
epidemia de “bexiga brava” – varíola – e foi deixada em um espaço fora da cidade 
para não correr o risco de transmitir aos demais moradores do povoado, Joana tinha 
em sua companhia apenas o quadro de sua Santa de devoção – Santa Rita – relatos 
afirmam que ela morreu abraçada com a imagem. Após a morte de Joana, três moças 
pastoreando seu gado nas proximidades da sua cova sentiram cheiro de rosas, mesmo 
sem haver roseiras por ali, então associaram à falecida que estava enterrada pelas 
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redondezas, e tentar mostrar as rupturas com o catolicismo oficial. Há estudos 
feministas sobre como as mulheres estão dando sinais evidentes de que estão criando 
e recriando religião e vida espiritual. Aqui, interessamo-nos pelos movimentos 
protagônicos das mulheres, pois os seus agenciamentos de fato chamam a atenção 
neste momento da história, haja vista o longo processo de submissão das mulheres ao 
cristianismo como religião aliada ao sistema colonial. 
 
Palavras-chave: Carnaúba dos Dantas. Joana Turuba. Religiosidade. 
 
CARNAVAL, MISTÉRIO E MAGIA – UMA CULTURA COM HISTÓRIA E 
LENDAS  
 
 

Regina das Neves de Andrade 
Graduação em andamento – História – UFCG  

ninha_2016@hotmail.com 
 
O estudo com o tema Carnaval, mistério e magia – uma cultura com história e lendas 
procura evidenciar traços do que foi assim como é o festejo do carnaval, que envolto 
em transformações no decorrer do tempo chegou ao Brasil e na sua evolução do 
cenário carioca, progressivamente se tornou dois espetáculos, dividindo a festividade 
para duas classes, uma menos e outra mais abastada. Objetivando analisar e mesmo 
problematizar o assunto, tanto em relação a fatores culturais, socias políticos e 
econômicos e tendo como base à observação analises de discursos, imagens e 
mudanças comportamentais e por apoio, informações de pesquisadores sobre a 
história do acontecimento, do evento e de fatores de condutas e culturas, como Mikhail 
Bakhtin, Lilia Moritz Schwarcz, Zygmunt Bauman, Tércio Machado Siqueira, entre 
outros assim como teses, notícias e sites sobre o assunto onde se constata as 
mudanças entre os carnavais no transcorrer dos séculos XIX e XX e como esse se 
apresenta hoje, em pleno início do século XXI, deixando de ser em uma perspectiva, 
uma festividade popular para se elitizar e em outra, por modificar um espaço dentro 
de uma formulação de ganhos e perdas é fator de relevância para a própria 
preservação do festejo assim como pela preservação de uma característica da 
identidade cultural nacional.   
 
Palavras-chave: Festividade. Liberdade. Cultura.  
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ADOREMUS E OS EXERCÍCIOS DA FÉ: MANEIRAS DE BEM VIVER PARA 
BEM MORRER  
  
 

Olindina Ticiane Sousa de Araújo 
Aluna de pós-graduação  

ticiane2606@hotmail.com 
 
Este texto tem por finalidade apresentar posturas sociais e condutas religiosas 
anunciadas pelo livro de orações, Adoremus: manual de orações e exercícios piedosos, 
como um instrumento norteador responsável por definir, em épocas passadas na 
cidade de Nova Palmeira-PB, as boas maneiras de viver pelos exercícios da fé para 
assegurar uma boa morte. Conforme sendo, pelos os índices de Orações Diárias, A 
Santa Confissão, Modo de Assistir os Agonizantes, dentre outros, pode-se observar a 
relevância deste manual na vida religiosa dos indivíduos, ao definir as maneiras de 
conduzir o viver e o morrer sob os princípios morais e a vigilância da Igreja Católica. 
Sendo assim, este trabalho tem por referências teóricas Phillipe Ariès, João José Reis, 
Michel Vovelle e outros.  
  
Palavras-chave: Manual de Oração. Cotidiano. Morte 
 
“RECEBA ESTA ÚLTIMA LEMBRANÇA”: FOTOGRAFIAS MORTUÁRIAS EM 
NOVA PALMEIRA-PB (1940-1950) 
  
 

Olindina Ticiane Sousa de Araújo 
Aluna de pós-graduação 

ticiane2606@hotmail.com 
 
Pautando-se na necessidade de refletir sobre a morte e o corpo morto, em Nova 
Palmeira-PB (1940-1950), este texto tem por finalidade, mediante a análise de 
fotografias fúnebres, pensar o ato de fotografar defuntos como uma prática 
sociocultural cujo objetivo seria a perpetuação da memória do morto, denunciando, a 
partir de uma realidade possível, a existência da morte do outro para aqueles que 
possuem retratos mortuários dos sujeitos conhecidos e familiares em álbuns de 
fotografias, caixas de sapatos, envelopes e demais lugares destinados a guardarem 
recordações. Portanto, este trabalho está norteado pelos referências teóricos de João 
José Reis, Philippe Ariès, Boris Kossoy, Júlio Chiavenato, dentre outros.  
 
Palavras-chave: Fotografia. Morte. Velório. Ritual. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 03 
CULTURAS POLÍTICAS, PODER E IMPRENSA 

NO BRASIL REPÚBLICA 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Arthur Luís de Oliveira Torquato – IFRN e 
Profa. Dra. Jailma Lima – UFRN 
 
MAQUINAÇÃO INDUSTRIAL-NOTICIOSA 
 

Daniel da Costa Gonçalves 
d.c.goncalves@hotmail.com 

Orientador: Prof. Francisco Régis Lopes Ramos 
 
Fatos e notícias não coincidem. Não é uma relação evidente, óbvia ou espontânea. A 
verossimilhança, ou a ilusão dela, é fabricada por uma operação escriturária que 
mobiliza e põe em funcionamento uma indústria (papel, tinta, máquinas de 
composição, impressão, transportes), um conjunto de práticas profissionais mediadas 
por técnicas (tipógrafos, linoptistas, editores, redatores, repórteres, revisores, 
compositores, diagramadores, ilustradores) e um discurso narrativo que agencia os 
fatos produzindo e doando sentido. Portanto, a notícia não é uma constatação do 
mundo, mas uma produção e produção de representação que inventa uma realidade 
ao mimetizar, criar parecença, entre fatos (que é seu efeito de real) e relato. Portanto, 
o noticiário não é um “pedaço” isolável de texto do jornal, é o trabalho de uma fábrica 
que produz notícias para o mercado linguístico. Nas primeiras décadas do século XX 
a escrita do noticiário se consolida ao mobilizar e engrenar ao mesmo tempo uma 
escrita da representação dos fatos e uma produção fabril e comercial, se distinguindo, 
mas não se separando, da artesanal, político-partidária e opinativa que prevaleceu no 
século XIX. A máquina-jornal vai se tornando industrial-noticiosa, portanto, um novo 
agenciamento jornalístico. Portanto, para compreendermos esta maquinação, este 
agenciamento industrial-noticioso é preciso metodologicamente engrenar ou colocar 
numa mesma malha trabalho e linguagem, texto e textura, frases e corpos, gráficos e 
escritores, humanos e não-humanos, semiologias significantes e semióticas 
assignificantes, o real de uma indústria (produção) e o real de uma representação 
noticiosa (os fatos). É voltar a enredar aquilo que o poder encenou como cortado, 
separado. 
 
Palavras-chave: Máquinação. Industrial. Noticioso. 
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“O PORTADOR DA IDEIA NOVA VERDE-AMARELA”: A ADESÃO DE MANOEL 
RODRIGUES DE MELO AO MOVIMENTO INTEGRALISTA NO RIO GRANDE DO 
NORTE (1925-1934) 
 

Cecil Vinicius Olivar Oliveira Guerra 
cecilvinicius@hotmail.com 

 
Orientador: Prof. Dr. Raimundo Nonato Araújo da Rocha 

 
O objetivo deste trabalho é compreender como Manoel Rodrigues de Melo se tornou 
integralista. Para isso, analisou-se a trajetória do dito personagem, entre os anos de 
1928 e 1934. Neste período, Manoel Rodrigues de Melo morou nas cidades de Currais 
Novos e Natal. Em Currais Novos, iniciou na vida literária, participando e fundando 
diversos jornais. Em Natal, estudou na Escola de Comércio de Natal, entrou na 
Congregação Mariana de Moços e se filiou ao Movimento Integralista. Teoricamente, 
o trabalho está aportado nos conceitos de biografia histórica (LEVI, 1989) e cultura 
política (BERSTEIN, 1998). Do ponto de vista metodológico, o trabalho fundamentou-
se nos procedimentos propostos pelo método onomástico (GINZBURG, 1979). O 
escopo documental analisado é constituído dos seguintes jornais: A Ordem (1935-
1942), Galvanópolis (1931-1932), o Jornal Porvir (1926-1929) e A República (1934). 
Preliminarmente, constatou-se que: 1) os valores difundidos pelas instituições que 
Manoel Rodrigues de Melo fez parte foram primordiais para o ingresso do personagem 
no movimento; 2) as redes de sociabilidade tecidas pelo personagem, antes de chegar 
à Natal, foram fundamentais para a sua adesão ao integralismo.    
 
Palavras-chave: Biografia Histórica. Manoel Rodrigues de Melo. Integralismo. 
 
A DECADÊNCIA DO ALGODÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Francisco José Silva 
chico.ze.na@gmail.com 

 
Orientadora: Prof. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
A queda da economia algodoeira teve diferentes impactos, como as especificações do 
preço das matérias primas, na sua produção, que acabou não mais compensando o 
seu cultivo. A nossa pesquisa tem como objetivo mostrar como ocorreu essa crise do 
algodão e suas consequências nos âmbitos econômicos, sociais e políticos. Nos 
concentrando na queda da produção algodoeira, com consequências, principalmente 
no aspecto econômico. Além da grande preocupação política com à economia do 
estado, pois o algodão tinha conseguido o auge de sua produção na década anterior. 
Isso será possível pela análise dos jornais Diário de Natal e O Poti, através da 
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Hemeroteca Digital, do site online da Biblioteca Nacional Digital Brasil, como recorte 
temporal da década de 1980. 
 
Palavras-chave: Crise do algodão. Decadência econômica. Queda da produção. 
 
CARLOS LAMARCA: A CONSTRUÇÃO DE UM GUERRILHEIRO COMUNISTA 
NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL (1969-1979) 
 

Patrícia Emanuelly dos Santos Bezerra 
patriciaemanuelly12@hotmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Lima – UFRN 

 
Com a instauração da ditadura militar no Brasil em 1964, o cenário político mudou 
radicalmente. Partidos de esquerda, como o Partido Comunista do Brasil (PCB), foram 
postos, mais uma vez, na clandestinidade e criou-se um estado social e político que 
inspirava ódio e perseguição a estes. O surgimento dos guerrilheiros de esquerda são 
frutos do autoritarismo, das mortes, desaparecimentos e opressão gestada pela 
ditadura. Dentro deste contexto, surgiu a figura de Carlos Lamarca, que desertou do 
exército e passou a integrar a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) em 1969 e 
depois a Vanguarda Armada Revolucionária- Palmares (VAR-Palmares), além do 
Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR8). O objetivo deste trabalho é 
demonstrar como o jornal Diário de Natal apresentou o personagem Lamarca. Para 
entender a construção da persona de Lamarca no jornal, utilizamos o conceito de 
anticomunismo, utilizado como ferramenta teórica para se pensar as ações e práticas 
gestadas pelo combate ao “perigo vermelho”. As ocorrências foram pesquisadas no 
acervo online da Hemeroteca Digital utilizando o periódico do Jornal Diário de Natal. 
Foi feito um mapeamento, no qual constatou 71 ocorrências contendo a palavra 
“Lamarca”, entre os anos de 1969 e 1979. Constatou-se a construção de um discurso 
em torno de Lamarca classificando- o como assassino, perigoso, violento e comunista. 
A análise da construção do guerrilheiro Lamarca pode ser inserida em uma manobra 
propagandística em que tem como objetivo adjetivar de forma pejorativa a sua figura 
e suas ações, combatendo o perigo comunista no campo do discurso. 
 
Palavras-chave: Lamarca. Jornal Diário de Natal. Anticomunismo. 
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RELIGIOSIDADE SERIDOENSE: ROMARIAS DE FREI DAMIÃO NO SERIDÓ 
POTIGUAR (1950-1989) 
 

Josean Barbosa de Azevedo 
joseanbarbosa1996@gmail.com 

Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 
 
O referido texto tem como objetivo relatar as romarias do missionário Frei Damião de 
Bozanno na região do Seridó potiguar de 1950-1989, trazendo uma análise de trezentos 
e setenta e duas (372) ocorrências no jornal Diário de Natal. No tempo e espaço em 
questão, as romarias se tornaram palco de muitos sujeitos, sejam eles jornalistas, 
políticos e a população local. Dessa forma, para trabalhar a temática, será discutido 
como eram realizadas essas peregrinações e, como os jornalistas, políticos e a 
população, enxergava o missionário. Após a análise das ocorrências foi perceptível 
que o romeiro era apresentado como um salvador, um “santo”, um homem bondoso, 
pelas pessoas que conviveram com o mesmo, isso levou muitos políticos locais a 
convidarem Frei Damião para atividades políticas e a concederem o título de cidadão 
ao mesmo, nas cidades onde o romeiro pregava. Essas questões estabeleciam uma 
relação entre religião e política, pois eram utilizadas como propaganda política pelos 
candidatos. Para Frei Damião, suas pregações tinham como objetivo resgatar as 
pessoas para o catolicismo oficial. 
 
Palavras-chave: Romarias. Frei Damião. Seridó potiguar.   
 
MIGRAÇÕES INTERNAS E SEUS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE, NA DÉCADA DE 1980 
 

Maria Eunice de Farias Oliveira 
voeunice.farias@gmail.com 

Orientadora: Prof. Jailma Maria de Lima 
 
O combate às migrações internas está presente na pauta de muitos governos, no 
entanto, o que efetivamente é implantado dessas políticas públicas deixa a desejar, 
ficam aquém da solução efetiva para a problemática. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar socioeconomicamente as migrações internas ocorridas na década de 1980 
no Rio Grande do Norte e como o Estado lidou com essas mudanças. Para tanto, 
recorremos à Hemeroteca Nacional, mais especificamente às publicações 
encontradas no Diário de Natal entre janeiro de 1980 e dezembro de 1989 que noticiem 
fatos de natureza correlata ao problema aqui discutido. Na busca pelo termo 
“migrações internas” foram encontradas 24 ocorrências, sendo estas consideradas 
para recompor o cenário econômico-demográfico de então. Os assuntos relatados no 
jornal mostram, em sua maioria, problemas de ordem econômica e social, tais como: 
redução do crescimento de alguns municípios, população idosa fixa no interior, êxodo 
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dos mais jovens em busca de emprego na capital ou em outras cidades mais 
desenvolvidas economicamente. Muitos deles têm possível relação direta com a seca, 
com o baixo nível de escolaridade da população e com a pobreza. Tendo em vista o 
apanhado geral do que esses dados mostraram sobre o contexto pesquisado, e após a 
análise dos mesmos, concluímos que essa temática é relevante para a compreensão 
do que ocorreu em nosso país, com destaque para o estado do Rio Grande do Norte, 
dentro desse recorte histórico. 
 
Palavras-chave: Migrações. Jornal. Socioeconômico. 
 
INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS DO 
SÉCULO XX SEGUNDO O DIÁRIO DE NATAL 
 

Juciene Raquel de Lima Siqueira 
raqueljuciene@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
A pesquisa tem por objetivo analisar a trajetória feminina no mercado de trabalho 
através do seminário “A mulher no século XX” que ocorreu no campus central da 
UFRN em 1979. Acompanhar através desse evento os desafios trabalhistas das 
mulheres há exatos quarenta anos e ter um olhar comparativo para quais pertinências 
ainda existem nesse aspecto é fundamental para a análise do documento. Portanto, a 
metodologia utilizada para este fim foi usar o site da Biblioteca Digital do Brasil, a 
partir da busca pelas frases “a mulher no século XX” (40 ocorrências) e 
“discriminação da mulher” (06 ocorrências), dentro do recorte temporal de 1970-1979, 
visando encontrar ocorrências que citassem as mulheres, nos mais diversos âmbitos, 
dentro da sociedade potiguar. É perceptível a partir da análise que o jornal “Diário de 
Natal”, aborda com o título de “A mulher no século XX”, um seminário promovido pela 
Universidade Federal juntamente com a Associação de Imprensa e o Diário de Natal. 
O seminário destaca temas dentro do mercado de trabalho como: “A divisão sexual do 
trabalho”, “Emprego doméstico e industrialização”, “A mulher na sociedade de 
classe”, dentre outros. Trazendo para a divisão do trabalho em gênero dentro das 
classes sociais, o jornal frisa alguns fatores como: a mulher rural, discriminação e 
espancamento de trabalhadoras e diferenciação de tratamento entre operárias e 
operários. 
 
Palavras-chave: Mulher. Mercado de trabalho. Discriminação. 
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MODA E RESISTÊNCIA: O CASO DE ZUZU ANGEL POR MEIO DOS 
PERIÓDICOS CARIOCAS E NOVA-IORQUINOS E A MODA ENQUANTO 
INSTRUMENTO POLÍTICO (1966-1976) 
 

Rodrigo Rui Simão de Medeiros 
rodrigorui19980@outlook.com 

 
Zuzu Angel, figura emblemática e de suma importância para a Moda no Brasil. 
Estilista que se tornou mundialmente conhecida por sua “descolonização” da 
vestimenta brasileira, por fazer roupas genuínas da cultura do nosso país. Em 1968 se 
instaura o Ato Institucional nº 5 (AI-5), levando seu filho Stuart Angel Jones, militante 
político, a entrar na clandestinidade, resultando em seu desaparecimento e 
assassinato em um quartel da aeronáutica. Com um desfile de Moda marcado para 
acontecer em 1971 na Embaixada Brasileira em Nova York, naquele ano Zuzu recebe 
a notícia da morte do filho, e então resolve transformar aquilo em um “Desfile-
protesto”, mudando toda a coleção e inserindo mensagens contra a ditadura civil-
militar em suas roupas. Formando assim uma nova identidade para a estilista, que se 
tornaria não somente uma Fashion designer que revolucionou a moda brasileira, mas 
também uma mãe que lutava por justiça para seu filho. Neste trabalho pretende-se 
analisar a importância de Zuleika Angel para a moda brasileira e seu papel na 
sociedade carioca da época, por meio de jornais que circulavam na cidade. Também 
se pretende analisar como se deu a repercussão de seu desfile-protesto nos jornais do 
Rio de Janeiro e Nova York, ver também como se deu o reconhecimento de Zuzu Angel 
e seu progressivo esquecimento nos periódicos da época. Pretende-se analisar não 
somente o desfile, mas também a moda usada enquanto instrumento político. 
 
Palavras-chave: Moda. Política. Periódicos 
 
IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE NO SERIDÓ: NAC – NÚCLEO 
AVANÇADO DE CAICÓ 1973 A 1978 
 

Jokassya Fernanda Pereira Soares 
joconda_ovidio@hotmail.com 

 
O presente trabalho tem como finalidade pesquisar a implantação do Núcleo 
Avançado de Caicó (NAC), na cidade de Caicó, em 1973 com a política de 
interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa será 
desenvolvida com base no jornal Diário de Natal, disponível no site da Biblioteca 
Digital Nacional. A cidade de Caicó tornou-se, com a com a implantação do núcleo, 
atrativa para os estudos universitários no Seridó, para estudantes de outras cidades 
da região e da Paraíba. A abertura do núcleo resultou das reivindicações da sociedade 
caicoense que solicitava junto as autoridades a criação de uma escola de ensino 
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superior, essa por sua vez de extrema importância para suprir as necessidades de 
profissionais qualificados. 
 
Palavras-chave: UFRN Caicó, Núcleo Avançado Caicó. 
 
DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER: CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 
POPULAR NA CIDADE DE NATAL-RN (1961-1965) 
 

Aline Vale de Araújo 
alinevale3@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
O presente trabalho faz uma análise dos jornais do Rio Grande do Norte no período de 
1961-1965, acerca da campanha ¨De pé no chão também se aprende a ler¨, 
desenvolvida pela prefeitura de Natal, na gestão do então prefeito da cidade de Natal, 
Djalma Maranhão. A campanha objetivava erradicar o analfabetismo e era 
coordenada pelo secretário de educação Moacir de Gois. A metodologia é formada por 
pesquisa ao acervo virtual da Hemeroteca Digital Brasileira. A partir do nome da 
campanha identificamos 58 ocorrências no jornal Diário de Natal e 3 ocorrências no 
jornal O Poti. A apreciação se concentra na diferença de perspectivas entre os jornais 
citados. Encontrando divergências noticiadas acerca da referida campanha, enquanto 
um jornal noticiava seu êxito o outro referia-se a mesma como uma doutrinação de 
direita por meios educacionais. Nossa proposta é entender essas divergências 
discursivas e as intencionalidades dos jornais pesquisados quanto a educação popular 
nesse espaço e tempo delimitados. 
 
Palavras-chave: Campanha. Djalma Maranhão. Analfabetismo. Jornais. 
 
DAURA SALDANHA DA CRUZ: A VOZ FEMININA ENTRE OS GOVERNANTES 
SERIDOENSES 
 

Rejane Ferreira dos Santos 
rejane_ferreira333@hotmail.com 

 
Fabiane Medeiros Cabral 

 
Daura Saldanha da Cruz foi primeira mulher a tornar-se prefeita no município de 
Jardim de Piranhas/RN. Sua ascensão a tal cargo político se deu no ano de 1969, 
quando ao pleitear as eleições do referido ano naquele município, sai vitoriosa com 
uma expressiva votação, derrotando assim seus adversários políticos naquele pleito. 
Analisando como foi à administração do seu governo, a sua atuação enquanto mulher 
na política como um marco importante na conjuntura social do Seridó, sendo que a 
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mesma exerceu tal cargo em um cenário tipicamente masculino e que até então só 
havia sido ocupado por homens naquele município. Constituindo-se como objetivo a 
exposição da carreira política de Daura Saldanha da Cruz em Jardim de Piranhas/RN, 
entre os anos de 1969 a 1973. Para tanto utilizou-se fontes como o livro Jardim de 
Piranhas: ontem e hoje, de Alcimar Araújo, José Macário e Erivan Sales, e a revista O 
seridoense em Revista da Festa, de Almir Macêdo. 
 
Palavras-chave: Política. História. Administração Pública. 
 
FAÇA CHUVA, FAÇA SOL, O SERTÃO CONTINUA SENDO: POLÍTICA E 
POBREZA NO SERIDÓ NORTERIOGRANDENSE (1956-1971) 
 

Jailma Maria de Lima 
jailmalima@ig.com.br 

 
As décadas de 1950 e de 1960 são identificadas pela historiografia norteriograndense, 
tanto memorialística, quanto acadêmica, como sendo um momento de modernização 
e urbanização, para o estado do Rio Grande do Norte. Esse processo, em maior ou 
menor grau, atingiu os sertões do Seridó com a: instalação da energia elétrica de Paulo 
Afonso e de serviços de água e esgoto, em algumas localidades; construção de pontes, 
estradas, açudes e escolas; e a emancipação político-administrativa de vários 
municípios. Contudo, esse processo contrasta com a pobreza, sobretudo em momentos 
críticos de secas ou cheias, quando emerge a categoria dos flagelados, que passam a 
incomodar. Nesse sentido, o trabalho objetiva analisar a relação política e pobreza nos 
sertões do Seridó do Rio Grande do Norte, entre 1956 e 1971, a partir de três pontos 
específicos: Identificar os projetos e as ações políticas voltadas para combate às secas 
e para o que se denomina de modernização e urbanização do sertão do Seridó; 
Investigar as ações políticas emergenciais, executadas em momentos críticos de 
cheias e secas, que resultavam na emergência/visibilidade de uma categoria social 
denomina de flagelados; Analisar os enfrentamentos/resistências dos sertanejos, em 
momentos críticos de secas ou de cheias, através de saques, protestos e 
deslocamentos populacionais. A periodização escolhida centra-se em um período de 3 
governadores, sendo dois deles oriundos do Seridó e opositores políticos. O trabalho 
ancora-se teoricamente no conceito de cultura política, pensado na confluência das 
Nova História Política e Nova História Cultural e terá como fonte os periódicos 
publicados em diversos estados do Brasil e que estão disponíveis no site da 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
 
Palavras-chave: Política. Pobreza. Seridó. 
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DAS FLORES SECAS DO SERTÃO DO SERIDÓ: ANÁLISE DO TERMO 
“FLAGELADOS” SOB A ÓTICA DOS JORNALISTAS DO DIÁRIO DE NATAL 
(1956-1960) 
 

Láira Lianne da Silva Pontes 
lairalianne43@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
O Diário de Natal foi um jornal matutino brasileiro, no estado do Rio Grande do Norte, 
fundado em 1939 por Djalma Maranhão, Rivaldo Carvalho, Romualdo Carvalho e 
Valdemar Araújo. 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, 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 
vasta bibliografia que inclui autores como Lima, Rémond, Albuquerque Jr. e Gomes, 
pretendemos abordar e problematizar termos como, por exemplo, “flagelados da 
seca”. Este designativo corresponderia aos indivíduos que viviam em uma situação 
social extrema, vítimas das intempéries climáticas e da falta de políticas públicas. É 
crucial compreendermos, através do olhar jornalístico, a naturalização do fenômeno 
climático e a ausência do Estado na vida destes sujeitos, no qual foram 
responsabilizados ou criminalizados por suas ações de sobrevivência. Como o estudo 
está em fase inicial, nossas hipóteses só serão sanadas com a conclusão da pesquisa 
e desdobramentos de possibilidades a partir da fonte jornalística. 
 
Palavras-chave: Jornal. Seca. Flagelados. 
 
OS DISCURSOS ACERCA DO GUERRILHEIRO CARLOS MARIGHELLA NOS 
JORNAIS POTIGUARES DIÁRIO DE NATAL E O POTI (1957-1989) 
 

Ana Cristina Monteiro de Araújo 
ac.monteiroaraujo@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
O guerrilheiro e líder comunista Carlos Marighella vivenciou a repressão de dois 
regimes autoritários no Brasil: O Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas e a 
Ditadura Militar instaurada após o Golpe de 1964. Neste último contexto, Marighella 
entrou na luta armada contra a repressão à esquerda e aos partidos políticos como, 
por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Assim, dentro de um âmbito social 
e político marcado pelo anticomunismo, entendido como ferramenta multiforme 
mobilizada pelos agentes da ditadura em objeção à esquerda, buscamos identificar 
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como o personagem Marighella foi construído/representado na imprensa norte-rio-
grandense. Em termos metodológicos, foi realizado o mapeamento, por meio do uso 
da palavra-chave “Marighella”, nos jornais Diário de Natal e O Poti, presentes no 
acervo da Hemeroteca Digital, anexados ao sítio eletrônico da Biblioteca Nacional 
Digital do Brasil. No levantamento feito encontramos sessenta e cinco ocorrências, 
entre os anos de 1957 a 1989, ligadas à práticas consideradas como de 
esquerda/comunista associadas ao líder guerrilheiro. Os resultados obtidos mostraram 
que as ações ligadas a Marighella tinham como objetivo incriminá-lo representando-o 
como terrorista, bem como colocando os membros do Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) na qualidade de ameaça ao Estado republicano. Dentro do contexto do 
anticomunismo e da censura, a persona de Marighella foi associada a ideia de inimigo 
do povo e da nação, no qual deveria ser combatido. 
 
Palavras-chave: Marighella. Anticomunismo. Imprensa. 
 
A PUBLICIDADE POLÍTICA: A CAMPANHA ELEITORAL DO ANO 2000 EM 
JARDIM DO SERIDÓ/RN 
 

Alef Marques de Araújo Santos 
alefsantos_20@outlook.com 

 
O presente trabalho se propõe a analisar a campanha eleitoral, no ano de 2000, no 
município de Jardim do Seridó, que fica na Microrregião compreendida como Seridó, 
no interior do estado do Rio Grande do Norte.O intuito desta pesquisa parte de uma 
inquietação acerca do caráter representativo que aquela eleição em particular criou 
dentro do histórico político e social da cidade, e como essa campanha é rememorada 
pela população e pelos líderes políticos até os dias atuais. Como fonte de pesquisa, 
foram utilizados alguns matérias de publicidade daquela campanha, bem como, um 
questionário feito em caráter informal, afim de que nessas fontes se pudessem 
compreender, Qual o “peso” que tinham essas eleições no cenário político da época? 
Como esses materiais eram utilizados na criação de um perfil político e social dos 
candidatos? E Quais as implicações do resultado daquela eleição na história da 
cidade? A base teórica da pesquisa foi pautada sobre a criação da imagem desses 
candidatos, sendo que esse artificio é algo primordial e contribui para os resultados 
finais do processo eleitoral, sendo assim, foi usada uma optica teórica de construção 
da imagem através da publicidade (CAPELATO,1996) e da criação da imagem da 
figura política (LIMA,2010). 
 
Palavras-chave: Publicidade. Campanha. Santinhos. 
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A INSTAURAÇÃO DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE: CONFLITOS E 
TENSÕES 
 

Paulo Vitor Sauerbronn Airaghi 
paul.airaghi@gmail.com 

 
O objetivo do texto é discutir a atuação de políticos e de intelectuais ligados ao “Centro 
Republicano 15 de Novembro”, agremiação política que reuniu oposicionistas ao 
governo republicano instaurado no Rio Grande do Norte em 1889. Buscaremos, a partir 
da análise da trajetória de José Leão Ferreira Souto (1850-1904) e Daniel Pedro Ferro 
Cardoso (1837-1899), dois republicanos históricos ligados ao Centro, evidenciar as 
práticas políticas e culturais dos oposicionistas ao governo de Pedro Velho de 
Albuquerque Maranhão. No que diz respeito à estrutura, o trabalho está dividido em 
três partes: na primeira, analisaremos a formação do Centro Republicano 15 de 
Novembro. Na segunda, será feita uma análise prosopográfica dos membros do 
Centro; na terceira, evidenciaremos as estratégias adotadas pelo Centro na disputa 
eleitoral de 1891. O trabalho está ancorado nas noções de redes (SIRINELLI, 2003), 
cultura política (BERSTEIN, 1998) e biografias (GINZBURG, 1995). Para a realização 
do trabalho, foram analisados periódicos publicados entre os anos de 1888 e 1891 no 
Rio de Janeiro (Potyguarânia e O País) e no Rio Grande do Norte (A República e a 
Gazeta do Natal). Ao longo do texto, pretendemos refutar a tese, consolidada na 
historiografia, de que a República, no Rio Grande do Norte, foi implantada em um 
clima de paz e consenso. 
 
Palavras-chave: Republicanismo. Cultura Política. Oposições Republicanas. 
 
O INTEGRALISMO NO SERTÃO: ANÁLISE DO PROCESSO DE GESTAÇÃO DA 
VERTENTE INTEGRALISTA NO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE (1935-
1936) 
 

Matheus Barbosa Santos 
matheusx1998@gmail.com 

 
Orientadores: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima - UFRN 

Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 
 
Discute a possibilidade de uso do acervo virtual da Hemeroteca Digital Brasileira para 
compreender o processo de gestação das vertentes políticas Integralistas no Seridó 
Norte-Rio-Grandense, utilizando como principal corpo documental o jornal A Ordem 
(1935-1952). A escolha por este periódico é devida ao seu recorte temporal, começando 
na metade da década de 1930, período este em que o movimento Integralista no Brasil 
nasce e ganha ampla repercussão nacional. Nossa primeira busca, de maneira 
incipiente, utilizando a palavra-chave “Integralismo”, resultou em 160 ocorrências no 
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jornal supracitado, no qual o tema é trabalho em diversas perspectivas, tais como: as 
Directrizes Doutrinarias – trabalhando e elucidando a vertente política no seu campo 
teórico; Notas Integralistas – tratando-se de comunicados fornecidos aos jornais (neste 
caso, ao jornal A Ordem), dentre vários outros, como, o Integralismo nas Fazendas – a 
penetração da vertente política no sertão do Rio Grande do Norte. Considerando que a 
pesquisa encontra-se em estágio embrionário, supõe que, o movimento Integralista, 
com fortes bases cristãs, encontrou no Seridó norte-rio-grandense terreno fértil para o 
seu desenvolvimento e espraiamento, levando em consideração os aspectos 
marcadamente religiosos desta microrregião. Isto, por sua vez, influenciou os aspectos 
sociais, econômicos e, sobretudo políticos do Seridó, que só serão identificáveis com a 
“conclusão do estudo”. 
 
Palavras-chave: Integralismo. A Ordem. Seridó. 
 
A EXPOSIÇÃO DO MUNDO PORTUGUÊS: O INTERESSE POLÍTICO NO 
PASSADO COLONIAL BRASILEIRO 
 

Arthur Luís de Oliveira Torquato 
arthur.torquato@ifrn.edu.br 

 
No ano de 1940, o Estado Novo lusitano organizou um grandioso evento: a Exposição 
do Mundo Português. Contrariando o sucesso do evento (representado através dos 
veículos oficiais), a documentação referente à fase preparatória da Exposição 
demonstra uma série de conflitos enfrentados por Salazar e sua equipe. Um desses 
conflitos refere-se à participação do Brasil nos festejos, mais precisamente, o envio de 
uma comitiva oficial à Lisboa em 1940. Nesse contexto, as correspondências trocadas 
entre brasileiros e portugueses apresentam um panorama conflituoso, capaz de revelar 
os interesses em jogo, assim como compreender a insistência lusa na participação do 
Brasil no evento oficial. Através da análise das fontes perceberemos como a 
historiografia colonial brasileira serviria aos objetivos da política colonial salazarista 
durante o século XX. 
 
Palavras-chave: Estado Novo. Brasil. Portugal. Exposição do Mundo Português. 
 
O PADRE QUE DERRUBOU A OLIGARQUIA (SANTANA DO MATOS/RN - 1968) 
 

Mazzuki Evisck Nascimento Ferreira de Macêdo 
mazzuki07@hotmail.com 

Orientadora: Dra. Jailma Maria De Lima 
 
O presente trabalho analisa a derrota da oligarquia política da família Fernandes, no 
município de Santana do Matos-RN, na eleição municipal de 1968, vencida pelo padre 
José Edson Monteiro. A partir do levantamento de reportagens publicadas no jornal 
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Diário de Natal (1960 – 1975), custodiados pela Biblioteca Nacional e disponíveis na 
Hemeroteca Digital, analisaremos os discursos presentes no jornal Diário de Natal, 
sobretudo o do padre, para identificar seu pensamento político, como ele debatia com 
os adversários e quais as propostas apresentadas naquele pleito. O levantamento das 
reportagens foram realizadas pelo sistema de busca da hemeroteca através dos 
termos “José Edson Monteiro” (50 ocorrências aproximadamente) e “Santana do 
Matos” (cerca de 200 ocorrências). Além de ser uma referência religiosa na cidade, 
Padre Monteiro, tornou-se um ícone político santanense. Nesse sentido, busca-se 
identificar a forma pela qual o pároco promoveu à ruptura política. 
 
Palavras-chave: Eleições de 1968. Santana do Matos. José Edson. 
 
DAS GLEBAS SE EXTRAEM OS CONFLITOS: A PRODUÇÃO MINERAL 
POTIGUAR E A POLARIZAÇÃO DO MINÉRIO ATRAVÉS DA ÓTICA DO DIÁRIO 
DE NATAL (1957-1963) 
 

Cleydson Silva Pessoa 
cleydson.s.pessoa@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
O município de Currais Novos despontou da primeira metade ao longo do século XX 
como o maior produtor de minério em escala nacional através da maior mina de 
Scheelita da América do Sul, a Mina Brejuí. O apogeu dessa produção se deu com o 
advento da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o referido município se 
desenvolvesse economicamente e estruturalmente, tornado-se importante centro 
urbano. Influenciada pelos discursos higienistas de modernização vindos de Paris e 
do Rio de Janeiro, a “Princesa do Seridó” eclode como referência de modernização e 
de progresso regional. Visto que a produção mineral foi bastante importante seja no 
nível regional e/ou mundial, buscamos entender e analisar o papel do Diário de Natal 
como agente de reivindicação para que os processos comerciais acontecessem 
genuinamente em território norte-rio-grandense e veículo de discordância acerca do 
favorecimento da Paraíba por meio da produtividade mineral potiguar. Utilizamos o 
acervo da hemeroteca digital disponibilizado no sítio virtual da Biblioteca Nacional 
para investigar tais informações. Em uma primeira busca no periódico que contém 
eventos de 1960 à 1969, utilizando “Currais Novos” como palavra-chave, obtivemos 
1324 ocorrências que abrangem diversos assuntos dentre eles o progresso e a 
economia local. Ao utilizarmos “produção mineral” logramos 72 ocorrências 
manifestando a importância da produção mineral curraisnovense para economia do 
Rio Grande do Norte, muitas delas escritas por Luiz Maranhão Filho que critica o 
governo do estado pela falta de atenção ao setor e o porquê da sede da 
Superintendência do Departamento Nacional de Produção Mineral estar localizada 
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em Campina Grande beneficiando a Paraíba, já que a maior produtora é Currais 
Novos. 
 
Palavras-chave: Produção Mineral. Economia. Diário de Natal. 
 
O “ATENTADO” EM JARDIM DE PIRANHAS, RETRATO DE UMA POLÍTICA 
CORONELISTA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EM 1960 
 

Alberione Izídio Dantas 
alberionedantas@yahoo.com.br 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima  

 
O trabalho analisa um fato inusual que colocou a cidade de Jardim de Piranhas-RN 
como destaque no cenário político estadual, o chamado "atentado de Jardim de 
Piranhas". O fato foi uma tentativa de assassinato do deputado Djalma Marinho e do 
governador Dinarte Mariz, em 1960, que teve grande repercussão no estado. A 
pesquisa será realizada com base no jornal Diário de Natal, disponível no site da 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Apesar dos vários casos de violência entre 
partidários no ano de 1960, esse  não passou de um alarme falso, e foi utilizado por 
ambos os lados políticos para atacar os adversários, utilizando-se deles para a 
obtenção de voto O jornal, por sua vez, narra o caso de maneira sensacionalista. Assim,  
através das matérias do jornal, acompanhamos a narrativa sobre o acontecimento. 
Inicialmente, as matérias mostravam-se que o atentado às vidas dos políticos teria 
acontecido, e que havia um envolvimento da oposição, composta por Aluízio Alves e 
seus apoiadores. No decorrer da investigação, o  as autoridades policiais revelam que 
as acusações contra a oposição estavam equivocadas e o autor do atentando era um 
“arruaceiro", que teria simplesmente "atirado por atirar". Ao longo da investigação 
sobre o episódio o jornal demonstrava ter um lado político, bem definido. 
 
Palavras-chave: Diário de Natal.  Jardim de Piranhas-RN. Atentado de 1960. 
 
A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE NO RIO GRANDE DO 
NORTE ATRAVÉS DO DIÁRIO DE NATAL (1957-1989). 
 

Luan Cosme Santos 
luancosmesantos@hotmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Jailma Maria de Lima 

 
O objetivo do presente trabalho consiste na construção da história do Movimento de 
Educação de Base (MEB) e sua atuação no Rio Grande do Norte a partir de 
ocorrências do Diário de Natal, periódico de grande circulação no estado potiguar 
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entre os anos de 1957 e 1989. A metodologia reside na utilização do jornal como 
documento histórico significativo na construção dos saberes historiográfico. Através 
da análise documental, podemos perceber informações relevantes em relação ao 
projeto, desde notícias sobre o funcionamento, o financiamento, a finalidade do 
programa, e até mesmo acusações de cunho anticomunista. Concluiu-se, pois, que é 
possível construir narrativas, conhecer e discutir o passado tendo como base 
documental os periódicos. E isso, obviamente, utilizando também de aportes 
teóricos/metodológicos sobre a temática estudada. 
 
Palavras-chave: História. Movimento de Educação de Base. Diário de Natal. 
 
GUSTAVO BARROSO E A FABRICAÇÃO DA HISTÓRIA: COSTURAS ENTRE 

POLÍTICA E LITERATURA NO DISCURSO BARROSIANO 1917-1920 
 

Elynaldo Gonçalves Dantas 
elynaldohis@gmail.com 

 
A partir da operação historiográfica proposta por Michel de Certeau e da concepção 
benjaminiana acerca da história esta reflexão busca analisar como Gustavo Barroso 
faz caminhar pari passu sua atuação política enquanto deputado federal e seu texto 
Os Dragões do Rei, em torno do tema do projeto de lei de 1917 de sua autoria apelidado 
de os Dragões da Independência no sentido de religar o passado ao presente e assim 
moldar um rosto nacional. 
 
Palavras-chave: Gustavo Barroso. História. Literatura. 
 
“O POTI”: O JORNAL QUE AFIRMAVA SER MODERNO (1954-1955) 
 

Eduardo Permínio Leite 
eduardo_perminio@hotmail.com 

 
O Jornal O Poti lançou sua primeira edição no dia 29 de julho de 1954 e chegou como o 
trigésimo jornal dos “Diários associados” da cidade de Natal, durante o seu primeiro ano 
de circulação foi denominado como o jornal moderno da época. O objetivo deste trabalho 
é analisar as primeiras edições do Jornal O POTI, a fim de mostrar como ele tentava 
buscar seu espaço na cidade afirmando-se como um jornal moderno. Durante sua primeira 
edição foi relatado que o jornal O Poti surgiu a partir do apelo da consciência popular, 
tendo o seu nome como uma herança cultural do Estado. Obteve-se a partir de pesquisas 
do jornal O Poti (RN) o resultado de 10 ocorrências nos anos de 1950 a 1959 utilizando a 
palavra-chave: Lançamento de O Poti, e por fim utilizando o termo “Jornal moderno” 
obteve-se 6 ocorrências. Foram encontradas entre as reportagens relatos de pessoas da 
época falando a respeito de suas impressões do jornal. 

 
Palavras-chave: Jornal Moderno. O POTI. Natal. 
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O LIVRO NO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Eduardo Kleyton de Medeiros 
eduacari@hotmail.com 

 
Este artigo tem como objeto o livro no Rio Grande do Norte (RN). Parte-se da 
identificação de manifestações de publicidade deste produto nas colunas do jornal 
Diário de Natal (DN), no período de 1957 a 1970 – cujas edições digitalizadas 
encontram-se disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira. Em seguida, fora 
realizado criterioso levantamento de dados organizado de forma interessada a 
responder questões sobre espaços, grupos e modos de sociabilidades centrados na 
circulação do livro. Também é realizado levantamento de dados no catálogo online da 
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) com intenção de resgatar dados acerca da 
produção bibliográfica envolvendo autores e casas publicadoras potiguares, desde o 
início do regime republicano até 1970, abarcando, portanto, o período considerado 
como a fase clássica da historiografia potiguar. A pesquisa justifica-se pelo seu 
ineditismo no RN. Da leitura dos dados levantados é possível vislumbrar uma imagem 
superficial deste aspecto da história cultural no estado. Comparando-a com outros 
estudos acerca do mesmo objeto, focados em diferentes regiões do país, mas sobre o 
mesmo recorte temporal, é possível ora confirmar, ora tecer novas considerações às 
proposições sobre o comportamento do livro no Brasil. 
 
Palavras-chave: Livro. Bibliografia. Norte-rio-grandense. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 04 
 POR UMA HISTÓRIA DO CORPO, POR UMA HISTÓRIA DO 

SENSÍVEL: PRÁTICAS, INSTITUIÇÕES, SENTIDOS E SABERES 
 
COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Juciene Batista Félix Andrade – UFRN e Profa. Ms. 
Avohanne I. C. de Araújo – Doutoranda FIOCRUZ 
 
A EUFONIA DO CORPO: O MORTO COMO OBJETO DE ESTUDO (SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE-PB 1947-1963) 
 

Maiza Ribeiro de Sousa 
Aluna de Pós-Graduação – UFCG 

izamataraso@hotmail.com 
 
As concepções sobre a morte e a vida passaram por transformações em fins do século 
XIX e decorrer do século XX em São João do Rio do Peixe- PB, uma vez que a cidade 
passava por mudanças em seu reordenamento, como também mudanças de hábitos e 
práticas em relação aos mortos, visto que isso interferia no viver urbano. Nosso estudo 
tem como objetivo problematizar essas transformações no que concerne à cidade e ao 
corpo do morto, pois o corpo doente, os mortos, os maus hábitos, eram considerados 
um desvio a nova ordem estabelecida no espaço urbano, em que os mortos deveriam 
ser hígidos, estar em harmonia com o novo projeto de cidade, para assim não 
corromper os corpos sãos. Buscamos problematizar a relação que se tecia entre o 
morto e a cidade que moderniza-se, para esse diálogo fazemos uso das Atas 
Municipais (1947-1960) e Código de Posturas (1951-1963) que encontram-se na 
Câmara Municipal Casa Raimundo Gomes Pereira. Ao problematizar esse corpo que 
se escreve por meio de nossas fontes, buscamos fazer uma relação com a História 
Cultural, uma vez que a morte ao ser uma negação daquilo que dá sustentação a lógica 
do moderno, o morto vai ter sobre si uma série de possibilidades de atuação, onde o 
processo de modernização da cidade e seus discursos sanitaristas, criavam novas 
percepções de como lidar com os mortos. 
 
Palavras-chave: São João do Rio do Peixe. Urbanização. Morto 
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“ISOLAMENTO, TRABALHO E DOENÇA”: O CORPO RETIRANTE NAS 
COLÔNIAS AGRÍCOLAS DE SINIMBÚ (RN) E SOCORRO (PE) NA SECA DE 1877-
1879. 
 

Francisco Ramon de Matos Maciel 
Professor 

nomarmatos@gmail.com 
 
Estudar o corpo retirante na grande seca de 1877-1879 nas províncias do norte, a partir 
das formas de controle e ordenamento dos aparelhos do poder estatal, 
especificamente na criação de colônias agrícolas para absorver milhares de 
sertanejos, é o escopo desse artigo. A migração de famílias pobres do alto sertão para 
as cidades no litoral veio a desenvolver nas elites políticas uma preocupação com a 
salubridade do espaço urbano, além do controle da ordem pública. Todavia, 
estratégias para sanar os males do corpo (doenças) e da alma (ociosidade) dos 
retirantes vão ser tomadas pelas autoridades, a partir de criações de colônias 
agrícolas. Nesses espaços os sertanejos vão encontrar uma dimensão sensível de 
reeducação de seus corpos, na medida em que serão inseridos a um conjunto de 
práticas de organização laboral, sanitárias e também de espera, isto é, isolamento, 
nesse contexto de seca. As colônias agrícolas serão a Sinimbú e Socorro, nas 
províncias do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Nossa abordagem é uma 
articulação da História Social da Espera (VIDAL, 2008), História Cultural (CORBIN, 
2012) e Sociologia (ELIAS,1994), pois enxergam as práticas e representações dos 
corpos através da sensibilidade, relações sociais e experiências dos sujeitos e 
instituições. Assim, percebemos na pesquisa que o corpo retirante, mesmo inserido em 
regimes de controle sanitário e laboral nas colônias, encontrava brechas e formas de 
resistência para sujeitar-se sobre o ordenamento social dos administradores e agentes 
das colônias agrícolas. 
 
Palavras-chave: Corpo retirante. Colônias Agrícolas. Seca.        
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E MATURAÇÃO PROFESSORAL: ENSINO DE 
HISTÓRIA DE ÁFRICA E CRIAÇÃO DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 
 

Emanuel Tallis Bezerra Araújo 
Graduação em andamento – História – UFRN  

estudantx@gmail.com 
 
A análise dispõe-se referente a prática docente no componente curricular Estágio 
Supervisionado I, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande, ao mês de maio 
de 2018, em escola municipal da região do Seridó Potiguar, sobre a ótica da pesquisa-
ação e etnografia, ao qual fez-se uma (auto)análise dos processos de ensino-
aprendizagem de temática que guiou cinco intervenções escolares, História de África 
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Tradicional. Consumamos formar nos estudantes uma compreensão de consciência 
histórica política, discutindo acerca de África, os meios de produção, sentidos e 
ressignificações do local e das pessoas, no intuito a todo momento da importância do 
não esquecimento do passado, agregando temas atuais ao que toca este assunto, a 
partir da perspectiva de visão de intelectuais propriamente nativos ao continente 
africano. Encerrou-se as intervenções/pesquisa, falando sobre a desconstrução, 
conjuntamente aos jovens estudantes, da temáticas acerca de preconceitos raciais e 
processos racializadores ainda aos dias atuais, e da falsa ideia de uma história 
pertencente ao passado, alheia e situada longinquamente, consolidando uma 
compressão política das sociedades africanas de outrora e de hoje, bem como o olhar 
crítico acerca de raça e racismo em África e em Brasil, enquanto resultados expostos 
em sala de aula. 
 
Palavras-chaves: Ensino de História. Estágio Supervisionado em História. História da 
África.  
 
CONTROLE E PUNIÇÃO: ESTUDO EXPLORATÓRIO DE UMA ANTROPOLOGIA 
PENAL  
 

Amanda Sousa de Medeiros 
Graduação em andamento – História 

amanda3sousa@gmail.com 
Orientador: Ubirathan Rogerio Soares - UFRN 

 
O presente trabalho busca entender as estruturas jurídicas complexas, que são elementos 
formadores de um Direito penal simbólico. Nas últimas décadas, tem-se perseguido tão 
somente fins políticos imediatos, uma vez que essas estruturas buscam ocultar lacunas de um 
sistema estatal que promoveu mudanças substanciais nos planos econômico e social 
contemporâneos, sem que fosse estabelecido um diálogo com o conjunto social. Tem-se como 
objetivo propor uma análise acerca da representação do controle social na sociedade líquida 
moderna quando incorporada, tal representação, pelo discurso penal. Nesse contexto, 
procura-se entender essas construções sociais e como se elabora a ideia de uma noção de 
tranquilidade que foi criada na população. Como referencial teórico para a construção da 
pesquisa, buscou-se apoio em autores como Ulrich Beck e Michel Maffesoli, que investigam, 
respectivamente, as sociedades do risco e as sociedades das tribos, e em Peter Sloterdijk e 
Michel Foucault, que discutem, nesta ordem, uma interpretação eufórica de conceitos como o 
humanismo e delinquência. A análise do tema escolhido é importante porque aponta para a 
construção de uma realidade social, econômica e jurídica que indica um claro recrudescimento 
punitivo baseado na flexibilização das garantias processuais e penais e, portanto, para a 
construção de um Direito que gravita básica e principalmente, ao redor de núcleos de poderes 
temporariamente dominantes que legislam para uma opinião pública média, fugaz e que, via 
de regra, apostam no sistema punitivo como base de controle social. 

 
Palavras-chave: Antropologia jurídica. Sistema carcerário. Direito Penal.  
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UM ESTUDO SOBRE A CRIMINALIDADE FEMININA: ANALISANDO 
PRÁTICAS INFANTICIDAS NAS COMARCAS DE CAICÓ E JARDIM DO SERIDÓ 
(1904-1922) 
 

Ana Carolina Oliveira 
Graduação de andamento – História – UFRN 

oliveiraana.ufrn@gmail.com 
Orientador: Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 

 
Através da análise de fontes criminais, propõe uma investigação sobre a criminalidade 
feminina no território das Comarcas de Caicó e Jardim do Seridó-RN entre 1904 e 1922, 
na tentativa de perceber como rés feriram a moral imposta pelas estruturas sociais, 
cerceando, através de discursos normativos, os modos comportamentais impostos à 
mulher, no que tange à sua presença na sociedade. A problemática parte do 
diagnóstico de uma farta documentação criminal presente no acervo do Laboratório 
de Documentação Histórica do CERES (Labordoc) relativa à primeira metade do 
século XX, do reconhecimento, por parte de Michel Foucault, Carlo Ginzburg, Boris 
Fausto e Marcos Luiz Bretas, de que documentos oriundos do aparelho da Justiça 
Pública são importantes matérias-primas para pesquisas sobre o cotidiano, bem como, 
do interesse centrado na investigação da figura feminina enquanto transgressora, 
almejando alcançar novas perspectivas. Metodologicamente, partiu do rastreamento 
no acervo do Labordoc, escolha e transcrição de três processos-crime de Infanticídio, 
com posterior análise, tomando-os como estudos de caso: Felippa Romana da 
Conceição (1904); Francisca Paulina (1918); e Elídia Maria da Conceição (1922). A 
análise preliminar nos projeta elementos de motivação sobre os modos de agir e 
pensar do ato criminoso, como também delimita a visão político-social da Justiça sobre 
esses agentes sociais. Assim, a mulher será um foco privilegiado para 
aprofundamento das questões em torno da criminalidade e das tensões que ocorriam 
nas regiões, ainda que não seja a única matriz analítica possível para se trabalhar com 
fontes judiciárias. 
 
Palavras-chave: Arquivos Judiciários. Mulheres. Crime. Caicó. Jardim do Seridó. 
 
VAI TER CHANACOMCHANA, SIM!: CONSTRUÇÃO DE UMA CLASSE 
LESBIANA FEMINISTA NA DÉCADA DE 1980 EM SÃO PAULO 
 

Jaíne Chianca da Silva 
Graduação em andamento – História – UFRN 

jaine.chianca@gmail.com 
Orientadora: Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 

 
Analisa discursos sobre conscientização e emancipação de mulheres lésbicas no 
Boletim ChanacomChana, editado pelo Grupo de Ação Lésbica-Feminista (GALF), 
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que circulou em São Paulo de 1982 a 1987. A problemática parte da constatação da 
lesbiandade enquanto invisível na História, lacuna que provoca consequências 
sociais, políticas e historiográficas. As discussões acerca da homossexualidade 
feminina são muito silenciadas, principalmente por ter bases racistas, sexistas e 
classicistas que as determinam, conforme enunciam Simone Beauvoir, Tânia Navarro-
Swain, Heleieth Saffioti e Patrícia Lessa. Apesar disso, nas décadas de 1970-1980, 
surgiu, em São Paulo, o GALF (1981-1988), que propunha a conscientização e 
emancipação das mulheres lésbicas, principalmente através do Boletim 
Chanacomchana (1982-1987). Adotou a metodologia da História do Discurso, a partir 
das discussões de Michel Foucault acerca do conceito de discurso, para a análise de 
03 edições do boletim referido. Parte da hipótese prévia de que o Boletim 
Chanacomchana foi espaço de resistência, que questionava a dominação sexista 
patriarcal, os padrões de feminino e masculino, marcadamente heterossexuais, como 
também, trabalhava com saúde e sexualidade feminina e lésbica.  
 
Palavras-chave: Lesbiandade. GALF. Boletim ChanacomChana. 
 
A REPRESENTAÇÃO DOS CORPOS ATRAVÉS DOS MEMES: AS IMAGENS 
MEMÉTICAS COMO CRÍTICA AOS REPRESENTANTES POLÍTICOS 
BRASILEIROS (2016 – 2018) 
 

Franciely de Lucena Medeiros 
Graduação em andamento – História 

francielymedeiros98@gmail.com 
Orientador: Rosenilson da Silva Santos – UERN 

 
O uso dos memes na internet se tornou uma realidade inegável no tempo presente e 
isso tem chamado a atenção dos historiadores e historiadoras, especialmente para o 
seu emprego como fonte na pesquisa histórica. Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é investigar como os memes foram utilizados no exercício da crítica política 
no Brasil contemporâneo. Recortamos temporalmente o contexto do Impeachment de 
2016 e, tematicamente, o modo como as imagens de conhecimento geral, frases de 
efeito e humor popular foram mobilizados através de mensagens que ganham sentido 
pelo modo como os corpos de determinados personagens políticos são representados 
nos memes. Tendo os memes como fontes, nossos diálogos bibliográficos se darão 
com autores como Márcio Mendes de Lima (2011), Vani Maria de Melo Costa (2011) 
e Maria Raquel Barbosa; Paula Mena Matos e Maria Emília Costa (2011). A análise 
das fontes, a luz da leitura dessas autores e autores, nos possibilitam perceber como 
a presidenta Dilma, na ocasião vítima do processo, foi representada como gorda, 
velha, rancorosa, raivosa e cansada. Na medida em que o golpe levou ao poder o Vice-
Presidente e medidas impopulares e antissociais foram por ele sendo aprovadas, o 
mesmo passou a ser representado como asqueroso, vampiresco e demoníaco. Essas 
metáforas corporais recorrem à imagens e ao imaginários para o exercício da crítica 
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política, crítica essa que somente toma sentido conforme determinadas imagens de 
determinados corpos são invocados, recriados e disseminados.  
 
Palavras-chave: Corpo. Internet. Memes 
 
DA DISCUSSÃO DO CLÁSSICO AO CONTEMPORÂNEO: “SÍNDROME DE 
MEDEIA” 
 

Alaide Matias Ribeiro 
Graduação em andamento – História  

alaideribeiro604@gmail.com 
 

Talita Alves da Cruz 
Graduação em andamento – História 

litacruzd@gmail.com 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o espetáculo “Síndrome de Medeia”, 
criado e encenado pelo Grupo de Diálogos e Práticas de Teatro Grego (Téspis). 
Pretendemos elucidar como se deu o processo de criação e concepção da montagem 
da representação. Isto, partindo desde a seleção da tragédia Euripidiana “Medeia”, a 
sua adaptação para a discussão de um tema premente na sociedade contemporânea, 
o aborto; perpassando pelas pesquisas efetuadas e pela experimentação de jogos 
teatrais até a encenação da produção, no Laboratório de Artes do Centro de Educação 
da UFRN, em agosto de 2018. A realização desse trabalho foi possível a partir das 
leituras bibliográficas sobre o teatro, encenação, feminismo e gênero no mundo antigo 
e na contemporaneidade. Além disso, cabe destacar as observações etnográficas e 
práticas teatrais executadas que serviram de base para criação dos corpos das 
mulheres em cena. Obtivemos como resultados a criação de um roteiro e o próprio 
espetáculo teatral. Por fim, concluímos que nossa pesquisa estabelece um diálogo 
pertinente entre a antiguidade e o hodierno. Visto que, por meio da relação entre a 
tragédia grega e as discussões atuais acerca do poder decisório da mulher sobre o seu 
próprio corpo e, mais especificamente, sobre a questão do aborto, conseguimos propor 
um diálogo que ultrapassou a quarta parede do teatro e reverberou na opinião pública.  
 
Palavras-chave: “Síndrome de Medeia”. Tragédia. Aborto. 
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NATURALISMO À BRASILEIRA: A ESTÉTICA DOS CORPOS NA CRÍTICA 
CAMINHIANA ILUSTRADA NO BOM CRIOULO (1895) 
 

Vinicius Barbosa Lima 
Graduação em andamento – História 

vinibarbosa371@gmail.com 
 
Movimento estético da segunda metade do século XIX, o naturalismo literário 
estabeleceu-se a partir da escrita de Émile Zola, autor francês que baseou seu método 
na observação das cenas e das realidades, objetivando descrevê-los na narrativa 
literária. Adolfo Caminha, romancista, editor e crítico que estabeleceu sua produção 
entre fins do Império e o início da República, compreendia-se como um escritor 
naturalista, e punha-se como defensor deste movimento literário. Crítico veemente da 
literatura romântica e simbolista, embora não propriamente de suas estéticas, 
Caminha defendia o método de Zola como forma de escrita literária, numa tentativa de 
apreender o conhecimento científico no fazer artístico. Publicado em 1895, seu 
romance Bom Crioulo é um exemplo exótico desta compreensão estética, pois traz 
personagens e temáticas incomuns para a época, adquirindo o auge em Amaro, seu 
protagonista: um marinheiro negro com tendência ao amor por homens. Esta pesquisa 
tem como objetivo compreender a percepção de Adolfo em torno da estética naturalista 
dos corpos a partir de seus textos críticos, que possuem ainda uma forte carga política, 
dada a enfática defesa das ideias republicanas por parte de seu autor; bem como, num 
esforço de articular conceitos da Teoria Literária e dos Estudos Históricos, busca 
analisar as representações dos corpos no citado romance, principalmente as posições 
apresentadas em torno das relações raciais e dos comportamentos sexuais.  
 
Palavras-chave: Estética naturalista. Adolfo Caminha. Bom Crioulo.  
 
O RÁDIO, O MEB, PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE E NOVAS 
SENSIBILIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA SANITÁRIA: 
CAICÓ, RN, (1970-1980) 
 

Juciene Raquel de Lima Siqueira 
Graduação em andamento – História – UFRN 

raqueljuciene@gmail.com 
Orientadora: Juciene Batista Félix Andrade – UFRN 

 
Os objetivos desta comunicação se consolidam em: analisar as práticas educativas em 
saúde que fizeram parte da programação da Rádio Rural, em Caicó, nos anos de 1970-
1980. Visando, desta forma, a construção de uma consciência sanitária, de novas 
sensibilidades na população rural através de um processo pedagógico vinculado ao 
MEB (Movimento de Educação de Base). Com a análise dos documentos sobre o 
MEB e a programação da Rádio Rural de Caicó que estão sob a custódia do 
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LABORDOC, nota-se que nas décadas de 1960/70/80 as práticas educativas em saúde 
se consolidavam em um processo de instrução à população, a fim de conscientizá-la 
das práticas de higienização corporal, ambiental, mental e alimentar, da importância 
da vacinação, de atentar-se para as medidas que se deveria usar para combater as 
mais variadas doenças e seus elementos de transmissão dentre outros. Então, é 
possível perceber esses preceitos educativos na formação de uma consciência em 
saúde e novas sensibilidades, como apontam os documentos referentes as caixas 20 e 
21 sobre o MEB. Portanto, dentre muitos aparatos, a programação da Rádio se 
mostrou espaço de práticas pedagógicas na construção da consciência de saúde, 
como também na remodelação do corpo social rural. A pesquisa está ainda em 
andamento, no entanto, podemos elencar que a difusão das práticas educativas em 
saúde, através dos programas radiofônicos, especialmente o da Rádio Rural, foram 
responsáveis pela construção de sensibilidades e consciência dos processos saúde 
doença. 
 
Palavras-chave: MEB/ Rádio. Práticas Educativas em Saúde. Sensibilidades. 
 
O ETERNO EFÊMERO: O USO DO VESTUÁRIO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONCEITO DE FEMINILIDADE DA MULHER BRASILEIRA NO PÓS 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Clara Estefany de Lima Alves 
Graduação em andamento – História – UFRN 

cestefany.alves@gmail.com 
 
O presente trabalho tem como objetivo entender o processo de formação do conceito 
de feminilidade mediante a moda, tendo como recorte espacial o Brasil. Respaldados 
nos conceitos de teóricos da moda como Gilles Lipovetsky, Daniela Calanca, assim 
como das historiadoras Michelle Perrot, Margareth Rago e Carla Bassanezi Pinsky ao 
tratarmos da posição feminina e de gênero, pretendemos entender como a moda 
influencia no comportamento feminino e na ideia de feminilidade construída a respeito 
da mulher brasileira. Correlacionando as informações retiradas da bibliografia citada 
anteriormente com o Anuário das Senhoras e usando uma temporalidade do ano de 
1949 até o ano de 1957 – sendo assim num contexto pós Segunda Guerra Mundial, 
problematizaremos o vestuário ao pensarmos no mesmo como objeto da construção 
da ideia do feminino. Tratando-se de um trabalho ainda em construção, os resultados 
e conclusões estão em aberto. 
 
Palavras-chave: Moda. Mulher. Feminilidade. 
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DOENÇAS CARENCIAIS NO PERÍODO DA SECA DE 1877-1879 NOS SERTÕES 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo 
Doutoranda na FIOCRUZ 

avohanneu@yahoo.com.br 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar as doenças de ordem carencial que foram 
registradas durante a seca de 1877-1879 nos sertões do Rio Grande do Norte. Eu parto 
da seca de 1877 para entender o aparato estatal a respeito da saúde, pois como 
ALBUQUERQUE JUNIOR (1988) defende, esta seca se diferencia das anteriores pela 
visibilidade que ela teve perante a elite política do Nordeste, utilizando-a como 
argumento para conseguir recursos no intuito de combater as secas nas províncias 
afetadas, dentre elas, o Rio Grande do Norte. Por meio da análise dos Relatórios dos 
Presidentes de Província do RN, dos jornais e dos relatos de memorialistas que 
viveram neste período, quero entender a dimensão social dessas doenças (SILVEIRA, 
NASCIMENTO, 2004; HERZLICH, 1991), levando em consideração a dieta alimentar 
que era consumida pela população sertaneja, as condições econômicas da agricultura, 
pecuária e a situação da água durante este período. Todos estes aspectos são 
importantes para refletir sobre as condições de vida e saúde dos retirantes que 
migravam à procura de alimentos e água. Assim, dos resultados colhidos até o 
presente momento, as doenças mais comuns foram de ordem carencial como as 
disenterias, beribéri, escorbuto, opilações, sífilis, cujo motivo estava relacionado à uma 
dieta pobre em nutrientes e vitaminas e em virtude dos alimentos que se tornavam 
escassos durante a seca.  
 
Palavras-chave: Doenças. Saúde. Beribéri. Escorbuto. Seca 
 
CEMITÉRIO DAS PEQUENAS FLORES MORTAS: LEVANTAMENTO E 
ANÁLISE SOBRE A MORTALIDADE INFANTIL NA CIDADE DO ACARI (1889-
1890) 
 

Láira Lianne da Silva Pontes 
Graduação em andamento – História – UFRN  

lairalianne43@gmail.com 
Orientadoras: Juciene Félix Batista Andrade - UFRN   

Avohanne Isabelle Costa de Araújo – FIOCRUZ 
 
Esse trabalho pretende fazer uma análise quantitativa e qualitativa sobre a 
mortalidade infantil na cidade do Acari nos anos de 1889-1890, tendo como fonte 
principal os livros de óbito do primeiro Cartório da cidade e os livros de óbito da 
paróquia de Nossa Senhora da Guia. Nosso objetivo é mapear e analisar as causas de 
morte, a idade, o parentesco, a localização de moradia e até a situação econômica da 
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família dessas crianças para um estudo que pretende mostrar quais doenças estavam 
mais presentes no cotidiano dessa sociedade e quais as principais causas mortis. 
Tendo como embasamento de análise as doenças como objeto de estudo da História, 
da Sociologia, Antropologia, sua relação com a dimensão social e cultural da 
sociedade, de historicidade com o tempo e espaço, pretendemos problematizar as 
doenças como construções humanas possuindo um importante papel de análise para 
se compreender a sociedade em um dado momento. Nesse caminho, convocamos 
autores como: Carla Bassanezi, Philliphe Ariès e Jacques Le Goff, que nos ajudarão a 
pensar sobre arquivos, crianças, doenças e sobre o próprio morrer. Além disso, enfoca-
se de maneira especial o traje mortuário que acompanhava os corpos infantis em seus 
sepultamentos, pois os mesmos são indiciários de status sociais assim como de 
elementos e crenças culturais da época. Por ser um trabalho ainda em início, a 
pesquisa consiste em resultados parciais. 
 
Palavras-chave: Registros de óbito. Saúde. Mortalidade Infantil. 
 
UM SER DE SAUDADE: EXÍLIOS COMO EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DO 
SUJEITO MILITANTE, O CASO HEBERT DANIEL (1964-1992)  
 

João Victor Marinho Costa 
Graduação em andamento – História – UFRN   

joao.marinho.edu@hotmail.com 
 
Hebert Daniel se apresenta corporalmente em romance e esse trabalho procura essa 
manifestação nas suas obras. O guerrilheiro exilado durante a ditadura Civil-Militar é 
parte da análise que se apresenta. Um homem que foi obrigado, constantemente, a 
abandonar ou abandonar-se pela sobrevivência das suas crenças. Em cada 
abandono, marcas, um corpo que vai se construindo para abrigar um ser 
revolucionário. Um corpo que deixa marcas em escritos. Um corpo que, segundo o 
mesmo, daria um romance. O trabalho objetiva entender a formação subjetiva e as 
interferências no corpo de um homossexual exilado. Como essa expressão da sua 
sexualidade influencia na sua experiência de exílio, além de trabalhar a relação do 
exilado com o passado, buscando manifestações saudosistas ou não nessa relação. 
Hebert deixou autobiografias que são analisadas no texto para construir 
cartograficamente esse corpo, uma construção que passa pela antropofagia do objeto, 
para além de uma leitura analítica distante, é reconhecer e se apropriar de Hebert, 
digeri-lo. Para tanto a análise do discurso em cartas e publicações se mostra fonte da 
pesquisa, trabalhar os conceitos construídos na sua vivência para entender o tempo 
por ele sentido.  
 
Palavras-chave: Exílio. Ditadura. Corpo. 
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AS SAUDADES DERRADEIRAS: A CONSTRUÇÃO DE CORPOS E ESPAÇOS 
NOS DISCURSOS DE CHICO BUARQUE E CARTOLA 
 

Álvaro Luis Lins de Paiva 
Graduação em andamento – História 

alvinhoafc@gmail.com 
 

Maria Clara de Carvalho Lima 
Graduação em andamento – História  

claraminervino@gmail.com 
Orientador: Durval Muniz de Albuquerque Junior  

 
Partindo da ideia de que a arte constrói espaços e os espaços constroem a arte, o 
presente trabalho pretende analisar como os discursos de Chico Buarque de Hollanda 
e Cartola, ícones da música popular brasileira, constroem espaços distintos de uma 
mesma territorialidade: o Rio de Janeiro. Do morro a zona sul, ambos os sambistas 
cantam corpos e espaços distintos, mas que se chocam em zonas de transparências 
saudosistas. A cidade cantada por Chico e Cartola parte do corpo, sendo ela em si, 
uma corporeidade, com continuidades e rupturas, zonas de afastamento e 
aproximação. O corpo aparece nesses discursos como elementos construtores de uma 
cidade particular a cada observador-autor. Tendo como base teórica as discussões 
acerca do corpo de Michel Foucault, teremos como base a ideia de que toda ação 
humana parte do corpo para o corpo, mas também, entender que a ausência de um 
corpo é combustível para a produção da arte, ou até mesmo de um processo de 
mudança de territórios, dessa maneira, o corpo se faz presente a todo momento, 
mesmo sendo ausente. Sendo assim, esse trabalho busca questionar como o corpo 
está presente na música de Chico e de Cartola e como os outros corpos influenciam 
além deles. Analisaremos para tanto as letras dos autores que procuram cantar a 
cidade do Rio de Janeiro e seus corpos. 
 
Palavras-chave: Corpo. Cidade. Sensibilidades. 
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A CIDADE E A ESPACIALIZAÇÃO DOS CORPOS: O CORPO E OS AFETOS NA 
CONSTRUÇÃO DO URBANO NAS COMPOSIÇÕES DE CHICO BUARQUE DE 
HOLLANDA 
 

Maria Clara de Carvalho Lima 
Graduação em andamento – História – UFRN 

claraminervino@gmail.com 
 

Henrique Alexandre Medeiros de Lucena 
Professor – Colégio Nossa Senhora das Neves 

henriquelucena1096@gmail.com 
 
Considerando que a arte goza do artifício de produzir novas realidades, este trabalhado 
tem por objetivo analisar e perceber como determinadas canções do compositor Chico 
Buarque de Hollanda produzem e reproduzem uma cidade, um espaço urbano produto 
de um corpo, de vários corpos. Partindo da premissa de que a produção do espaço se 
dá através das manifestações de afeto provenientes do corpo, este trabalho analisará 
canções de Chico Buarque identificando o papel do corpo na produção destes espaços, 
bem como este corpo produz novos corpos urbanizados e imersos neste espaço. Para 
tanto, utilizaremos do pensamento de filósofos como Michel Foucault, Gilles Deleuze 
e Georges Didi-Huberman.  
 
Palavras-chave: Corpo. Espaço. Cidade. Afeto. 
 

POR UMA SOCIOLOGIA DO AFETO: A CONSTRUÇÃO DAS NOÇÕES DE 
FEIÚRA NA REVISTA ANUÁRIO DAS SENHORAS DE 1939 
 

Ramona Lindsey Rodrigues Mendonça 
Aluna de Pós-Graduação  

ramonallindsey@hotmail.com 
Orientador: Francisco Fabiano de Freitas Mendes – UERN 

 
O presente artigo busca analisar, a partir da sociologia do afeto pensada por Norbert 
Elias, como as noções de feiúra vão sendo construídas na revista Anuário das 
Senhoras de 1939. O estudo da sociologia do afeto, dentro do campo da sociologia das 
emoções, trouxe, ao longo dos anos, amplas contribuições para a compreensão das 
ações humanas, tanto no âmbito individual quanto no âmbito social. A partir dele é 
possível entender o modo como os fatores emocionais e externos influenciam em 
determinadas ações do sujeito e o afetam. Nesse sentido, as considerações de Norbert 
Elias oferecem mais uma possibilidade de análise para esse estudo: a visão dos afetos 
por meio da violência, ou seja, a afetação do sujeito ou conjunto social pela imposição 
física ou moral. Desse modo, utilizando o ferramental teórico da sociologia do afeto e 
dos estudos históricos, tentará-se perceber tanto as emoções que afetam o indivíduo 
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ao ponto de provocar uma noção do feio, como também de que forma elas são geradas, 
baseando-se na investigação do periódico como fonte histórica.  
 
Palavras-chave: Sociologia do afeto. Feiúra. Revista anual.   
 
“MISS”: A PROMOÇÃO DA IMAGEM FEMININA NOS CONCURSOS DE 
BELEZA ENTRE OS ANOS DE 1957/69 NO JORNAL DIÁRIO DE NATAL 
 

Laise Vitória de Figueredo Souza 
Graduação em andamento – História – UFRN 

laisevicsousa@gmail.com 
Orientadora: Jailma Maria de Lima 

 
Este trabalho objetiva analisar como os concursos de Miss eram apresentados pelo 
jornal Diário de Natal, no período de 1957 a 1969. Encontramos notícias e informações 
sobre concursos de “miss”, no âmbito nacional e universal, especificamente 2.655 
ocorrências, A pesquisa foi feita no site da, na Hemeroteca da Fundação Biblioteca 
Nacional. Os fatores destacados no concurso são da exaltação da beleza, e de uma 
mulher doméstica e recatada, como também do que elas representam: a mulher 
exemplo de uma educação doméstica, que significa o designo de paz, justiça e 
compreensão. As informações apresentadas, publicitam as “misses” candidatas, as 
vencedoras e suas vidas. Mostrando todo esse universo dos concursos e tudo que a 
beleza dessas mulheres significa para a sociedade, não somente o estético mas 
também o comportamento das mesmas no cotidiano. Assim, nos colocamos ao 
entendimento de como essa beleza era noticiada, o que representavam a partir do que 
era passado pelas manchetes, como eram promovidas as imagens femininas nos 
concursos de beleza nesse período. 
 
Palavras-chave: Mulher. Jornal. Concurso de Beleza.  
 
OLHARES E REFLEXÕES SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO 
GÊNERO MUSICAL DO FUNK 
 

Ana Claudia de Andrade Costa 
Aluna de Pós-Graduação 

annacosta0305@gmail.com 
Orientadora: Kyara Maria de Almeida Vieira 

 
“Vai tomar de costa, vai tomar de frete”, “vai toma sua gostosa, lapada na rachada”. 
Essas são algumas das letras que escutamos em algumas músicas que foram 
bastante divulgadas nos meios de comunicação entre os anos de 2017 e 2018. Partindo 
do pressuposto de que o corpo é uma construção histórica e cultural, tendo em vista 
que cada sociedade expressa diferentemente a sua relação com os corpos, foi que 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

75 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

pensamos a proposta do trabalho, o qual tem como objetivo estudar a representação 
do corpo da mulher e as relações gênero nas letras de algumas músicas como 
Malandramente produzida por de Denis Dj no ano de 2016 e Vai Toma de autoria de 
Aldair Pleyboy lançada no ano 2017, Metodologicamente trata-se de uma pesquisa de 
cunho bibliográfico e análise documental. Dialogaremos com alguns autores a respeito 
do tema a exemplo de: BEAUVOIR (2009), BOURDIEU (2007), MOYSES (2015) e 
SILVA (2001). Estando a pesquisa ainda em fase de desenvolvimento, não 
apresentaremos aqui resultados conclusivos e sim os resultados das primeiras 
análises feitas sobre os significados atribuídos ao corpo da mulher nas músicas 
escolhidas.  
 
Palavras-chave: Mulher. Música. Gênero. 
 
FLORBELA ESPANCA E SUICÍDIO: MODERNIDADE E O SABER MÉDICO EM 
PORTUGAL NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

Priscilla Freitas de Farias 
Aluna de Pós-Graduação – UFC 

priscillaffarias886@gmail.com 
Orientador: Prof. Dr. Francisco Regis Lopes Ramos  

 
O mundo moderno, especificamente no final do século XIX e início do século XX, foi 
um período marcado pela crise civilizacional e subjetiva em Portugal, na qual a poeta 
Florbela Espanca foi contemporânea de uma cultura ressentida que pôs em evidência 
os traumatismos sociais. Florbela incorporou a miséria do seu drama íntimo: amava a 
vida, mas desejava a morte. Frustrada, vazia e solitária no presente que a devorava, 
Florbela escreveu sua última linha no diário: “E não haver gestos novos nem palavras 
novas.”... No dia 08 de Dezembro de 1930, data que supostamente seria o dia de 
celebração do seu trigésimo sexto ano de vida, Florbela foi encontrada morta sobre a 
cama de sua residência em Matosinhos com dois fracos vazios de Veronal. Partindo 
do pressuposta que o ato de suicídio e o sujeito que o pratica são historicamente e 
socialmente construídos, esse trabalho propõe analisa a imagem do suicídio na vida e 
na obra de Florbela Espanca. Dessa forma, para estudar a historicidade dos discursos 
médicos sobre o suicídio desse período, tomaremos como base o trabalho de Manuel 
Laranjeira (1877-1912), médico e escritor português, interrogando a medicina que 
possibilitou a transformação de todos aqueles que se suicidaram em sujeitos doentes, 
loucos e anormais, além de salientar, o papel atribuído ao médico, sua inserção política 
e social. Essa última questão é central, pois trata de um sujeito dotado de saber e, 
portanto, de poderes, produtor de discurso, conhecimento e sentidos acerca do 
suicídio.  
 
Palavras-chave: Florbela Espanca, suicídio e modernidade 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 05 
HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E SENSIBILIDADES 

 
Coordenação: Profa. Dra. Juciene Félix Batista Andrade – UFRN, Prof. 
Me. Cléryston Rafael Wanderley de Medeiros – UFRN, Profa. Dra. Leida 
Almeida - DEDUC/UFRN e Prof. Ms. José Melinho Lima Neto – Depto. 
Ciências Exatas e Aplicadas – UFRN  
 
PRODUÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA “TRABALHANDO OS SENTIDOS: O 
RÁDIO E AS TRANSFORMAÇÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO”: 
REFLEXÕES E EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 
Maria Luiza Dantas Lins 

marialuiza198@gmail.com 
 

Clara Maria da Silva 
claramaria_s@hotmail.com 

Graduandas em História – UFRN  
 
Este trabalho tem como objetivo discutir a experiência vivenciada na disciplina 
“Ensino de História e Materiais Didáticos” na condição de graduandas do curso de 
Licenciatura em História da UFRN. O interesse em registrá-la se deu pela necessidade 
de nós, como futuras licenciadas, refletirmos sobre o ensino de História e os desafios 
que representam a possibilidade de pensar e se aproximar do método histórico em sala 
de aula. No período 2018.1, produzimos uma sequência didática intitulada 
“Trabalhando os sentidos: o rádio e as transformações dos meios de comunicação” 
destinada aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. Esta proposta pretende 
trabalhar as diferentes habilidades dos alunos - mecânica, auditiva, visual e escrita - 
levando em consideração a heterogeneidade dos sujeitos. Ao observamos que há 
poucos registros de aulas direcionadas aos alunos recém-chegados ao Ensino 
Fundamental II, demos prioridade a produção de uma sequência que pudesse 
trabalhar as noções básicas da História, como: tempo, memória e raciocínio crítico. 
Além disso, ela foi produzida de maneira que a construção do conhecimento seja feita 
pelos alunos, retirando o protagonismo do professor neste processo educativo. 
Problematizamos, portanto, os desafios e a necessidade de se utilizar o método da 
pesquisa histórica na rede básica de ensino, destacando a relevância do planejamento 
de aula e sequências didáticas que tenham como objetivo a criticidade, 
problematização e formação cidadã do estudante no ensino da História. 
 
Palavras-chave: ensino de História; sequência didática; construção do conhecimento. 
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CORDEL E ENSINO DE HISTÓRIA: ABORDAGENS SOBRE O GOLPE DE 1964 
EM SALA DE AULA 
 

Ícaro de Medeiros Fernandes 
icaro.musicaepoesia@gmail.com 

 
Luan Cosme Santos 

luancosmesantos@hotmail.com 
Graduandos em História – UFRN  

 
Orientador: Prof. Dr. Lourival Andrade Jr. 

 
Os objetivos do presente trabalho são analisar as divergências e similaridades entre 
os livros didáticos utilizados atualmente no ensino de História e as obras de literatura 
de cordel que abordam o tema da Ditadura Civil-militar no Brasil, e também, fazer-se 
pensar sobre as possibilidades da sua utilização em sala de aula. A metodologia 
consiste na leitura e comparação entre os livros didáticos e os folhetos, realçando as 
divergências de opinião dos autores sobre o golpe de 1964, tendo em vista as 
competências e habilidades a serem desenvolvidas em História, de acordo com as 
propostas dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais). Percebeu-se que, apesar 
de escasso, devido as repressões e censuras da época, há produções cordelísticas 
antigas e atuais acerca do tema e com posicionamentos diversos. Outro ponto que 
pode ser destacado é que o cordel em si é uma fonte histórica, além de ser dinâmico e 
provocar a participação do aluno em sala de aula, por isso, satisfaz as exigências dos 
PCN’s. 
 
Palavras-chave: Cordel. Ditadura Militar. Ensino de História. Livros didáticos. 
 
PRÁTICAS DE ENSINO: PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA DO ENSINO DE 
HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO 
 

José Viana de Sales Junior 
josevianajr10@gmail.com 

Graduando em História – UFRN  
 
Objetivo desse trabalho consiste em problematizar as novas formas metodológicas 
para abordagem do ensino de história no ensino médio.  Esse trabalho foi elaborado a 
partir das reflexões construídas nas aulas práticas e teóricas desenvolvidas na 
disciplina de Estágio Supervisionado III, componente curricular do curso licenciatura 
em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó. O 
estágio supervisionado em história foi realizado na Escola Estadual Newman Queiroz, 
pertencente ao município de Jucurutu - RN, entre o período de 17 de abril a 15 de maio 
do ano de 2018. A proposta pedagógica assumida para desenvolvimento do estágio 
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supervisionado III consiste em compreender a proposta de ensino de história presente 
nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) e introduzir novas formas 
metodológicas para se ensinar história no ensino médio. Propor novas práticas de 
ensino de história na sala de aula possibilitou de forma subjetiva novas relações que 
estão na direção da construção e reconstrução do saber histórico. 
 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Propostas metodológicas. Ensino de 
História. 
 
“O MINISTÉRIO CAIU, O MINISTRO DA MAGIA ESTÁ MORTO. ELES ESTÃO 
VINDO. ”: A INTERVENÇÃO NO SISTEMA EDUCACIONAL COMO FORMA DE 
CONTROLE POLÍTICO EM CONTEXTOS AUTORITÁRIOS, A PARTIR DE UMA 

ANÁLISE DA OBRA FICCIONAL HARRY POTTER 
Diêgo Pereira da Silva 

diegopereira500666@gmail.com 
Graduando em História – UFRN  

 
Este artigo apresenta uma análise das reformas na Educação, como projeto de 
controle político, na saga ficcional Harry Potter, da autora J. K. Howling. Se pretenderá 
discutir aqui, como governos de caráteres antidemocráticos, na ficção ou na vida real, 
se utilizam da reforma/precarização do sistema de ensino para realização de seus 
projetos de controle da população. Se tentará mostra, como governos de tendência 
autárquicas tendem a modificar os métodos de ensino, afim de se atingir seus 
objetivos. Para isso, servirá de base a obra ficcional: Harry Potter e a Câmara Secreta, 
além das experiências de governos autoritários tidas no Brasil, Estado Novo, Ditadura 
Civil-militar e Governo Temer, dos quais, se pretendem extrair as evidencias de que a 
intervenção na Educação, entenda-se por educação não apenas o ensino da técnica, 
mas toda a formação humana, social e intelectual que se deve ter na escola, é uma 
das marcas dos governos autoritários. 
 
Palavras-chave: Desmonte da Educação. Estratégias de Controle Político. Harry 
Potter. 
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EDUCAÇÃO PELA REGIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: NOVOS 
MÉTODOS DO ENSINO DE HISTÓRIA 
 

Aristófanes Alexandre da Silva 
obe.avalon@gmail.com 

Graduado em História  
 

Elenilda Sinésio Alexandre da Silva 
elenildasinesio@hotmail.com 

Aluna da pós-graduação em Ciências Sociais 
 
Tanto a cultura quanto a educação atrelam-se a capacidade do homem de repassar 
aos seus descendentes aspectos de seus antepassados, promovendo um fluxo de 
informações ligadas às nossas necessidades pontuadas em sua contemporaneidade, 
dessa forma a educação deve ser fluida, esforçando-se para preencher essas 
necessidades no tempo real, atual, de uma escola que se transforma, porém, sempre 
atrás em relação ao indivíduo. Nosso trabalho tem por objetivo analisar novas formas 
de transmissão desse conhecimento, utilizando fatos históricos regionais para 
aprimorar a percepção dos alunos, quanto sua posição de agente da história e 
potencializar a importância dessa sensibilidade para seus posicionamentos, não como 
um agente secundário, mas como agente ativo da formação histórica e cultural. A 
execução do trabalho ocorreu na Escola Municipal Adalice Remígio Gomes, na cidade 
de Monteiro-PB, entre fevereiro e junho de 2018, utilizando como ambiente de 
pesquisa as salas do 7° ano para análise do processo de aprendizagem, tendo como 
metodologia pesquisa qualitativa, pela observação participante com técnicas de grupo 
focal, assim permitindo a comparabilidade dos dados incentivados por estímulos para 
a formação da aprendizagem, foram apresentados ora imagens regionais ora 
impressões sociais tanto urbanas como rurais familiar às suas experiências. No 
decorrer da pesquisa compreendemos que os estímulos que causam estranhamento 
aos alunos, fugindo de suas zonas de conforto, promovem fortes fontes de inserção de 
questionamentos, discussões, e gradativamente seu reposicionamento quando agente 
histórico e social. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Regionalização. História. 
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RURBANOS: VELHOS CONCEITOS, NOVAS IDENTIDADES NO CONTEXTO 
ESCOLAR 
 

Elenilda Sinésio Alexandre da Silva 
elenildasinesio@hotmail.com 

Aluna da pós-graduação em Ciências Sociais 
 

Aristófanes Alexandre da Silva 
obe.avalon@gmail.com 

Graduado em História 
 

Orientador: Prof. Me. Cleryston Rafaell Wanderley de Medeiros 
 
Este artigo apresenta uma revisão teórica sobre a noção de rurbanidade como 
fenômeno analítico para situações sociais híbridas, que se formulam na tensão entre 
o meio rural tradicional e a urbanização acelerada. Com a inserção, crescente, de 
crianças de zona rural em escolas urbanas, a proposta é interpretar as representações 
identitárias, para além das fronteiras étnicas, no contexto escolar. Fundamentada na 
fragilidade das fronteiras entre o espaço rural e o urbano, o objetivo do texto é discutir 
as facetas identitárias, presentes no ambiente escolar e que levam a constituir a 
categoria de rurbanos. A rurbanidade ocorre na fluidez com que se combinam 
elementos das duas culturas, rural e urbana. Essa conexão é essencial no ambiente 
escolar urbano desde o instante em que as relações sociais estabelecidas são 
traspassadas por ideologias presentes nas representações dos educandos, dos 
docentes e da sociedade em geral em relação a cultura rural e as multiplicidades não-
padrão. Tais representações possibilitam a continuidade de padrões de comparação 
baseados em valores sociais atribuídos e muitas vezes estigmatizantes. Por tanto, a 
escola não é apenas um espaço a mais, onde se reproduzem os prejuízos e as tensões 
étnicas. Nesse sentido, ela é um espaço essencial na produção e reprodução da cultura 
e das relações sociais. Esse estudo constatou que a escola, apesar dos grandes 
avanços, ainda apresenta dificuldade em articular-se com a pluralidade e diversidade 
cultural. O estudo conclui que no contexto escolar, a rurbanidade contribui para a 
construção do sentido de pertencimento e de identidade. 
 
Palavras-chave: Ensino de história.  Docência.  Prática 
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ENSINO DE HISTÓRIA EM CAICÓ-RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Daiane Costa Saldanha 
dayane-saldanha@hotmail.com 
Graduanda em História – UFRN  

Orientador: Prof. Me. Cleryston Rafaell Wanderley de Medeiros 
 
Durante o período de 2017 a Setembro de 2018, a estudante Daiane Saldanha realizou 
observações e ministrou aulas da disciplina de História em escolas da rede municipal 
e estadual, no município de Caicó – RN, onde pode observar e apreender informações 
sobre o ensino de História executado na rede pública de ensino na referida cidade. 
Este trabalho, portanto, objetiva realizar um compêndio dessas informações e 
experiências a fim de traçar um perfil do ensino de História na rede pública de 
educação no município de Caicó – RN, sendo este o espaço amostral escolhido. Os 
dados foram colhidos a partir da observação e intervenção em sala de aula, em 
oportunidades diversas durante o período supracitado, todas elas relacionadas com a 
prática do ensino de História, bem como através da consulta a indicadores 
educacionais das escolas observadas, fornecidos pelo INEP. O processamento destes 
dados se deu de forma qualitativa através de produção de relatórios. Os resultados da 
pesquisa indicam a presença hegemônica de metodologias de uso rotineiro aplicadas 
ao ensino de História, estando estas desatualizadas no que se refere ao uso de 
tecnologias em sala de aula, o que pode influenciar negativamente a prática docente. 
Por fim, a compreensão acerca das metodologias empregadas no ensino de História 
no município de Caicó pode servir como base para o desenvolvimento de novas 
técnicas a serem aplicadas em sala de aula para a disciplina de História. 
 
Palavras-chave: Mulher estrangeira. Atenas clássica. Legislações atenienses. Vasos 
áticos. 
 
TECNOLOGIA EM SALA DE AULA: NOVOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM. 
 

Alison Rodrigues Porto Bezerra 
alisonporto2014@gmail.com 

Graduado em História  
 

José Geraldo Alves Ferreira 
geraldojf.100.100@hotmail.com 

Graduado em História 
 
Objetivamos ao trabalhar tecnologia em sala de aula aprimorar a relação estudante-
professor, proporcionando um espaço de igualdade, onde o estudante tenha voz e 
participação ativa na busca da informação, para que de forma efetiva o docente 
assuma postura de mediador do conteúdo. Visando o diálogo de saberes e uma 
formação voltada à interculturalidade e tolerância, deve-se compreender que o 
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aprendizado transcende a sala de aula, diante do desenvolvimento dos meios de 
comunicação praticamente todo o planeta se tornou o espaço de estudo. Para nos 
manter articulados tentamos entender os estudantes, respeitando sua 
heterogeneidade e estabelecendo um ambiente no qual ele possa sentir-se livre e 
seguro para expressar opiniões, mas também para questionar, refletir e solucionar 
conflitos. Fazendo uso da etnometodologia buscamos uma abordagem interpretativa, 
partindo da proposição de uma realidade constituída no âmbito social, dando atenção 
às práticas cotidianas e culturais de cada indivíduo, bem como ao seu conhecimento 
prévio e seus respectivos lugares de produção. Consistindo nas observações, visa-se a 
aplicação de questionários, o desenvolvimento de oficinas e debates, que fomentem a 
criatividade e o senso critico dos estudantes diante de temas emergentes, por exemplo 
Gênero e identidade, fazendo da escola extensão da comunidade de fato. Analise do 
impacto provocado no vocabulário e oralidade do estudante, na sua participação em 
sala de aula e em sua pratica cidadã. Motivar as futuras gerações na busca do 
conhecimento deveria ser um dos papeis da escola, mas se esse processo perpassa 
empatia, identificação e projeção, então podemos dizer que há uma falha. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Atualidade. 
 
XEQUE-MATE: O USO DE JOGOS NO ENSINO DE HISTÓRIA 
 

Moisés Henrique Dantas de Araújo 
moza_henrique@hotmail.com 

Graduando em Educação Física 
 

Raissa Kainara Campêlo da Silva Damasceno 
raissa_narinha@oi.com.br 

Graduanda em História 
 
O ensino da História é essencial na formação do ser humano enquanto cidadão. Afinal de 
contas, como se portar diante de uma sociedade sem compreender os caminhos que a 
levaram a este ponto? Porém, com o advento das novas tecnologias, ministrar essa 
disciplina tem se tornado cada vez mais complicado. É um verdadeiro desafio chamar a 
atenção dos alunos para a aula enquanto o mundo virtual oferece um universo de 
possibilidades mais divertidas.  A sala de aula muitas vezes se mostra engessada, 
cabendo ao discente simplesmente decorar aquilo que o professor ministra.  O desafio é 
justamente ultrapassar essa barreira e fazer saltar aos seus olhos o brilho da História, 
prendendo-o nessa teia de conhecimentos. Partindo de entrevistas e da leitura de alguns 
artigos, propomos o uso de jogos sensoriais e cognitivos enquanto ferramenta 
educacional, com o intuito de estimular a criatividade e aguçar o desejo de redescobrir a 
disciplina. Com este trabalho, pretendemos nos apropriar das regras de jogos já existentes 
e encaixar o lúdico em temáticas já trabalhadas nos programas educacionais. 

 
Palavras-chave: Educação. Jogos de Estratégia. História. 
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A IMPORTÂNCIA DO LICENCIANDO VIVENCIAR AS EXPERIÊNCIAS DAS 
SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DURANTE A 
GRADUAÇÃO – RELATO DE EXPERIÊNCIA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
NA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO ALADIM DE ARAÚJO. 
 

Fernanda Carla de Medeiros 
nandinhaipueira@hotmail.com 

Graduanda em História – UFRN  
 
O presente trabalho visa discutir a importância do licenciando conhecer a fundo o 
trabalho realizado nas Salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE, como 
parte fundamental de sua formação acadêmica, que deve ser norteada não apenas às 
questões da sala de aula comum, mas também do trabalho em conjunto com os 
profissionais que atuam diretamente com alunos que tenham qualquer tipo de 
deficiência e necessitam de apoio educacional especializado. Tendo em vista que a 
Constituição federal de 1988 determina que o acesso à educação é um direito de todos 
os brasileiros e a Resolução do CNE/CEB nº 2/2001 garante o atendimento 
educacional especializado aos alunos que tenham algum tipo de deficiência, percebe-
se que a formação de educadores que conheçam essa realidade ainda é mínima e fica 
muito restrita aos profissionais que optam em especializar-se nessa área, quando na 
verdade deveria ser uma obrigatoriedade a todos os estudantes que cursam qualquer 
licenciatura, já que é um a realidade cada vez mais frequente dentro da sala de aula e 
que merece a atenção do professor que não pode nem deve colocar a responsabilidade 
de educar esses alunos aos profissionais que atuam nas salas de AEE ou 
Multifuncionais. Partindo desse ponto, e através da atuação no Programa de 
Residência Pedagógica do curso de História do CERES – Caicó, na Escola Estadual 
Antônio Aladim, podemos conhecer melhor a importância desse tipo de atendimento, 
a atuação do educador que atua nessa área e os procedimentos didáticos e 
metodológicos que influenciam direta e positivamente no rendimento escolar desses 
estudantes. 
 
Palavras-chave: “Residência Pedagógica”, AEE, Licenciatura. 
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O CINEMA COMO RECURSO DIDÁTICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 
PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO SOBRE A CIDADE DE NATAL DE 1900 
A 1940. 
 

Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho 
giovannibentes@gmail.com 

Mestre em História 
 

Thainá Morais Avelino Maia 
t_haina_morais@hotmail.com 

Graduanda em História 
 

Orientador: Raimundo Pereira Alencar Arrais – UFRN 
 
Este trabalho tem como objetivo discutir o uso do cinema no ensino de História do Rio 
Grande do Norte. O cinema é uma ferramenta pedagógica capaz de auxiliar os alunos 
na compreensão dos processos históricos, promovendo reflexões e debates 
pertinentes, priorizando a interação, o ensino e a aprendizagem; pode ser usado como 
um documento histórico, revelando toda produção cultural de uma época, seus valores, 
códigos e conceitos. A partir das experiências dos membros do Grupo de Pesquisa “Os 
espaços na Modernidade” (professores do ensino básico e superior da rede pública 
de Natal/RN, e alunos dos Estágios Supervisionados) percebemos que a história do 
RN está deixando de figurar nas discussões dentro das salas de aula. Após a definição 
do Enem como meio de acesso ao ensino superior, a história local, aparentemente, 
ficou em segundo plano ou nem sequer aparece nos currículos escolares. Pensando 
nisso, o Grupo desenvolveu um projeto de extensão que propõe a realização de um 
documentário de curta duração sobre um tema específico da história do Rio Grande 
do Norte: a vida urbana de sua capital nas quatro primeiras décadas do século XX. O 
produto final poderá ser explorado pelos educadores nas escolas e usado como 
material de apoio. Nesse sentido, pretendemos discutir o uso do cinema como recurso 
didático e como estratégia pedagógica na construção de sensibilidades dos alunos, 
bem como expor as etapas de produção do curta (pesquisa, criação do texto, 
discussões e decisões) e relatar uma experiência na produção de um material didático 
específico: o documentário. 
 
Palavras-chave: Documentário. História. Natal. Educação. 
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DA COR DE ÉBANO: OUTRAS CORES E SENSIBILIDADES PARA HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

Kelly Cristine Cordeiro 
kellycristine@ufrn.edu.br 

Especialização em Artes Visuais  
 

Andreza de Oliveira Andrade 
andrezauern@gmail.com 

Mestre em História 
 
Ébano é a cor do nosso povo, tem o sorriso de nossa juventude que resiste e insiste em 
dizer-se "presente" diante de tudo que a quer silenciar, faz da alegria movimento de 
transgressão e resistência ante a opressão e as desigualdades sociais. É seguindo o 
caminho dessa juventude que o presente texto propõe algumas reflexões alinhadas ao 
debate em torno da inserção da história a cultura afro-brasileira como previsto na Lei 
10.639/03, as quais tem alicerçado relações de pesquisa e desenvolvimento de 
atividades de cunho didático pedagógicas por meio de atividades de Extensão 
desenvolvidas pelo Departamento de História da UERN (Assú) em parceria com o 
CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos na cidade de Extremoz – RN, com objetivo de 
promover o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar, além da valorização da 
negritude, de modo a sensibilizar os/as alunos/as a se reconhecerem de forma positiva 
como partícipes da identidade afro-brasileira. Projeto este que ao ganhar forma na 
escola ganhou também nome: Da cor de Ébano, assumindo também caráter de projeto 
cultural capitaneado pelas ações da disciplina de Arte na referida escola, dentre as 
quais estão a promoção de oficinas didáticas que buscaram envolver os/as estudantes 
no debate sobre a formação sócio histórica e cultural brasileira, diversidade étnica, 
cultural e racismo, focando na promoção e valorização da identidade afrodescendente, 
por meio de atividades artística, como a fotografia, que culminou com a montagem de 
uma exposição de mesmo homônimo do projeto, protagonizada pelos/as alunos/as da 
escola sob a orientação de nossa equipe, promovendo ao final um belo trabalho 
artístico e cultural voltado à valorização da estética negra no ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Identidade. Racismo. Estética 
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A EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO ASTECA: SOCIEDADE, CULTURA E RELAÇÕES 
DE PODER (1428-1521 D.C.) 
 

Raul Fagundes Cocentino 
raulcocentino@gmail.com 

Graduado em História  
 

Orientadora: Profa. Dra. Marlúcia Menezes de Paiva 
 
Diferentes sociedades produzem diferentes formas de educar a sua população. 
Através de um processo educativo, seja ele realizado na esfera privada e/ou pública, 
determinado organismo social objetiva continuar a sua (r)existência. No caso do 
Império Asteca, ou da Tríplice Aliança, que existiu entre a primeira metade do século 
XV e a primeira metade do XVI, quando o seu último governante foi morto pelos 
espanhóis, não foi diferente. Neste trabalho, analisaremos como era a educação na 
sociedade asteca, tanto a realizada no seio familiar quanto nas instituições 
educacionais formais. Observaremos ainda como essa educação era permeada pelos 
valores culturais e relações de poder presentes dentro dessa sociedade. Daremos 
ênfase à violência e à diferenciação educacional em relação ao gênero e à camada 
social que aparecem dentro desse processo educativo. Como fonte primária principal, 
analisaremos imageticamente o Códice Mendoza, objetivando elucidar o discurso que 
ele fabrica acerca de como deveriam ser educados os habitantes desse Império. 
Concluiremos que a educação ministrada nessa sociedade, tanto a familiar quanto a 
formal, apresentava formas diferentes de acordo com o gênero e a camada social do 
educando, um reflexo dos próprios papeis sociais esperados em tal sociedade. 
 
Palavras-chave: Império Asteca. Educação asteca. Códice Mendoza. 
 
SIGA A FONTE: UMA EXPERIÊNCIA COM O MÉTODO HISTÓRICO PARA 
APRENDER A APRENDER PARA ALÉM DA SALA DE AULA 
 

João Victor Marinho Costa 
joao.marinho.edu@hotmail.com 

Graduando em História 
 

Francisca Rafaela Mirlys 
rafaelamirlys@gmail.com 

Graduanda em História 
 
Este trabalho é referente à produção e execução das atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas do PIBID-História-Natal com o objetivo de proporcionar atividades em que o 
aluno da educação básica possa aprender a aprender por meio do trabalho com fontes 
históricas. O produto surgiu do diagnóstico sobre a dificuldade de os alunos 
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compreenderem a função social da História. A partir do contato favorecido pelo PBID 
com a comunidade escolar, percebemos estas dificuldades, mas também muitas 
potencialidades do ensino de história. O produto foi pensado para estudantes do 
Ensino Fundamental e tem como estratégia a utilização de um jogo com fontes 
históricas em sala de aula. Com o objetivo de construir conhecimento histórico escolar 
a partir do processo de pesquisa histórica, que era o princípio perseguido pelo PIBID 
História, obtivemos com a execução do jogo ótimas respostas do público-alvo (alunos 
do 6° ano do Ensino Fundamental). A atividade foi desenvolvida da seguinte forma: a 
partir de um conjunto de dicas sobre diversas fontes históricas, o jogador encontra – 
no meio de outras – um conjunto de documentos que o ajuda a refletir sobre uma 
determinada problemática. A avaliação da atividade mostrou que é possível 
apresentar as tarefas do trabalho do historiador para um público que nem sempre sabe 
como se dá a produção historiográfica, especificamente quanto ao uso de 
fontes/documentos. O trabalho com o método histórico em Sala de Aula se provou 
como um ótimo caminho para trabalhar a Consciência histórica dos alunos, poder de 
localização no tempo e articulação e problematização de informações adquiridas. 
 
Palavras-chave: História. Dinâmica. Fontes. 
 
HISTÓRIA EM JOGO: A HISTÓRIA DE UM BAIRRO COMO FONTE PARA A 
PRODUÇÃO DE UM JOGO E SUA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA. 
 

Rafaela dos Santos 
rafaelascout@outlook.com 

Graduanda em História 
 

Orientadora: Prof. Elizabeth Oliveira Amorim 
 
O presente trabalho tem como finalidade demonstrar a inserção de um jogo no ensino 
da História local. Mostrando a importância do jogo no processo de ensino-
aprendizagem e como esse possibilita que o aluno aprenda enquanto se diverte. Este 
trabalho surgiu durante a atuação do PIBID, em seu subprojeto de História/UERN, 
campus Mossoró, em uma turma de 8° ano de ensino fundamental da Escola Estadual 
José de Freitas Nobre, localizada no bairro Pintos em Mossoró/RN. 
 
Palavras-chave:  Jogo. Ensino-aprendizagem. PIBID. 
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FONTES PARA A PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA CARTOGRAFIA DE POSSIBILIDADES A 
PARTIR DO ARQUIVO DO IFRN 
 

Francisca Rafaela Mirlys da Silva 
rafaelamirlys@gmail.com 

Graduanda em História 
 

Orientadora: Profa. Dra. Olivia Morais de Medeiros Neta 
 
Este trabalho está inserido nas discussões do Simpósio Temático 05 - História, 
Educação e Sensibilidades - e trata de uma pesquisa que tem como tema os Arquivos 
Escolares e a História da Educação. Nosso objetivo é analisar o arquivo da Escola de 
Aprendizes Artífices de Natal, atualmente denominada Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central. Tratamos o 
arquivo como objeto e fonte de pesquisa em História da Educação. Para tanto, 
discutimos sobre fontes e arquivos escolares e as suas possibilidades de investigação 
na história da educação profissional, especificamente. Para a elaboração deste 
trabalho, inicialmente, tomamos conhecimento do tipo de documentação presente no 
arquivo a ser estudado. Esse foi o primeiro desafio encontrado pois o arquivo não conta 
com ficha ou catálogo da documentação e possui muitos documentos que ainda estão 
sendo analisados e categorizados. Elaboramos, então, a partir do que pudemos 
pesquisar, uma categorização das fontes a partir de suas abrangências temáticas. As 
categorias escolhidas foram: livros de registro administrativo; livros de registros das 
turmas; cadastro de servidor; egressos; organização do ensino; organização 
institucional; correspondências; produções acadêmicas; processos; e fotografias. Pelo 
exposto, a análise do arquivo da Escola de Aprendizes Artífices de Natal como fontes 
à História da Educação Profissional aponta uma cartografia de possibilidades de 
pesquisa no âmbito da História das Instituições Escolares, história das disciplinas 
escolares, cultura escolar, entre outras possibilidades. 
 
Palavras-chave: Fontes. História da Educação Profissional. Arquivos escolares. 
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UMA EXPERIÊNCIA COM O MÉTODO HISTÓRICO PARA APRENDER A 
APRENDER PARA ALÉM DA SALA DE AULA 
 

João Victor Marinho Costa 
rafaelamirlys@gmail.com 

Graduando em História 
 

Francisca Rafaela Mirlys da Silva 
rafaelamirlys@gmail.com 

Graduanda em História 
 

Cicera Fernandes T. G. L. da S. 
 

Orientadora: Profa. Margarida Maria Dias de Oliveira 
 
Este trabalho é referente à produção e execução das atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas do PIBID-História-Natal com o objetivo de proporcionar atividades em que o 
aluno da educação básica possa aprender a aprender por meio do trabalho com fontes 
históricas. O produto surgiu do diagnóstico sobre a dificuldade de os alunos 
compreenderem a função social da História. A partir do contato favorecido pelo PBID 
com a comunidade escolar, percebemos estas dificuldades, mas também muitas 
potencialidades do ensino de história. O produto foi pensado para estudantes do 
Ensino Fundamental e tem como estratégia a utilização de um jogo com fontes 
históricas em sala de aula. Com o objetivo de construir conhecimento histórico escolar 
a partir do processo de pesquisa histórica, que era o princípio perseguido pelo PIBID 
História, obtivemos com a execução do jogo ótimas respostas do público-alvo (alunos 
do 6° ano do Ensino Fundamental). A atividade foi desenvolvida da seguinte forma: a 
partir de um conjunto de dicas sobre diversas fontes históricas, o jogador encontra – 
no meio de outras – um conjunto de documentos que o ajuda a refletir sobre uma 
determinada problemática. A avaliação da atividade mostrou que é possível 
apresentar as tarefas do trabalho do historiador para um público que nem sempre sabe 
como se dá a produção historiográfica, especificamente quanto ao uso de 
fontes/documentos. O trabalho com o método histórico em Sala de Aula se provou 
como um ótimo caminho para trabalhar a Consciência histórica dos alunos, poder de 
localização no tempo e articulação e problematização de informações adquiridas. 
 
Palavras-chave: Ensino. História. Fontes. 
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ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PARA SURDOS NAS SALAS DE AEE: FOCO NA 
CIDADE DO SERRA NEGRA DO NORTE – RN 
 

Gabriel Garcia de Araújo 
ggaraujo10@hotmail.com 

Graduando em História – UFRN  
 

Antonio Batista Dantas Neto 
antonioneto11@hotmail.com 

Graduando em História – UFRN  
 

Orientador: Ronny Diogenes De Menezes 
 
Tornar acessível à educação para todos possibilitou o debate acerca dos alunos com 
necessidades educacionais especiais. Tivemos a participação do Brasil em 1988 na 
conferência mundial da criança, assim como em 1990 na declaração de Jomtien e 
também na declaração de Salamanca em 1994. Todas essas participações 
possibilitaram discussões com objetivo de equalização social, para que todos tivessem 
oportunidades de crescimento, levando em consideração suas limitações. A LDB/1996 
em seus princípios, entende que alunos com necessidades educacionais especiais 
devem ser inseridos na escola regular, entretanto, a escola, de forma geral, não tem 
organização para exercer esse tipo de educação. Não podemos efetivar a inclusão 
através meramente de leis ou modismos, ela deve ser efetivada por processos e dentro 
dos processos temos as ações, as intenções e os compromissos. O atendimento 
educacional especializado (AEE) foi criado com a intenção de dar suporte aos alunos 
que possuem necessidades educacionais especiais, esse suporte é amparado pelo 
decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008. De acordo com esse decreto, há um 
desenvolvimento de atividades no currículo que possibilitem a esses alunos um melhor 
aprendizado, todas essas atividades devem respeitar os limites de cada discente. 
Nosso objetivo através desse relatório é a análise da única turma de atendimento 
educacional especializado (AEE) para alunos com surdez, localizada na cidade de 
Serra Negra do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Libras. História 
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FORMAÇÃO DOCENTE E OBSERVAÇÕES ETNOGRÁFICAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUERRA 
 

Laise Vitória de Figueredo Souza 
laisevicsousa@gmail.com 

Graduanda em História – UFRN  
 

Daniela Gomes Garcia 
nyeela2021@gmail.com 

Graduanda em História – UFRN  
 

Orientadora: Juciene Félix Batista Andrade  
 
A presente comunicação já é resultado de observações realizadas através do 
Programa Residência Pedagógica/História, que nos possibilitou imergir no cotidiano 
escolar da Escola Municipal Raimundo Guerra, espaço de nossas investigações. Como 
a premissa do programa de formação de professores é penetrar no cotidiano da escola 
para possibilitar uma formação sólida, nosso objetivo é pontuar alguns elementos que 
vão das atitudes de funcionários no âmbito da escola à também relações 
comportamentais dos alunos inseridos na instituição; tendo em vista que as relações 
sociais interferem no ambiente de trabalho podendo leva-lo de cordial a hostil, e 
também interfere nos resultados de todas as atividades trabalhadas no meio. Com este 
trabalho, através de uma análise qualitativa das ações do cotidiano da escola, 
percebemos que no interior de uma escola as relações são ligadas a tudo que está ao 
seu redor, na relação diretor e funcionário, funcionário e funcionário, funcionário e 
aluno, aluno e comunidade. Sendo importante esta analise critica para compreender o 
desenvolvimento das atividades cotidianas da escola e o uso cordial dos espaços, qual 
contribui para o desenvolvimento profissional dos envolvidos sendo a escola um 
espaço de construções pedagógicas e humanas. 
 
Palavras-chave: Ensino de História, Residência Pedagógica, Relações sociais. 
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EVASÃO ESCOLAR: ELEMENTOS IDENTIFICADORES NA VISÃO DOS 
ALUNOS E PROFESSORES 
 

Jaciara Pollyana da Costa 
jaciarapollyana@ufrn.edu.br 

Graduanda em História – UFRN  
 

Josenilda Naíla Carvalho de Araujo 
josenildan@ufrn.edu.br 

Graduanda em História – UFRN  
 
A presente comunicação apresenta como temática de estudo a evasão escolar. Como 
objetivo geral, pretende identificar o significado da evasão escolar para alunos e 
professores da Escola Estadual Doutor Mauro Medeiros de Parelhas/RN, de modo a 
comparar com a Escola Municipal Raimundo Guerra de Caicó/RN, regularmente 
matriculados. Para tanto, os objetivos específicos que o norteiam são: identificar os 
fatores que contribuem para a evasão escolar na percepção de professores e alunos; 
verificar a importância da família para a permanência do adolescente/jovem nos 
estudos e conhecer as ações implementadas pela escola para enfrentamento das 
situações que geram a evasão escolar. Como método, optou-se por uma pesquisa do 
tipo exploratória, de natureza quanti-qualitativa. A análise dos dados foi realizada a 
partir da análise estatística descritiva e da análise de conteúdo. Os principais 
resultados encontrados nesta pesquisa apontados pela direção, docentes e discentes 
como causas para a evasão escolar foram: falta de incentivo da família e da escola, 
necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família e a pouca utilização de 
tecnologias ativas e educacionais que motivem os alunos e contribuam nos processos 
de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Escola. Alunos. Evasão Escolar. 
 
CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AS DIFICULDADES DE 
ENSINAR HISTÓRIA PARA ALUNOS DEFICIENTES 
 

Priscila Maikele da Costa 
priscilamaikele1@gmail.com 

Graduanda em História – UFRN  
 

Raissa Kainara Campêlo da Silva Damasceno 
raissa_narinha@oi.com.br 

Graduanda em História – UFRN  
 
O presente estudo enfoca o ambiente escolar em sua amplitude de aspectos e 
identidades. No que se refere ao campo da História, percebe-se carências no processo 
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de capacitação dos que serão, posteriormente, docentes. Estas, por sua vez, jazem no 
não direcionamento do ensino às deficiências dos alunos. Contudo, surgem as 
dificuldades para com o trato desses que necessitam de uma educação especial. O 
trabalho docente, por esses fatores, torna-se limitado àqueles que conseguem, 
portanto, desenvolver suas capacidades e que estão dentro do que se classifica 
enquanto normalidade. Partindo do contato e da experiência que o Programa 
Residência Pedagógica proporciona, permeado pela inserção de discentes em sua 
área de atuação, objetiva-se compreender o trajeto escolar percorrido por alunos 
deficientes, direcionando-se àqueles que estão no ensino fundamental. 
Especificamente, trabalhar-se-á com a sigla CID-10: F71, que representa Retardo 
Mental Moderado, que, por sua vez, acomete um aluno que faz parte do núcleo que 
compõe uma turma de sétimo ano. O trabalho utiliza-se da observação das aulas de 
História da turma supracitada, assim como faz uso das entrevistas concedidas pela 
diretoria da Escola Municipal Prof. Raimundo Guerra. A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, em seu curso de História, não possui disciplinas que abarquem o 
ensino especializado, exceto Libras. Ao fazê-lo, contribui significativamente para o 
desempenho dos docentes para com o ambiente diverso que o permeia. 
 
Palavras-chave: Ambiente escolar, História, Deficiências. 
 
SILENCIANDO A COR NEGRA 
 

Taynnã Valentim Rodrigues 
taynnarodrigues@bol.com.br 

Especialista/UEPB e mestrado em andamento pela UFPB 
 
O presente artigo é fruto de um trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso 
de Pós-Graduação em Educação Étnico-Racial na Educação Infantil da Universidade 
Estadual da Paraíba - UEPB, Campus III. A proposta inicial foi discutir o lugar da 
criança negra no espaço do Grupo Escolar José Tavares – Queimadas-PB, durante o 
período de 1930-1940. No decorre da pesquisa as dificuldades documentais que foram 
surgindo nos levaram a perceber a existência de um silenciamento da cor negra no 
espaço escolar. A partir de 1930 o Brasil vivenciou o processo de construção de uma 
nova identidade nacional, que por sua vez, negava a forte existência de uma população 
negra, usando estratégias que agiam a serviço de um branqueamento cultural. Essa 
proposta vem discutir esse silenciamento, ensejando refletir e alerta sobre os perigos 
da existência do mesmo hoje no espaço escolar.        
 
Palavras-chave: Branqueamento cultural. Educação.  Silenciamento. 
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NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DAS ARTES VISUAIS DO SERIDÓ NORTE-RIO-
GRANDENSE E SEU ENSINO 
 

 Jailson Valentim dos Santos 
valentim8@yahoo.com.br 

Mestre em Artes  
        

A história das artes visuais do Seridó potiguar é muito antiga e podemos deduzir que 
seu início data dos primeiros registros gráficos encontrados na região, por volta de 
9.400 anos atrás, como acreditamos que tenha o seu patrimônio rupestre (MARTIN, 
2005). Avançando no tempo, evidenciamos o trabalho do fotógrafo José Ezelino da 
Costa (Caicó-RN, 1889 – 1952), que deu uma contribuição valiosa com o conjunto de 
sua obra durante a primeira metade do século XX, juntamente com a pintora Maria 
Antônia do Santíssimo (São Vicente-RN, 1890 - 1974), que utilizou materiais 
alternativos como pinceis feitos de palito de coqueiro, anilinas e papeis ordinários 
como suportes para receber suas composições imagéticas. O objetivo é refletir e 
analisar uma prática de ensino que considera a produção cultural dos artistas dessa 
região. O referencial teórico recai sobre autores do campo da Arte e da Educação 
(CALDAS, 1989; ALMEIDA, 2002; BARBOSA, 2009, 2008; IAVELBERG, 2017; 
FREIRE, 2014, 1996) e os procedimentos metodológicos encontram seu lastro no 
ensino de arte baseado na comunidade (BASTOS, 2010). A exploração da obra desses 
artistas nas escolas ainda é incipiente, entretanto, foi iniciado um movimento na nossa 
instituição de ensino para estudarmos e difundirmos o patrimônio que marca a história 
da cultura artística e estética do Seridó. Soma-se a esse movimento o nome daqueles 
que produzem arte nesta contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Arte/Educação. Práticas de ensino em artes visuais. História da arte 
 
IMPRESSOS INFANTIS: UM UNIVERSO LÚDICO DE HISTÓRIA E 
SENSIBILIDADES 
 

Italo Pereira de Sousa 
italops.wow@gmail.com 

Mestrado em História em andamento 
 
A leitura faz parte da vida de todos, quando não é capaz de ler palavras, lê-se imagens. 
Estamos imersos em um universo de leitura. Diante dessa realidade, torna-se 
necessário uma discussão acerca dos impressos que iniciam esse trabalho lúdico na 
maioria das pessoas: os impressos infantis. Quando se fala de impressos infantis, é 
impossível não falar no lúdico e cabe ressaltar que: o lúdico e o sensível caminham 
lado a lado, sendo assim, a partir dessa afirmação surge esse trabalho. Tais impressos 
possuem diversas faces e serão os objetos de trabalho desse estudo. O objetivo do 
trabalho será identificar as sensibilidades presentes no contato do impresso com o 
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leitor. Para que esse trabalho seja possível, a metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, onde serão utilizados autores como Walter Benjamin (2009), Johan 
Huizinga (2014) e Sandra Pesavento (2007). A partir da leitura feita dos autores citados 
anteriormente, chegou-se a um resultado onde é possível entender que o universo do 
impresso infantil está sempre em expansão, adquirindo novas formas, novas imagens, 
novas linguagens e que o contato que tal objeto tem com o sensível é inegável, uma 
vez que a leitura traz consigo um ato de ler além das palavras e das imagens, traz uma 
leitura da alma, que é transferida para um plano lúdico que irá gestar sensibilidades a 
medida que a leitura é feita, o ato de ler irá bem além do papel e das palavras. 
 
Palavras-chave: Leitura. Lúdico. Sensibilidades. Impressos infantis. Criança. 
 
O ENSINO DA PRÉ-HISTÓRIA ATRAVÉS DE EVOLUCY 
 

Mariana Karen Alves dos Santos 
mkarenalves@gmail.com 

 
Ana Beatriz Saraiva Leite 

Devid Vicente de Carvalho 
-  

Francinally Pereira de Melo  
- 

Gustavo Silva Diniz 
-  

Thiago Lacombe Torquato Carvalho 
Graduandos em História – UFCG 

 
O presente trabalho é uma discussão sobre as práticas pedagógicas no Ensino de Pré-
história e como o uso de novas tecnologias pode melhorar a relação da aprendizagem. 
Deste modo, apresentaremos o resultado do projeto Evolucy elaborado com o intuito 
de criar um meio para o ensino do conteúdo de pré-história, para os alunos nos níveis 
fundamental II (6º ano) e médio (3º ano), períodos em que os alunos têm contato com 
a temática. O Evolucy foi um jogo elaborado no RPG Maker, para incentivar o aluno 
junto a interação e conhecimento da pré-história. A proposta de fundo da criação do 
jogo é levantar sérias discussões sobre a deficiência na transmissão do ensino da pré-
história nas escolas de ensino fundamental e médio, evidenciando a necessidade da 
criação de novas práticas didáticas, tais como o uso de diferentes tecnologias, dentre 
eles o chamado games educativos. Porém, isso nos leva a outra discussão acerca do 
despreparo de alguns professores na introdução de métodos didáticos inovadores, 
além da falta de estrutura das escolas que não permitem a implementação de tais 
didáticas, a exemplo da falta de laboratório de informática em algumas instituições. 
Apesar do projeto ainda se encontrar em fase de elaboração de novos estágios e 
atualizações, podemos concluir que o uso destes métodos ajuda muito no aprendizado 
e na fixação dos conteúdos propostos no plano pedagógico, pois atraem a atenção do 

mailto:mkarenalves@gmail.com


Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

96 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

alunato. Portanto, é necessária a elaboração de nova propostas, e que seja incentivada 
a capacitação de docentes. Além disso, é imprescindível a estruturação das 
instituições para que cada vez mais haja facilitação do ensino, não só da pré-história 
como das demais disciplinas. 
 
Palavras-chave: Ensino. Pré-história. Novas tecnologias. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 06 
HISTÓRIA DOS SERTÕES NO PERÍODO COLONIAL  

 
Coordenação: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 

 
AS DESOBRIGAS NA FREGUESIA DA GLORIOSA SENHORA DE SANTA ANA 
DO SERIDÓ: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O COADJUTOR INÁCIO 
GONÇALVES DE MELO (1803-1806) 

 
 

Isac Alisson Viana de Medeiros 
Especialização – História  

isac.alisson.bsi@gmail.com 
 

Propõe um estudo acerca das desobrigas ocorridas na Freguesia da Gloriosa Santa 
Ana do Seridó no período de 1803-1806. Autores a exemplo de Muirakytan Macêdo e 
Helder Macedo destacam o papel das desobrigas para a manutenção da cristandade 
em espaços afastados da sede da freguesia, isso porque era necessário impor a ideia 
de que a Igreja detinha de uma autoridade em relação ao espaço e sujeitos, portanto, 
o cumprimento dos ritos cristãos tornou-se, mais do que uma obrigação, 
caracterizando-se como um modo social de vida. Esses autores ainda afirmam que as 
desobrigas possuíam importância fundamental no processo de territorialização, pois 
se entendido como movimento de transformação do espaço em território, pode-se 
discutir o movimento dos padres como proposta para se entender até onde iam as 
fronteiras da freguesia. Metodologicamente, parte de revisão historiográfica; seleção, 
coleta e análise quantitativa e qualitativa das fontes paroquiais (livros de batizado e 
casamento e óbito, que vão de 1788 a 1818 e que juntos somam um total de 2.653 
registros) para estabelecimento de perfil dos párocos e reconstrução de suas 
trajetórias. Concluiu-se após análise documental que para a realidade do nosso 
recorte, as desobrigas ocorreram durante todo o ano, não se restringindo apenas ao 
período quaresmal. Ainda, no que tange aos sacramentos, percebeu-se que não se 
limitavam apenas a comunhão e confissão, ampliando-se para batismos e 
casamentos. 
 
Palavras-chave: Desobriga. Território. Processo de cristianização. Freguesia da 
Gloriosa Senhora de Santa Ana do Seridó. 
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A JUSTIÇA NOS SERTÕES: A INSTALAÇÃO DA VILA DE SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR E OS MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL NA CAPITANIA DO 
SEARÁ GRANDE (1699-1713) 

 
Ronald Ferreira dos Santos Gomes Tavares 

Mestrando em Ciências Sociais – UFC  
ronaldgomestavares@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Regis Lopes Ramos - UFC 
 

O território da Capitania do Seara Grande formava uma zona de fronteira entre as 
unidades administrativas autônomas do Estado do Maranhão e Grão-Pará e o Estado 
do Brasil, o que lhe conferia certa importância estratégica. As primeiras incursões no 
local atrelavam-se à marcha de reconhecimento empreendida para demarcação e 
apropriação de lugares ainda não ocupados pelos conquistadores ao longo da costa 
da Capitania, bem como nos “sertões” que ladeavam suas principais ribeiras, espaços 
fundamentais para o avanço da atividade pecuária. No final do século XVII, o controle 
social desses espaços por meio do exercício da Jurisdição requeria uma resposta 
efetiva da Coroa. A criação de uma Vila, com sua câmara, juízes, escrivães e demais 
oficiais de justiça, bem como a definição de seu raio de jurisdição através da 
delimitação do termo, parecia fazer parte da gramática comum das proposições da 
época. Promovendo a normatização dos territórios e sujeitos, a Câmara Municipal 
despontava como um dos mais híbridos canais de administração e controle social nas 
conquistas ultramarinas, tratando de questões variadas, desde o ordenamento 
espacial da vila, justiça, fiscalidade e até mesmo o aparato militar e eclesiástico. 
 
Palavras-chave: Colônia. Ceará. Vila. Justiça. Aquiraz. 
 
OUTRAS CORES NO JARDIM: EXPERIÊNCIAS “MESTIÇAS” NA POVOAÇÃO 
DO JARDIM DAS PIRANHAS (SERTÕES DO RIO GRANDE, SÉCULOS XVIII E 
XIX) 
 

Matheus Barbosa Santos 
Maria Alda Jana Dantas de Medeiros 

Discentes do Curso de História da UFRN – CERES 
 

Orientador: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – CERES - UFRN 
 
Discute a possibilidade do uso de fontes judiciais e eclesiásticas para a compreensão 
de protagonismo “mestiço” no processo de territorialização da povoação do Jardim 
das Piranhas, gênese do município de Jardim de Piranhas – RN, durante os séculos 
XVIII e XIX. Integrado às discussões do Projeto de Pesquisa “História dos Sertões do 
Rio Grande do Norte e da Paraíba”, partiu da revisão historiográfica, leitura, 
transcrição e análise documental, bem como, do cruzamento de fontes paroquiais 
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(batismo, casamento e óbito), judiciais (inventário post-mortem e cartas de alforria) e 
sesmariais, relativas à Ribeira do Seridó, dos séculos XVIII e XIX. Utilizando o suporte 
teórico-metodológico da Micro-História e da História Local, compreendemos que o 
curso da territorialização engendrado na povoação do Jardim das Piranhas não 
envolveu apenas famílias luso-brasílicas, mas, também, experiências “mestiças” que 
sustentaram o processo. No intuito de confrontar e problematizar a historiografia local, 
foi feito um estudo de caso acerca da mulata Felícia, escrava de Bartolomeu Soares 
de Brito, a qual, através do processo de liberdade e matrimônio, conseguiu acumular 
posses e conquistar ascensão social, a julgar pela análise de seu inventário post-
mortem (1821). 
 
Palavras-chave: Territorialização. Ribeira do Seridó. Povoação do Jardim das 
Piranhas. “Mestiços”. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 07 
ESPAÇO DA MODERNIDADE 

NOS SERTÕES DO BRASIL (SÉCULO XX) 
 

Coordenação: Profa. Me Ariane de Medeiros Pereira – UFRN e Profa. Me 
Islândia Marisa Bezerra dos Santos – UFRN 
 
EM BAIRRO DA ESTAÇÃO: ARTICULAÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DA 
ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS DE SOUSA PARAÍBA (1980 A 1996) 
 

Jéssica Naiara Silva 
jessica.ufcg@gmail.com 

Aluno de pós-graduação – UFCG  
 

Orientador: Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha 
gbaranha@bol.com.br 

 
Sob a linha de pesquisa Cultura e Cidades no programa de pós-graduação em história 
na Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Campina Grande, esta 
pesquisa dissertativa visa analisar a formação da Associação dos Ferroviários de 
Sousa, sertão paraibano, através da análise da Ata da Associação e por intermédio do 
testemunho oral enveredando por suas hierarquias políticas e sociais nos anos de 1980 
a 1996. Para esse fim, buscamos antes de tudo compreender o contexto político da 
época, bem como, perpassar os espaços do bairro da estação nessa cidade. Sendo 
necessário verificar sua formação, organização hierárquica, motivações, pauta das 
reuniões assim como as atividades propostas, dentre elas as de lazer. Desse modo, 
também interessa-nos problematizar o lazer da classe operária, uma das razões de ser 
do discurso da criação dessa entidade nos anos 1980. Indo além dessa problemática, 
chama-nos atenção o sucateamento da malha ferroviária sousense, a qual arrastou 
dois dos três ramais que entrecruzaram a cidade. Faz-se assim necessário, à medida 
que indagações emergem das análises, estabelecermos um diálogo dentro deste 
quadro, com alguns autores, dentre eles Certeau (2011), Thompson (1987), Zizek 
(2011), Ellsworth (2001), no campo teórico-metodológico da historiografia. 
 
Palavras-chave: Associação dos ferroviários. Hierarquias políticas. Bairro da estação. 
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A IMAGÉTICA DA BITOLA: DISCURSO MODERNIZADOR NA FORMAÇÃO DE 
UM BAIRRO EM SOUSA-PB (1926 A 1965) 
 

Jéssica Naiara Silva 
jessica.ufcg@gmail.com 

Aluno de pós-graduação – UFCG 
 
O início do século XX descortinou a ação de invenções modernas e transformações 
urbanísticas que não só configuraram grandes centros urbanos como também cidades 
sertanejas. Cada uma reteve em seu território, quando os discursos políticos e 
interesses mútuos convergiram, um traço de experiência com os mecanismos 
modernos, Aranha (2001). Assim foi com a cidade “sorriso” da Paraíba, onde os 
sertanejos no princípio do mesmo período receberam a passagem do trem dotado de 
uma imagética de progresso. Cabe-nos, a partir desse discurso modernizador analisar 
de que forma o trabalho com a ferrovia sousense interferiu no nascimento e 
desenvolvimento do bairro que o recebeu, o então chamado bairro da Estação na 
década de 1926 a 1965. Fazendo-se necessário problematizar a chegada da linha 
ferroviária na cidade, assim como a existência dos elementos ditos modernos 
experimentados por uma parcela da população, já que, afirma Ferraz (2004) alguns 
carros e motos na década de 1920 já circularam na cidade. Ainda, perceber por meio 
das Atas da câmara municipal de Sousa a existência de projetos aprovados que 
representaram o melhoramento do espaço, no que concerne a própria estação 
ferroviária e o bairro da Estação. Sem que, com o intermédio da oralidade, deixemos 
de verificar os usos do bairro, atentando para as formas que o bairro adquiriu em 
consonância com a ida dos sujeitos ao mercado, bar e por fim, seu habitat, Certeau 
(2008). 
 
Palavras-chave: Modernização. Bairro da estação. Imagética. 
 
AS ESTRADAS DE FERRO NOS SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE: NOVA 
CONFIGURAÇÃO ESPACIAL (1910/1920) 
 

Ariane de Medeiros Pereira 
ariane1988medeiros@hotmail.com 

Mestre em História/UFRN 
 
O nosso trabalho tem como finalidade discutir as mudanças que se efetuaram na 
configuração espacial dos sertões do Rio Grande do Norte, a partir da chegada das 
estradas de ferro no dito espaço. As estradas de ferros são entendidas como um 
elemento carregado de simbologias de modernidade e um elo de ligação entre os 
sertões e a capital - Natal/RN -. Para atingir nosso objetivo, recorremos ao uso do 
Jornal O Momento escrito por José de Azevêdo Dantas e as mensagens enviadas pelos 
governadores do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizamos dos dados empíricos das 
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fontes em conjunto com a bibliografia que versava sobre a citada temática. Podemos 
verificar que as estradas de ferro nos sertões significavam o avanço o e 
desenvolvimento, mas que por questões financeiras e políticas, essas não 
conseguiram adentrar todos os espaços sertanejos da primeira metade do século XX. 
 
Palavras-chave: Sertões. Estradas de ferro. Modernidade. 
 
O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE VÁRZEA 
DO BARRO NO SERTÃO DO SERIDÓ (PARELHAS/RN- 1984-2000) 
 

Sidney José de Oliveira 
sidneyjorn@gmail.com 

Aluno de pós-graduação 
 

Orientadora: Jailma Maria de Lima 
 
O presente estudo sobre o processo de organização comunitária na comunidade 
Várzea do Barro no sertão do Seridó Potiguar, na cidade de Parelhas/RN, abordou 
uma narrativa acerca das formas adotadas pela comunidade Várzea do Barro que 
proporcionou a criação de uma associação comunitária. Neste sentido, enveredamos 
pelos caminhos das articulações que ocorreram na cidade de Parelhas, bem como em 
nível regional afim de compreendermos tal processo e os agentes envolvidos nessa 
narrativa. Deste modo, partimos do ano de 1984 visto que é neste período que iniciaram 
os trabalhos do Programa de Educação Comunitária – (PEC), sobre a coordenação do 
Professor Inácio de Loiola Azevedo na comunidade Várzea do Barro e também os 
serviços do Movimento de Educação de Base ligado a Diocese de Caicó. Nos anos de 
1990 a referida Diocese continuou sua atuação com foco na formação de associações 
comunitárias e ações diversas com foco na mobilização social. Assim sendo, na 
construção desta narrativa foi importante analisar a documentação produzida pelo 
Movimento de Educação de Base – MEB, além dos registros de Inácio de Loiola 
Azevedo que atuou na função de coordenador do PEC. Deste modo, a partir dos 
relatórios de atividades, cartas, jornais, dentre outros registros, buscou-se 
compreender os fatos históricos ocorridos na comunidade, relacionando-os com as 
lutas e articulações dos indivíduos que com sua criatividade proporcionaram novos 
caminhos para a organização comunitária. 
 
Palavras-chave: Associações comunitárias. Educação de base. Juventude rural.    
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AS TRANSFORMAÇÕES DE IDENTIDADES RURAIS: O CAMPO E AS 
MUDANÇAS DO SÉCULO XX 
 
 

Ana Sara Cordeiro de Almeida 
saracordeirorn@gmail.com 

Graduanda em História 
 

Orientador: Prof. Ms. Francisco Ramon de Matos Maciel 
 
Este trabalho pretende analisar uma literatura que ajuda na reflexão sobre as 
mudanças ocorridas na agricultura, a partir, de meados do século XX. As reformas da 
agricultura ocorreram com os movimentos sociais agrícolas após o ano de 1964, 
período, em que, o agricultor passou a ser representado em seu espaço rural como um 
sujeito urbanizado/modernizado. Na reforma agrária, a qual, se refere aos 
trabalhadores, o rural é inovador e, pretende proporcionar ao trabalhador rural, uma 
união de grupos campesinos, as identidades destes que possibilitariam o 
entendimento entre urbanizado e homem adequado as novas técnicas e 
transformações no meio rural. Para elaborarmos tal temática, utilizaremos como 
suporte bibliográfico, O Brasil Republicano: o tempo da ditadura militar, regime militar 
e movimentos sociais em fins do século XX (Jorge Ferreira; Lucilia de Almeida Neves, 
2007); (Re) pensando o Conceito Rural (Karina Furini da Ponte, 2004); Identidade e 
Diferença: a perspectiva dos estudos culturais (Tomaz Tadeu da Silva; Stuart Hall; 
Kathryn Woodward, 2012); Questão Agraria (Caio Prado Júnior, 1979). A temática em 
vista se encontra em andamento, porém, percebe-se que nossa pesquisa abordara o 
campesinato em mudança após 1964. 
 
Palavras-chave: Modernidade. Reforma Agrária. Identidades. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 08 
HISTÓRIA INDÍGENA EM SALA DE AULA: ENTRE 

CRISTALIZAÇÕES E RESISTÊNCIAS  
 

Coordenação: Profa. Dra. Cláudia Lago – UFPB 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA E 
INTERCULTURALIDADE CRÍTICA (TURMA DO 6º ANO DA ESCOLA PROF. 
MANOEL TORRES, BREJO DO CRUZ/PB, 2017) 
 

Leomar Oliveira Diniz 
leomarsbpb@gmail.com 

Graduando em História – UFRN 
 
Discute a possibilidade do ensino de História Indígena, que se tornou obrigatória em 
10 de março de 2008 amparada pela Lei n.11.645/08, em diálogo com educação 
intercultural crítica, entendida aqui como suporte para aulas guiadas com diálogos 
críticos historicamente e culturalmente. Através do Estágio Supervisionado I, oferecido 
pelo curso de licenciatura em História (CERES/UFRN), surgiu a possibilidade 
trabalhar com a temática indígena. Foi ministrada uma oficina, com duas aulas de 45 
minutos, na turma de 6º ano do Ensino Fundamental II, da escola Prof. Manoel Torres, 
realizado entre os dias 5 e 8 de maio de 2017. Em termos metodológicos: as atividades 
escritas, produzidas durante as aulas, foram averiguadas pela análise do discurso a 
partir de Eni P. Orlandi, bem como a análise do caderno de campo, usado para 
anotações durante a regência. Os resultados obtidos são promissores, pois através da 
análise das atividades propostas e das discussões em sala os discentes mostraram 
capacidades de reflexão crítica, pois passaram a enxergar os grupos autóctones como 
agentes históricos e compreender suas especificidades étnico-culturais, bem como 
reconheceram suas lutas e reivindicações na sociedade moderna. Deste modo, o 
ensino de História Indígena amparado pela interculturalidade crítica pode ser visto 
como um caminho para o ensino desta temática, na medida em que abre um leque de 
discussões e reflexões sobre a história, cultura e lutas dos povos indígenas. 
 
Palavras-chave: Ensino. História Indígena. Interculturalidade crítica 
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TAPUAN: O QUADRINHO COMO MECANISMO OPORTUNIZADOR DE 
APREENSÃO DO PROCESSO DE CATEQUIZAÇÃO DOS ÍNDIOS NA CAPITANIA 
DO RIO-GRANDE. 
 

Flávio Luan Freire Lemos 
uluanfreire@hotmail.com 

 
Lucíola Torres Líbano 
luciolatl@hotmail.com 

 
Tallyta Caliane Bernardo Dias 

tah.kaliane@gmail.com 
Graduandos em História – UERN  

 
A elaboração de materiais didáticos constitui-se uma forma de transpor e aproximar o 
conhecimento acadêmico ao saber escolar. Neste trabalho, objetivou-se abordar 
questões relacionadas a temática da Igreja e o Estado no processo colonizador, em 
especial, na capitania do Rio Grande, através da elaboração de material lúdico 
utilizando-se para isso a plataforma Pixton. Para tanto, recorremos das fontes 
analisadas no trabalho historiográfico de Fátima Martins Lopes em “Índios, colonos e 
missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte” (2003). 
Constituindo-se em uma história em quadrinhos com quatro páginas, Tapuan foi o 
nome escolhido ao personagem que ajudará os estudantes a compreender o processo 
de catequização dos índios através de um outro olhar da história. O material elaborado 
por estudantes de licenciatura em História situa-se na importância do estímulo a 
possibilidades alternativas do ensino de História, sobretudo, indígena na formação 
docente. 
 
Palavras-chave: História Indígena. Ensino de História. Materiais Didáticos. 
 
RELATO A EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DA OBRA 

 
 

Mara Gabrielly Batista de Macêdo 
maragbmacedo@outlook.com 

Flávia Bezerra de Almeida 
flaviaalmeida7@hotmail.com 

Graduandas em História 
 
Relata a experiência de análise da obra “Viagem ao Brasil”, de autoria de Hans 
Staden, relacionando com a perspectiva apresentada sobre os índios no filme “Como 
era gostoso o meu francês” (1971). Partiu de uma reflexão proposta como atividade 
avaliativa complementar realizada em grupo na disciplina de História Indígena, 
sugerida pelo professor Fábio Mafra; objetivando a reflexão sobre a importância da 
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comparação de diferentes documentos e sua análise crítica no Ensino de História. Em 
termos de técnicas metodológicas, com fulcro nos ensinamentos de Michel de Certeau, 
toma como premissas a abordagem teórica, seleção, fichamento e discussão da obra 
de Hans Staden e a análise do filme “Como era gostoso o meu francês”, de Nelson 
Pereira. Constata que, no livro e no filme, a figura do índio é retratada conforme a 
iconografia formada por cronistas e viajantes do período colonial – do indígena 
selvagem com hábitos canibais. Por outro lado, a utilização de ferramentas didáticas 
que proponham a análise crítica destes diferentes documentos permitem a construção 
do índio como figura de resistência. Conclui que a perspectiva abordada no livro e no 
filme, embora comunguem da figura cristalizada do indígena, pode ser utilizada em 
sala de aula desde que pensada criticamente, com o fito de ressaltar a resistência dos 
povos autóctones. 
 
Palavras-chave: Indígenas. Ensino de História. Relato. 
 
PENSANDO A LEI 11.645: A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS (LICENCIATURA) DA UERN E A TEMÁTICA INDÍGENA 
 

Maria Eunice de Oliveira  
maria16eunice@gmail.com 

Mestra em História 
 

Guilherme Luiz Pereira Costa 
guilhermelpcosta15@gmail.com 

Graduação em andamento 
 
Levando em consideração os dez anos da implementação da lei 11.645/2008, que inclui 
a História e cultura indígena na educação básica, este trabalho busca analisar o ensino 
acerca da mesma temática no Ensino Superior. Para isso, fazemos um recorte no curso 
de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN. Buscamos compreender como o referido curso se compromete com 
questões indígenas e qual a sua relevância para a formação de futuros professores de 
Sociologia para o Ensino Médio. Com isso, por meio de um roteiro semiestruturado, 
elencamos graduandos que estão concluindo o curso para serem sujeitos de nossa 
pesquisa, procurando perceber se existe afinidade dos entrevistados com as 
demandas da lei, partindo daquilo que eles aprenderam em sala de aula. Utilizamos, 
além disso, estudo bibliográfico acerca do assunto. Acreditamos que seja necessário 
entender como tem acontecido a inclusão da História e cultura indígena ainda na 
formação de professores, uma vez que os mesmos tornar-se-ão responsáveis pela 
mediação no futuro sobre o conhecimento para respeito e valorização de grupos 
historicamente submetidos à situação de inferiorização.  
 
 
Palavras-chave: Lei 11.645. Ensino. Ciências Sociais. Formação de professores. 
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O CURRÍCULO PRESCRITO E O VIVIDO NO ENSINO DE HISTÓRIA NO 
PROCESSO PEDAGÓGICO: DISCUSSÕES ATUAIS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 
 

Tatiane Lima de Almeida 
tatianelima1983@hotmail.com 

Mestrado profissional em Culturas Africanas da Diáspora e dos povos indígenas 
PROCADI/UPE 

 
A relação dos currículos, leis, diretrizes e propostas pedagógicas com o ensino de 
história não é apenas um conjunto de conhecimentos escolares a serem ensinados, 
apreendidos e avaliados, mas uma construção, um processo e um campo de lutas. O 
conjunto desses elementos orientam e guiam os docentes nas atividades escolares, ao 
mesmo tempo que são objetos sociais e culturais nas práticas pedagógicas. A inserção 
da lei 11.645/2008 determina que os currículos contemplem o ensino da História e 
Cultura Indígena. Esse feito, é parte de um processo de (re)conhecimento e 
valorização dessas comunidades por parte da educação. Este trabalho tem o objetivo 
de investigar o currículo prescrito pelos órgãos oficiais, nesse caso a partir da lei 
11.645/2008, fazendo relação com o currículo vivido através das práticas docentes em 
uma realidade escolar concreta no ensino de História.  Será utilizada como 
metodologia a pesquisa etnográfica e observação participante, em escolas públicas da 
cidade de Capoeiras/PE. A pesquisa terá como discussão o currículo vivido no 
cotidiano escolar a partir das exigências do programa escolar. Nesse contexto o livro 
didático é uma ferramenta importantíssima no processo de ensino aprendizagem, e 
para que os livros didáticos possam valorizar a diversidade étnico-racial existente, 
muitos esforços deverão ser feitos. Mesmo com uma ampla discussão acadêmica 
sobre a temática, os livros didáticos permanecem abordando uma visão anacrônica e 
estereotipada dos povos indígenas brasileiros. Em síntese, foi possível observar o 
despreparo e desconhecimento dos docentes em relação a lei 11.645/2008. 
 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008. Currículo. Livro Didático. 
 
PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA: O 
COTIDIANO ESCOLAR NO PROCESSO DE SENSIBILIZAÇÃO E IDENTIDADE 
ÉTNICO-CULTURAL. 
 
 

Tatiane Lima de Almeida 
tatianelima1983@hotmail.com 

Mestrado profissional em Culturas Africanas da Diáspora e dos povos indígenas 
PROCADI/UPE 

 
As mudanças ocorridas no ensino de história e as reformas políticas educacionais 
aumentaram na última década, entretanto, as dificuldades em escolher a metodologia 
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adequada que atenda a diversidade étnica-cultural presente em nossa sociedade são 
muitas, nesse sentido, torna-se um campo amplo para discussões acadêmicas. A 
realidade escolar vivida pelos docentes e discentes são diversas, é neste contexto 
desafiador que a metodologia torna-se ainda mais importante. Este trabalho, busca 
entender as representações de professores e estudantes, a partir das práticas e 
metodologias desenvolvidas no processo de ensino aprendizagem da história e cultura 
dos povos indígenas. Como metodologia a pesquisa irá realizar uma pesquisa 
etnografia, observação participante e entrevistas semiestruturadas, em escolas 
municipais da cidade de Capoeiras/PE. Nossa preocupação é reforçar a necessidade 
de uma maior discussão sobre como as práticas utilizadas atualmente no âmbito 
escolar, podem de fato contribuir com o ensino sobre da História e Cultura Indígena de 
forma a dar visibilidade a esses povos, que fazem parte da nossa sociedade. As 
práticas pedagógicas devem acompanhar os avanços das discussões étnicas na 
contemporaneidade, promovendo assim o respeito a diversidade étnico-cultural e 
meios de estímulos para mudanças perante visões estereotipadas. A partir da 
pesquisa entendeu-se há necessidade urgente por políticas-pedagógicas que 
incentive a formação inicial e continuada, necessárias para o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas nos espaços escolares. E que a escola possa ser uma espaço de 
socialização que garanta o respeito as diferenças culturais, podendo assim contribuir 
para uma educação capaz de mudar o olhar de alteridade perante a diversidade 
cultural. 
 
Palavras-chave: Práticas educativas. Ensino de História. Diversidade Étnica. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 09 
ESPAÇO, CULTURA E PODER NO MUNDO ANTIGO 

 
Coordenação: Profa. Dra. Airan dos Santos Borges – UFRN 

 
ZÓSIMO E SEU RELATO DO REINADO DE TEODÓSIO I (379-395 D.C.): 
RELIGIÃO E POLÍTICA NA HISTÓRIA NOVA (SÉCULOS V E VI D.C.) 
 

Raul Fagundes Cocentino 
Graduação em História 

raulcocentino@gmail.com 
 
A História Nova, pertencente à corrente historiográfica do classicismo, composta em 
seis livros e escrita em grego ático pelo advogado do fisco e adepto dos cultos 
ancestrais Zósimo no Império Romano Oriental, tendo a sua escrita iniciada muito 
provavelmente entre 499 e 502 d.C., é uma importante fonte literária da História do 
Império Romano, inclusive no importante reinado do último Augusto que reinou ambas 
as partes do Império, Teodósio I. No seu reinado (379-395 d.C.), os cultos ancestrais 
foram proibidos. Por causa dessa medida, a História Nova, que é regida pela tese que 
a situação do seu presente, que seu autor considera calamitosa, é resultante do 
abandono da realização dos cultos ancestrais pelo Império, constrói, utilizando como 
fonte a obra historiográfica de Eunápio de Sardes, um quadro negativo do seu reinado 
no livro quarto. Neste trabalho, analisaremos como Zósimo fabrica na História Nova 
seu relato sobre o reinado de Teodósio I. 
 
Palavras-chave: Antiguidade Tardia. Império Romano. Zósimo. Teodósio I. 
 
REPENSANDO O CONCEITO DE ROMANIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A 
PROVÍNCIA DA LUSITÂNIA 
 

Ana Laura de Souto Lira 
analaura_lira@hotmail.com 

Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 
 

Vitória Maria Targino Filgueiras  
vitoriamariatargino@gmail.com 

Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 
 

Orientador(a): Profª Drª Airan Borges dos Santos de Oliveira 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as reflexões iniciais da temática de 
estudos desenvolvida junto à disciplina Seminário de História Antiga III, ministrada 
pela Profª Drª Airan Borges dos Santos de Oliveira. A proposta em tela consiste em 
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analisar o Império Romano sob o ponto de vista provincial. Para tanto, centraremos 
nossas análises na província da Lusitânia. Compreendemos que, através dessa 
perspectiva, é possível entender as intenções, estratégias e desdobramentos do 
processo de expansão e integração da região no conjunto do Império formado pela 
cidade de Roma. Para tanto, além do diálogo com a bibliografia especializada, 
escolhemos como documentação o livro III da Geografia de Estrabão (século I d.C.), 
no qual o autor faz uma descrição dos primeiros contatos dos romanos com as 
populações locais.  Por fim, dialogamos com uma historiografia que repensa o conceito 
de romanização ao buscar compreender o processo de expansão da cidade de Roma 
como uma rede complexa de interação entre grupos culturalmente heterogêneos. 
Nesses termos, nos dedicaremos a analisar o papel da Lusitânia no contexto do 
Império Romano, redimensionando e ampliando, assim o papel da província. 
 
Palavras-chave: Império Romano. Província da Lusitânia. Romanização.  
 
AS ALMAS NA MARGEM DO RIO ESTIGE: A FUNÇÃO DOS RITOS FUNERÁRIOS 
COMO RITOS DE PASSAGEM NO CANTO VI DA ENEIDA 
 

Matheus Breno Pinto da Câmara 
Graduação em História – UFRN 

 
Matheusbrenokoba@gmail.com 

Orientador(a): Marcia Severina Vasques 
 
O livro VI da Eneida narra a descida de Eneias até o Mundo Inferior, também nomeado 
de Orco, para consultar seu pai, Anquises. Dentro desse espaço dos mortos, o troiano 
vê uma imensidão de almas tentando atravessar o rio Estige, ao qual é protegido e 
controlado por Caronte. O barqueiro, por sua vez, não permite a passagem das almas 
que não tiveram os ritos funerários adequados e assim as almas seguem na margem 
do Estige, sem o direito de chegar até a outra margem e habitar o Orco.  Visto isso, a 
presente comunicação se debruça sobre o papel dos ritos funerários na narrativa do 
Canto VI, tendo como objetivo analisar a relação entre os destes ritos na religião 
romana e as passagens da narrativa de Virgílio buscando uma aproximação destes. A 
partir disso poderemos compreender a relação entre uma execução dos ritos para o 
morto e a sua garantia de que chegará ao outro mundo. Identificando os elementos 
presentes na narrativa que se assemelham às práticas funerárias romanas, a presente 
comunicação também se debruça a investigar a influência da cultura funerária dentro 
da lógica narrativa do canto VI, no que diz respeito a passagem pelo Rio Estige. Para 
tanto, abordaremos, para além dos ritos funerários, a imagem acerca dos mortos na 
sociedade romana do século I.a.C. 
 
Palavras-chave: Eneida. Mortos. Ritos funerários. Religião. Roma 
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ARTE E ESPAÇO SAGRADO EM ABU SIMBEL 
Talita Alves da Cruz 

Graduação em andamento – História 
litacruzd@gmail.com 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar os aspectos sagrados presentes na 
simbologia do templo de Abu Simbel, localizado na fronteira do Egito com o Sudão. 
Visando destacar o espaço sagrado como elemento imprescindível em sua 
contextualização. Como metodologia, serão utilizadas iconografias contidas no objeto 
em questão como estatutárias e imagens pintadas e esculpidas, nas quais serão 
analisadas as tipologias, os simbolismos das formas, do tamanho, da localização 
dentro do templo, a linguagem dos gestos, os ritos e os aspectos arquitetônicos. Por 
fim, destacar as diferentes intencionalidades nesse templo, itens religiosos e 
guerreiros. Conclui-se que sua construção, em um local de fronteira e sua 
suntuosidade serviram como demonstração de poder perante o estrangeiro.  
 
Palavras-chave: Espaço sagrado. Arte. Abu Simbel. 
 
PELA ARTE DE ESCREVER: LITERATURA ROMANA, TITO LÍVIO E AS 
POLÍTICAS IMPERIAIS DE OTÁVIO AUGUSTO (27 A.C. – 14 D.C.) 
 

Pedro Gabriel dos Santos Silva 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

gabrielpedrodss@gmail.com 
 

Orientador(a): Profª Drª Airan dos Santos Borges de Oliveira 
 
O presente trabalho tem como objetivo primordial, apresentar os primeiros resultados 
do projeto de pesquisa em desenvolvimento junto ao Grupo de Estudos sobre o 
Mediterrâneo Antigo – Ordo, vinculado ao Laboratório de História, Cultura e Poder do 
Departamento de História da UFRN (campus CERES), sob a orientação da Profª Drª 
Airan Borges de Oliveira. O artigo tem como abordagem principal, apresentar 
considerações no tange ao poder da escrita no Império Romano. Centramos nossa 
análise na época clássica da Literatura Latina, cronologicamente demarcada no 
século I a.C., observando, posteriormente, os seus usos políticos no projeto de governo 
do imperador Otávio Augusto (27 a.C. – 14 d.C.). Nessa perspectiva o estudo centrará 
na figura do historiador latino Tito Lívio (59 a.C. – 17 d.C.), devido ao seu papel, 
atribuído por Augustus, de construir uma narrativa épica sobre história de fundação e 
glória do povo romano, englobando sua reconstrução no Principado augustano. Nesse 
sentido, o corpus documental em questão consiste na obra “História de Roma” (Ab 
Urbe Condita Libri). Desta feita, a análise em tela será norteada por dois objetivos: (1) 
ponderar a posição política e o peso de influência da produção literária do autor 
supracitado para analisar seus respectivos desdobramentos na constituição narrativa 
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do Imperium; e, por fim, (2) investigar como essa obra serviu de motor na reformulação 
dos princípios romanos sob a tutela da nova conjuntura política encabeçada por Otávio 
Augusto, tendo em mente sua projeção (para quem seria escrita e porquê), e qual a 
autonomia do autor na elaboração. 
 
Palavras-chave: Literatura. Tito Lívio. Otávio Augusto. Políticas Governamentais. 
 
SÍMBOLOS RELIGIOSOS NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS REIS 
NEOASSÍRIOS 
 

Ruan Kleberson Pereira da Silva 
ruankpsilva@gmail.com 

Professor no IFRN 
 
Ao longo do Iº milênio a.C. os reis assírios financiaram um amplo projeto de decoração 
com relevos nas paredes dos palácios das capitais imperiais. A análise do programa 
decorativo aplicado na composição das cenas esculpidas nos permite conhecer 
diversos aspectos acerca da sociedade neoassíria, tais como religião, guerra, realeza, 
etc. Nesse sentido, pretendemos analisar o conjunto escultórico-decorativo dos relevos 
parietais do palácio noroeste do rei Assurnasirpal II, situado em Calá (atual Nimrud), 
de modo a identificar como a aplicação de diversos símbolos religiosos contribuíram 
para a construção da imagem idealizada da realeza neoassíria e dos mais diversos 
aspectos a ela correlatos.  
 
Palavras-chave: Símbolos religiosos. Realeza Neoassíria. Relevos Parietais. 
 
REPRESENTAÇÕES DA MULHER ESTRANGEIRA NA POLIS ATENAS DO V 
SÉC. A.C. 
 

Rebeca Alves do Amaral Medeiros 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

bbkrebeca@hotmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar as primeiras reflexões em torno da pesquisa 
dedicada ao estudo das representações da mulher estrangeira na polis Atenas do V 
séc. a.c. O corpus documental da pesquisa consiste nas legislações atenienses que se 
encontra no livro Leis da Grécia Antiga autor Ilias Arnaoutoglou e nos vasos áticos 
com representação feminina catalogados na obra ATHENIAN RED FIGURE VASES 
THE CLASSICAL PERIOD(Vasos atenienses de figuras vermelhas de período 
clássico) , ambos datados no século V a.C. O objeto de análise será as normalizações 
do casamento entre cidadãos atenienses e mulheres estrangeiras assim como 
também, as representações imagéticas da mulher estrangeiras nos vasos dedicados 
às festividades religiosas. A proposta consistira em desenvolver uma análise 
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comparativa que dê conta das seguintes questões-problema: Qual o lugar da mulher 
estrangeira na formação da sociedade ateniense? Qual contexto social impulsionou a 
criação da legislação contra casamento com estrangeiras? O discurso historiográfico 
da época em suas descrições não relata desvio do modelo ideal porem isto não quer 
dizer que não havia controvérsia, o enfoque é pesquisar vasos que possam apresentar 
alteridade, ou seja, casamento de cidadãos com estrangeiros. Para tanto, a 
metodologia utilizada é a análise da semiótica e do discurso. 
 
Palavras-chave: Mulher estrangeira. Atenas clássica. Legislações atenienses. Vasos 
áticos. 
 
AS REPRESENTAÇÕES DOS ESCRAVOS NAS COMÉDIAS LATINAS: UM 

ESTUDO DAS OBRAS DE PLAUTO 
 

Estefani Marciel Ciriaco da Cunha 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

estefanimarciel@hotmail.com 
 

Orientador(a): Airan dos Santos Borges de Oliveira 
 
A presente comunicação tem como objetivo apresentar as primeiras reflexões da 
temática de pesquisa que se concentrará no estudo dos escravos romanos nas obras 
do comediógrafo latino Plauto. As peças que serão analisadas são datadas do século 
III a.C., inseridas, portanto, na cultura política da Res Publica romana. Enquanto 
gênero textual, as produções podem ser contextualizadas na chamada “Comédia 
Nova” - tendência dramática que surgiu na Grécia por volta de 336 a 250 a. C., após 
Atenas perder sua autonomia e se encontrar sob o domínio macedônico. Nos 
dedicaremos ao estudo das seguintes obras: Anfitrião, Aululária, Os Cativos e O 
Gorgulho, traduzidas do latim para o Português pelo poeta Agostinho da Silva (1967). 
Nosso interesse fundamental consistirá em investigar a construção das personagens 
destinadas a representar os escravos, sobretudo em como o autor caracteriza a posição 
social dos mesmos, as relações de fidelidade e lealdade ao seu senhor (ou amo), e um 
possível “privilégio”, inteligência e resistência dos indivíduos. 
 
Palavras-chave: Plauto. Escravos. Comédia latina. 
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GÊNERO, POLÍTICA E PODER: UM ESTUDO SOBRE AS COMÉDIAS DE 
ARISTÓFANES NA ATENAS DO SÉCULO V A.C. 
 

Allan Eduardo dos Santos Medeiros 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

allaneduardu5292@gmail.com 
Orientador(a): Airan dos Santos Borges de Oliveira 

 
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar as reflexões iniciais do pré-projeto de 
pesquisa em andamento dedicado  ao estudo das representações do feminino na 
literatura ateniense do século V a.c. Neste sentido, num primeiro momento, 
lançaremos um olhar crítico sobre a temática a partir do diálogo com a historiografia 
estudada na primeira fase do mapeamento bibliográfico realizado, a saber:  os 
trabalhos de Fabio de Souza Lessa, Mulheres de Atenas: Mélissa do Gineceu à Agorá 
(2010), da Marta Méga de Andrade no seu artigo: Aristófanes e o Tema da 
Participação (Política) da Mulher em Atenas (1999) e na dissertação defendida por 
Talita Nunes Silva: As Estratégias de Ação das Mulheres Transgressoras em Atenas 
do Século V a.C (2011) . A partir da apresentação da temática, apresentaremos a 
documentação que será alvo de nossas futuras investigações, a saber: a peça teatral 
intitulada Lisístrata (Século V a.C) de autoria do comediógrafo Aristófanes. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Atenas Clássica. Aristófanes. 
 
UMA LITERATURA A SERVIÇO DO PODER: A POESIA DE PÚBLIO OVÍDIO 

NASÃO E A RECRIAÇÃO DO MITO DE ROMA NO PRINCIPADO AUGUSTANO 
 

Maria da Conceição da Silva Costa 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

mariah.conceicaocosta@gmail.com 
Orientador(a): Airan dos Santos Borges de Oliveira 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as primeiras reflexões em torno da temática 
de pesquisa que consiste nas intercessões entre a literatura poética e o projeto político 
desenvolvido pelo imperador Otávio Augusto Inicialmente a análise acontecerá com 
levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos relacionados ao tema já exposto. 
Sob a forma de pré-projeto, também pretendemos analisar o uso da literatura de Ovídio 
Nasão durante o Principado Romano de Otávio Augusto na obra Fastos como parte 
da propaganda literária e como uso o da mesma foi um dos artifícios importantes 
utilizados para legitimar o poder do principado romano. 
 
Palavras-chave: Otávio Augusto. Ovídio. Fastos. Literatura. 
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ESPAÇOS DE PODER NA ANTIGUIDADE: O LIVRO XVII DA “GEOGRAFIA” DE 
ESTRABÃO 

Alaide Matias Ribeiro 
Graduação em andamento – História 

alaideribeiro604@gmail.com 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar a síntese das primeiras discussões 
teóricas desenvolvidas no trabalho de iniciação científica intitulado “Egito, África do 
Norte e Além (núbios e etíopes): a configuração africana do Império Romano”, que 
deriva do projeto de pesquisa “Território, paisagem e poder no Mundo Antigo”. O 
trabalho, além de sondar brevemente os textos já produzidos pela historiografia 
dedicados aos conceitos de imperialismo, poder e espaço, vem a divulgar as análises 
empreendidas sobre uma fonte da Antiguidade: o Livro XVII da “Geografia” de 
Estrabão. A metodologia adotada para a produção dessa pesquisa foi a análise 
histórica, ou seja, a crítica externa e interna tanto das referências bibliográficas como 
da fonte primária. Por fim, verifica-se que os resultados preliminares acerca do debate 
apontam para a utilidade da discussão dessa fonte, uma vez que os conceitos citados, 
ao serem abordados por uma nova perspectiva – a teoria pós-colonial - possibilitam 
visualizar, no discurso do geógrafo grego, narrativas que configuram diferentes 
espaços de poder. Portanto, salientamos a validade do estudo dessa fonte histórica 
que foi definida pela historiografia como um discurso oficial e que, como tal, deve ser 
analisado levando-se em conta suas particularidades, intenções e limitações. 
 
Palavras-chave: Estrabão. Espaço. Poder. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 10  
ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NO ESPAÇO REGIONAL:  

ABORDAGENS, TEMAS E PESQUISAS 
 

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

 
ANÁLISE DA LOUÇA CORRESPONDENTE AO SÍTIO TOTORÓ, CURRAIS 
NOVOS/RN 
 
 

Hozana Danize Lopes de Souza 
Graduação em História – CERES, UFRN 

hozanadanize.l@gmail.com 
 

Kathelly Rayssa Vital 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

kathellyvital@gmail.com 
 

Orientador(a): Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva 
 
O projeto de pesquisa “Arqueologia em casas de fazenda na região Seridó: 
espacialidades, temporalidades e sociabilidades no sertão do Rio Grande do Norte”, 
procura compreender, através do estudo em áreas de casas sede de fazendas e 
estruturas associadas, a ocupação sertaneja no Seridó Potiguar. O sítio Totoró, atual 
localidade do município de Currais Novos e que no século XVIII integrou a Sesmaria 
do Totoró, possui diversas evidências arqueológicas apresentando faianças finas e 
portuguesas. O procedimento de análise desses fragmentos consistiu na identificação 
dos seguintes atributos: classe, tipo e cor da pasta, tratamento de superfície, técnica 
de decoração, cor de fundo, motivo decorativo, carimbo, motivo da borda, cor do 
desenho e apêndice. A análise de tais atributos da louça permite a compreensão de 
aspectos como forma e função, indicadores cronológicos de produção, objetos que 
faziam parte da tralha doméstica nesse espaço além de apontar acerca do poder de 
compra dos indivíduos. Nesse sentido, ainda através do conceito de commodity 
podemos sugerir para o Seridó colonial a presença do sentimento de valoração do 
objeto e não somente do ato de comercializar.    
 
Palavras-chave: Seridó. Fazenda. Louça.  
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ARQUEOLOGIA, PAISAGEM, ESPAÇO E LUGAR: NOVAS ABORDAGENS NA 
COMPREENSÃO DE FONTES HISTÓRICAS 
 

Alexandre Gomes Teixeira Vieira 
Professor na Secretaria municipal de Educação de Caetés - PE/Universidade de 

Pernambuco - Campus Garanhuns 
alexandrearqueologia@gmail.com 

 
É inegável que ao longo da história, a humanidade alterou o meio em que estava 
inserida, este processo resultou na produção de vários vestígios e evidencias que 
convencionamos chamar de fontes históricas. No âmbito da pesquisa histórica, existe 
uma grande discussão acerca das fontes, tendo em vista que delas provem todas as 
informações para escrita da história. Este trabalho objetiva apresentar novas 
perspectivas no que diz respeito a caracterização das fontes históricas provenientes 
da cultura material, na região do Agreste pernambucano. Para tanto, foram realizadas 
incursões a campo na área rural do município de Caetés – PE, no período de setembro 
de 2012 a setembro de 2018, tendo como objetivo realizar o levantamento de “fontes 
históricas não convencionais”. Ao todo foram mapeados 92 locais que obedecem ao 
critério de “fonte” proposto nesse trabalho. As fontes escolhidas para dar sustentação 
a nossa discussão foram: áreas com presença de espécies exóticas, a exemplo de 
Euphorbia tirucalli, bem como, áreas que passaram por processos de antropização – 
roças, cercas de pedra, cercas vivas – e de exemplares arbóreos que teriam se 
desenvolvido nas cercas através do processo de enraizamento das estacas, ou seja, 
elementos da cultura material negligenciados do ponto de vista da historiografia 
vigente, mas impregnados de historicidade, e potencial para suprir lacunas na 
historiografia acerca da ocupação humana no Agreste pernambucano. Essas fontes 
possuem potencial para inferências e problematizações, que entre outras coisas, serão 
locais formadores das memórias e testemunhos dos processos de uso e apropriação 
dos recursos naturais. 
 
Palavras-chave: História. Historiografia. Fontes. 
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PRODUÇÕES CERAMISTAS NO SERIDÓ POTIGUAR COLONIAL: UM ESTUDO 
DE CASO A PATIR DAS CERÂMICAS UTILITÁRIAS ENCONTRADAS NO SÍTIO 
CULUMINS, CAICÓ/RN 
 
 

Igor Gadelha Soares 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

gadeigor@gmail.com 
Diógenes Santos Saldanha 

Graduação em História – CERES, UFRN 
 

Diogenes.Saldanha@hotmail.com 
 

Kayann Gomes Batista 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

kay_gomed@ufrn.edu.br 
 

Orientador(a): Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva 
 
O projeto de pesquisa “Arqueologia em casas de fazenda na região Seridó: 
espacialidades, temporalidades e sociabilidades no sertão do Rio Grande do Norte” 
possui o objetivo de compreender, através de indicadores socioeconômicos e culturais 
a ocupação sertaneja no Seridó Potiguar partindo do estudo de áreas de casas sedes 
de fazendas e estruturas associadas (material arqueológico), é a partir disso que 
tratamos aqui da análise do material cerâmico correspondente a intervenção 
arqueológica realizada no sítio Culumins no ano de 2016, localizado no município de 
Caicó/RN. O sítio Culumins, pertenceu durante o século XIX ao senhor Antônio Cesino 
de Medeiros, nascido em 1858 na fazenda Umari. Em meio aos conjuntos artefatuais 
coletados na área do sítio, os fragmentos cerâmicos compõem a maior porção da 
amostra coletada, correspondendo a 68,15%. Assim, esses fragmentos foram 
analisados a partir de atributos como: modo de produção, características das 
superfícies interna e externa, borda, base, corpo, queima, antiplástico, espessura, 
contorno e diâmetro da abertura, que foram interpretados seguindo o conceito de 
cadeia operatória, buscando a compreensão dos aspectos variabilidade, mudança 
artefatual e tecnológica. A cerâmica analisada pode ser inserida num contexto de 
produção local, influenciado por uma economia subcapitalizada, aonde domina o 
comércio local, possivelmente a partir de mecanismos como as feiras livres, uma vez 
que, para a região a qual está inserida, as produções ceramistas são utilizadas pela 
população de baixa renda. A partir disso, a análise diacrônica da cerâmica indica uma 
manutenção dos padrões tradicionais de vida material por esta população sertaneja 
ao longo do século XIII e XIX, assim como, que a estrutura social da região manteve-
se intacta durante este período, com os sertanejos reproduzindo, ao longo do tempo, 
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as mesmas práticas econômicas que os mantinham na base de sua estrutura 
hierárquica. 
 
Palavras-chave: Seridó. Fazenda. Colonial. Cerâmica. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 11 
CIDADE, CULTURA E AS PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

EM HISTÓRIA URBANA 
 

Coordenação: Prof. Dr. Raimundo Arrais (UFRN) e Prof. Dr. Renato 
Marinho (IFRN) 

 
PRÁTICAS MODERNIZANTES A PARTIR DO JORNAL O POVO (1889-1892): DA 
EDUCAÇÃO À PRÁTICA DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DO PRÍNCIPE 
 

Ywllkenne Mayre Soares Gomes Campos Barbalho 
Graduação em História – UFRN 

ywllkennemayre@gmail.com 
 
Nosso trabalho tem como objetivo o estudo do jornal intitulado O Povo que circulou no 
Príncipe, atual Caicó, no período entre 1889-1892, sendo o primeiro meio de 
comunicação local. Nosso enfoque é como a educação foi ponte para a pretensa 
modernização pensada pela república aos olhos da figura de Manuel Dantas, tanto na 
estrutura social como no próprio espaço urbano. Procuramos investigar na narrativa 
de Dantas, suas preocupações acerca do processo de modernização que a Cidade do 
Príncipe passava juntamente a mudança de regime político, de Monárquico para 
Republicano. A preocupação com o progresso foi a tônica daquele momento. 
Metodologicamente fizemos fichamentos de crônicas e artigos publicados no jornal e 
selecionamos o que esteve ligado ao processo, no nosso olhar, de pedagogização da 
população não letrada daquele período, além do próprio espaço urbano ser sujeito e 
alvo desse processo, pois perpassa por transformações físicas e sociais em favor do 
objetivo idealizado pela proposta republicana. Nosso artigo encontra-se em processo 
de escrita, porém traçamos os primeiros resultados: nos deparamos com uma cidade 
idealizada versus uma realidade urbana que ainda não possuía condições para 
absorver a proposta de transformação sob a ótica republicana. Esta proposta parecia 
ser de grande proveito para aqueles viventes, porém percebemos que essa realidade 
não se fez de maneira igual para todos, ao menos durante o período compreendido de 
1889 a 1892, quando foi impresso pela última vez o jornal O Povo.  
 
Palavras-chave: Instrução Pública. Espaço urbano.O Povo. 
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REPERTÓRIO DE PROCESSOS CRIMINAIS DA COMARCA DE CAICÓ (1931-
1940) 
 

Laura Beatriz Mariano da Silva 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

laurabeatriz_14@hotmail.com 
Orientador(a): Juciene Batista Félix Andrade 

 
Esta comunicação trata-se da confecção de um repertório de processos criminais da 
Comarca de Caicó, dos anos de 1931 a 1940. A temática foi escolhida a partir da 
necessidade de visibilizar e auxiliar na disseminação dos processos criminais, que tem 
se tornado cada vez mais uma fonte de pesquisa rica em informações. E tem como 
objetivo reunir informações sobre o espaço da criminalidade, composta por variados 
tipos de crimes, assim como também informações sobre os principais personagens 
que integravam o processo criminal na época. Metodologicamente, transcrevemos os 
processos criminais juntamente com suas informações mais necessárias a montagem 
do repertório. Além disso, busca-se incentivar novas pesquisas relacionadas a essa 
área, facilitando por meio do repertório, a localização dos mesmos. Esta 
documentação atualmente encontra-se no Fundo da Comarca de Caicó, pertencente 
ao Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC, localizado no Centro de 
Ensino Superior do Seridó – CERES. Portanto, o processo de confecção do repertório, 
não visa somente dar ênfase  aos processos criminais, mas também aos Arquivos 
como uma forma de visibiliza-los. 
 
Palavras-chave: Comarca de Caicó. Processos-criminais. Repertório. 
 
O PODER DE UMA CURTIDA: AS NOVAS FORMAS DE SOCIABILIDADE 
GERADAS PELA REDE SOCIAL FACEBOOK NA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ 
OCIDENTAL NA ATUALIDADE 
 

Rejane Ferreira dos Santos 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

rejane_ferreira333@hotmail.com 
 
A popularização das redes sociais possibilita a livre propagação do discurso, bem 
como altera os limites do cotidiano entre o público e o privado. A rede social Facebook, 
neste campo, se apresenta não somente como um espaço de sociabilidade, mais como 
uma ferramenta catalisadora das necessidades dos seus usuários. Aos poucos, o 
espaço de sociabilidade se torna uma enorme vitrine onde os usuários disseminam 
suas ideologias e as suas informações pessoais, pairando exatamente neste limiar 
entre o que seria de domínio público ou privado. Bem como, a Era digital altera o 
sentido de sociabilidade dentro dos espaços físicos e cibernéticos. O presente trabalho 
tem por objetivo relatar como a rede social Facebook altera o cotidiano e a forma de 
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sociabilidade dos seus usuários. Para tanto, utilizou-se como fontes estudos sobre o 
cotidiano a partir da obra de Michel de Certeau, a análise da rede social Facebook e a 
observação das formas de sociabilização em ambientes físicos. 
 
Palavras-chave: Facebook. História. Cotidiano. Mudança de sociabilidade. 
 
DA CIDADE IMAGINADA À CIDADE ESCRITA: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA 
NARRATIVA DO LIVRO CONSTANTINOPLA (1878) 
 

Thaina Morais Avelino 
Graduação em andamento – História 

t_haina_morais@hotmail.com 
Orientador(a): Raimundo Pereira Alencar Arrais 

 
O livro Constantinopla, do escritor italiano Edmondo De Amicis (1846-1908), 
mundialmente conhecido pelo livro Coração, foi publicado em 1878 na cidade de Milão. 
O livro aborda a viagem do escritor à capital do Império Turco-otomano em 1874 e se 
insere em uma cultura intelectual, que estabeleceu um tema singular no campo 
literário a partir do século XVIII: os livros de viagem sobre o Oriente. Esses livros que 
se voltaram para a descrição das cidades orientais do ponto de vista do estrangeiro 
contribuíram para delinear a imagem daquilo que denominamos “Oriente”. 
Entretanto, como este trabalho procurará demonstrar a partir da análise do texto, a 
narrativa produzida dentro desse gênero de “literatura de viagens”, na qual podemos 
classificar este livro, coloca uma série de problemas sobre a “verdade” da 
representação da realidade. Esse trabalho, utilizando a tradução da edição portuguesa 
de 1889, tem como proposta analisar como o escritor e viajante Edmondo De Amicis 
tentou apreender na sua narrativa de viagem à cidade de Constantinopla e os 
problemas que ele enfrentou para retratar a cidade. Um desses problemas está no fato 
de que cidade se organiza, no seu urbanismo e na vida urbana, de modo diferente dos 
parâmetros europeus modernos; outra dificuldade está no fato de que o narrador não 
consegue separar a sua descrição das inúmeras leituras fantasiosas sobre o Oriente 
que autor tinha realizado, antes de chegar à cidade.  
 
Palavras-chave: Oriente. Constantinopla. Narrativas de viagens.  
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REPRESENTAR PARA REVIVER: O PASSADO DE ASSÚ EM TEXTOS 
MEMORIALÍSTICOS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 
 

Ericlis Dantas de Oliveira 
Graduação em andamento – História 

ericlis_20@outlook.com 
Orientador(a): Rosenilson da Silva Santos 

 
Este trabalho se inclui nos estudos históricos sobre a cidade, especificamente sobre 
Assú/RN, e compreende parte de nosso esforço de pesquisa para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. Nosso objetivo é problematizar as representações 
sobre o passado dessa cidade produzidas por memorialistas, a partir de obras 
publicadas por esses, na segunda metade do século XX, quais sejam: “Assu da minha 
meninice: memórias” (1982), escrita por Francisco Augusto Caldas de Amorim; “Açu 
simplesmente” (1989), obra de Antônio Alderi Dantas; e “Assu grande” (1995), de 
autoria de Fernando Antônio Caldas. A bibliografia com a qual dialogamos envolve 
autores como: Lilia Schwarcz (1993), e sua exposição acerca da elaboração de uma 
história oficial para o Brasil, Roger Chartier (2011), e sua discussão em relação ao 
conceito de representação e Roberg Santos (2017), especialmente o seu trabalho de 
investigação sobre a emergência de Assú como a “Atenas Norte-rio-grandense” na 
primeira metade do século XX. Como resultados da pesquisa podemos evidenciar que 
os memorialistas constroem, através de uma narrativa progressiva, um determinado 
passado para a história da cidade de Assú, esse extrato de tempo é caracterizado como 
heroico, glorioso e digno de ser copiado no presente, com vistas a um futuro que 
consiga reproduzir as qualidades do passado.  
 
Palavras-chave: Cidade. Assú/RN. História Urbana. 
 
A LEI, O PATRIMÔNIO URBANO E A PICHAÇÃO EM FORTALEZA NOS ANOS 
DE 1990 

 
Jéssica Martins Guedes 

Mestrado em História – UFRN 
jmartinsguedes@gmail.com 

Orientador(a): Raimundo Arrais 
 
O trabalho tem como intento analisar a Lei Federal de número 9.605, sancionada em 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas de atividades 
que lesam o meio ambiente – foi o marco para criminalizar a pichação. A partir de 
então “Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 
urbano”, torna-se crime. Pensando sob a luz da lei, um modo de arregimentação e 
disciplinarização das práticas em torno da cidade, bem como considerando os sujeitos 
que dão movimento à cidade, pode-se indagar o porquê dessa lei ter sido aprovada. 
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Estavam ocorrendo danos contra o patrimônio? Que patrimônio era esse, que 
precisava ser preservado e por quê?  A partir dessas perguntas pode-se fomentar uma 
inicial investigação acerca do que se torna, na década de 1990, em Fortaleza, uma 
questão e um problema urbano: os pichadores e o patrimônio. O esforço de pesquisa 
encaminha-se para tentar entender que espaços são esses que foram conspurcados 
pelos pichadores. A questão tangível é que cidade está se erigindo em 1990, se há uma 
questão patrimonial, que reverbera na sacralização do patrimônio, da sua noção 
estética e quais disputas estão sendo estabelecidas, uma vez que temos uma cidade 
dual: a dos sujeitos que picham e a dos que defendem o patrimônio.  
 
Palavras-chave: Cidade. Pichadores. Patrimônio. 
 
O EMPODERAMENTO FEMININO NO SÉCULO XXI: UM OLHAR NO SEIO 
SOBRE A MULHER CAICOENSE NA CONTEMPORANEIDADE (2000-2017) 
 

Fabiane Medeiros Cabral 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

fabianeccassvp@gmail.com 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da pesquisa 
em desenvolvimento dedicada aos estudos do empoderamento feminino na cidade de 
Caicó (RN) entre os anos 2000-2017. Para tanto, utilizei como fontes de pesquisa 
alguns questionários formulados especificamente para a pesquisa e respondidos por 
mulheres caicoenses atuantes em diversas profissões e conjunturas sociais. O objetivo 
central consistiu em investigar as mulheres caicoenses e suas condições na sociedade 
contemporânea no século XXI. Destaca-se que a investigação teve como norte as 
seguintes problemáticas: como o conceito de empoderamento feminino vem ressoando 
no cenário socioeconômico caicoense? Quais os mecanismos adotados pelas mulheres 
para garantir seu papel social? Quais as mudanças que a mulher empoderada traz 
consigo e quais os espaços ocupados pelas mulheres caicoenses na atualidade? Nesta 
ocasião, apresentaremos os gráficos analíticos das entrevistas desenvolvidas bem 
como as nossas conclusões preliminares. 
 
Palavras-chave: Estudos de gênero. Empoderamento feminino. Mercado de 
Trabalho. 
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ESPAÇOS DE LAZER E SOCIABILIDADES URBANAS DOS GRUPOS 
DOMINANTES E A EMERGÊNCIA DE OUTRAS SOCIABILIDADES NA CIDADE 
DE NATAL (1900-1930) 
 

Karine Maria Lima Lopes  
Graduação em andamento – História – UFRN 

karinelopes.2012@hotmail.com 
 

Orientador(a): Raimundo Pereira Alencar Arrais  
 
Este trabalho pretende reconstituir o processo de transformações materiais e das 
sociabilidades da cidade de Natal nas primeiras décadas do século XX. No período 
em exame, os grupos dirigentes e os intelectuais a eles associados construíram 
representações sobre os investimentos materiais da capital, como, por exemplo, a 
construção do teatro Carlos Gomes e o ajardinamento da praça Augusto Severo. 
Orientados pelos preceitos de saúde, higiene e ordem urbana, esse grupo difundia um 
discurso segundo o qual suas obras suscitariam a aprendizagem, por parte dos 
frequentadores, das regras de civilidade desejadas para a cidade moderna. 
Buscaremos compreender as formas de sociabilidades dos grupos dominantes, entre 
elas os cinemas Royal, Polytheama e o cine-theatro Carlos Gomes, bem como a 
emergência de novos valores e formas de sentir, por parte das classes populares, que 
se distinguiam dos valores e dos comportamentos dos grupos dominantes. A partir dos 
principais veículos de informação que circularam nesse período, tais como os jornais 
“A Republica” e “Diário de Natal” e, mais tarde, a revista "Cigarra", procuramos 
analisar, por um lado, a atuação do poder público no que concerne a regulamentação 
do comportamento dos frequentadores dos espaços públicos da cidade e das 
sociabilidades populares e, por outro lado, como os agentes oficiais buscavam 
interferir na relação do público com esses locais. Para tanto, utilizaremos como fontes, 
entre outros, os referidos periódicos, os editais, os regulamentos e as resoluções 
municipais, assim como as crônicas de Manoel Dantas, publicadas na imprensa local 
entre os anos de 1907 a 1923.  
 
Palavras-chave: Sociabilidades. Cidade. Natal.   
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O INTELECTUAL E A CIDADE IMAGINADA: MANOEL DANTAS E AS FONTES 
DE INSPIRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO PARA NATAL (1907-
1923) 
 

Gabriel Barreto da Silveira Oliveira 
Graduação em andamento – História - UFRN 

gabrielbso12@gmail.com 
 

Orientador(a): Raimundo Arrais 
 
Em 1909 o jornalista e advogado Manoel Dantas realizou, no Palácio do Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, uma conferência intitulada “Natal d’aqui a cincoenta 
annos”, na qual delineava algumas previsões para o futuro da capital norte-rio-
grandense, demonstrando otimismo pelo aperfeiçoamento constante daquela 
sociedade a partir das ações empreendidas pelo grupo dirigente do Estado, formado 
pelos políticos do Partido Republicano e os intelectuais a eles associados. Dantas 
atuou entre 1905 e 1908 como editor-chefe do jornal do partido, “A Republica”, 
passando, em julho de 1907, a publicar (sob o pseudônimo Braz Contente) uma coluna 
de crônicas chamada “Coisas da Terra”, na qual apresentava iniciativas para 
mudanças nos costumes e intervenções na cidade. Intelectual atento às tendências do 
pensamento de sua época, Dantas possuía vários exemplares de literatura de 
aventura, ficção científica e revistas ilustradas em sua biblioteca (que se encontra sob 
a guarda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte), nos quais se 
assentam as bases daquelas previsões. Neste trabalho, analisamos a conferência e as 
crônicas de Manoel Dantas a partir das leituras realizadas por esse intelectual com o 
objetivo de compreender como ele reelaborou ideias que circulavam em outros lugares 
(principalmente França, Inglaterra e Estados Unidos), adaptando-as para a realidade 
natalense e atuando, assim, como um intelectual mediador. Manoel Dantas fazia da 
divulgação de ideias, uma forma de intervenção político-social. Seus escritos eram um 
exemplo dos esforços daquele grupo dirigente para apresentar os comportamentos e 
as iniciativas necessárias para assegurar o futuro da cidade. 
 
Palavras-chave: Natal. Manoel Dantas. Intelectual Mediador. 
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A DOENÇA E A NORMA: (IN)VIABILIDADES HIGIENISTAS NOS CARIRIS 
VELHOS DA PARAÍBA (SÃO JOÃO DO CARIRI, 1920 - 1945) 
 

Felipe Aires Ramos 
Professor na Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel 

feliperamospb@hotmail.com 
 
As três primeiras décadas do século XX são comumente apresentadas pela 
historiografia como um período de fortalecimento da política higienista nos maiores 
centros urbanos do Brasil, através da constituição de um dispositivo (AGAMBEN, 
2005, p.9) que envolvia discursos, instituições de saber, corpo de leis e órgãos de 
vigilância. Nesse trabalho, no entanto, proponho desviar esse debate para outro 
recorte espacial, perguntando sobre as formas como essa política será apropriada nos 
espaços urbanos sertanejos. Tratamos assim de problematizar o tema da 
interiorização de discursos e políticas higienistas no sertão brasileiro.Para isso, 
enfocaremos o recorte espacial de São João do Cariri, cidade localizada na região dos 
Cariris Velhos da Paraíba, durante as décadas de 1920, 1930 e 1940. Através do estudo 
de um corpus documental que inclui legislações - como Código de Posturas - autos de 
infração, telegramas, ofícios e relatos memoriais, busco detectar o momento em que 
são levantadas um conjunto de preocupações governamentais relacionadas à saúde, 
ao controle da doença, à salubridade. Analiso como, a partir desse conjunto de 
preocupações, é formado um discurso sobre a cidade que privilegia o patológico, bem 
como uma política embrionária de gestão das condições de salubridade. Um estudo 
de caso que busca esclarecer sobre os limites e possibilidades de uma política 
higienista nos espaços sertanejos do Nordeste brasileiro durante a primeira metade do 
século XX. 
 
Palavras-chave: Política higienista. Sertão. Cidade. 
 
A ESCRITA DA HISTÓRIA DA CIDADE DO NATAL PELAS LINHAS DO JORNAL 
A REPUBLICA (1889-1929) 
 

Renato Marinho Brandão Santos 
Professor no Instituto Federal de Educação Tecnológica do RN 

renatombs@hotmail.com 
 
Fundado em 1º de julho de 1889 por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e tornado, 
após a proclamação do novo regime, órgão oficial do Partido Republicano Federal no 
Rio Grande do Norte, o jornal A Republica foi fundamental para a consolidação da 
família Albuquerque Maranhão no poder do estado. Fonte citada em diversos 
trabalhos voltados para a história do Rio Grande do Norte, em especial na primeira 
República, o periódico em questão é muitas vezes tomado como receptáculo de 
documentos oficiais, que são, de costume, extraídos cirurgicamente do jornal. Diante 
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disso, o trabalho procura analisar A Republica como um documento que possui uma 
composição singular, a qual se articula aos documentos oficiais apresentados – mas 
também aos textos literários, às notícias da capital federal, às notas sobre a Europa, 
entre outros escritos – e cria uma imagem própria ao Rio Grande do Norte e à sua 
capital. Essa imagem, contudo, não tem uma única cor, não é monótona. Lembramos 
que o jornal é escrito por várias mãos, vários homens e que, portanto, nem sempre 
apresenta uma visão unívoca dos acontecimentos tratados. A presença de distintos 
olhares/perspectivas no jornal se torna mais clara em 1919, quando o rompimento entre 
Ferreira Chaves, então governador, e os Albuquerque Maranhão parece irreversível e 
as disputas políticas pululam nas páginas do jornal. As polêmicas se tornam mais 
interessantes quando percebemos que os maiores envolvidos, Ferreira Chaves, 
Alberto Maranhão e Tavares de Lyra eram, desde 1912, sócios-proprietários do 
periódico. Deste modo, para melhor compreender os discursos presentes nessa fonte 
histórica, devemos analisar sua tessitura, sua geografia, discorrendo sobre seu 
formato e composição, de modo a, entre outros aspectos, investigar quem foram seus 
proprietários, redatores, redatores chefes e gerentes, e como eles se vincularam ao 
cenário político local ao longo da Primeira República.  
 
Palavras-chave: Jornal A Republica. Primeira República. Rio Grande do Norte.  
 
UM LUGAR DE PRODUÇÃO E A PRODUÇÃO DE UM LUGAR: A INVENÇÃO 
DA CENTRALIDADE DO RIO DE JANEIRO NA HISTORIOGRAFIA 
 

Matheus Pinheiro da Silva Ramos 
Graduação em andamento – História 

matheuspsramos@gmail.com 
 

Clara Maria da Silva 
Graduação em andamento – História  

claramaria_s@hotmail.com 
 
Ao admitir o caráter gerativo da linguagem compreendemos que é através dela que se 
inventa o passado e que se constrói a história. Sendo assim, os discursos históricos e 
historiográficos nascem das lutas políticas e das dinâmicas das relações de poder 
entre determinadas espacialidades. Ao pensarmos o espaço da cidade como 
constructo humano que os historiadores ressignificam em seus escritos, notamos como 
a tensão entre o centro e a periferia se configura por meio de uma narrativa 
historiográfica em que o Rio de Janeiro emerge como uma espacialidade difusa. Sendo 
assim, a cidade se torna sujeito e objeto dos fenômenos sociais e seu campo de ação 
se expande pelo território nacional de maneira a invisibilizar as diferenças e as 
autonomias regionais, criando uma ideia fictícia de totalidade. Ao repensar o que 
Evaldo Cabral de Mello chamou de Rio-centrismo e tendo como base a análise de 
textos consensualmente identificados como referência nos estudos sobre a formação 
do Estado Imperial - escritos de Sérgio Buarque de Holanda, Maria Odila da Silva 
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Dias, José Murilo de Carvalho e Ilmar de Mattos -, o objetivo deste trabalho é 
problematizar a centralidade atribuída à cidade do Rio de Janeiro na produção 
historiográfica brasileira. Evidenciar como alguns pesquisadores simulam em seus 
escritos uma superioridade espacial nos faz pensar sobre como as desigualdades 
regionais se naturalizam na narrativa da história. Desse modo, a reflexão adequada 
acerca da espacialidade deve ser encarada como um ato político importante no ofício 
do historiador. 
 
Palavras-chave: Historiografia. Rio-centrismo. Desigualdade regional. 
 
ELAS COMEÇAM A FALAR... MULHERES E SUAS LUTAS NA CIDADE DO 
NATAL (1978 – 1995) 
 

Janaina Porto Sobreira 
Graduação em História 

janaporto_2008@hotmail.com 
 

Luísa Medeiros Brito 
Mestrado em Ciências Sociais 

luisabritom@gmail.com 
 

Orientador(a): Raimundo Nonato Araújo da Rocha 
 
O papel dos movimentos sociais urbanos tem se mostrado como um campo frutífero na 
investigação das relações entre a sociedade civil e o Estado. Durante a Ditadura Militar 
(1964 – 1985) alguns grupos criaram novas identidades e buscaram protagonismo no 
período em que as vias democráticas estavam suspensas. No Brasil, foi neste cenário que 
o movimento feminista impulsionou novos sentidos na agenda política do país, pois as 
mulheres, além de questionarem os papéis tradicionais de suas vidas, também se 
lançaram nas lutas antiautoritárias. Diante disso, o trabalho tem como objetivo 
desenvolver uma análise do que foi o movimento feminista e de mulheres em Natal/RN no 
período entre 1978 a 1995. Considerou-se importante compreender as formas como essa 
militância enxergava a cidade, já que a estratégia de luta na reivindicação por políticas 
públicas nas áreas de habitação, saúde, segurança e, de maneira geral, na formulação de 
projetos que pudessem oferecer suporte na realidade de mulheres em situação de 
vulnerabilidade, representou um tema pertinente em suas discussões. Esta pesquisa se 
apoia nos pressupostos do historiador Alessandro Portelli, que enxerga na metodologia da 
história oral possibilidades de investigação histórica valorizando as narrativas dos 
sujeitos. Por meio de entrevistas com mulheres que fizeram parte da militância no período, 
espera-se explorar os pontos de vista dessas mulheres em relação às demandas políticas 
e sociais que constituíam a realidade urbana à época. 

 
Palavras-chave: Cidade. Movimento de mulheres. Feminismo. História Oral. 
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LEMBRANÇA DE UMA CIDADE: IMAGENS ICONOGRÁFICAS E LITERÁRIAS 
ENQUANTO INDÍCIOS HISTÓRICOS 
 

Lais Tavares de Abreu 
Aluna do Programa de Pós Graduação em História (PPGH/UFCG) 

laistavarescfp@gmail.com 
Orientador(a): Severino Cabral Filho  

 
O objetivo deste trabalho é apresentar a imagem fotográfica e os escritos 
memorialísticos como indícios históricos para uma leitura mais ampla do espaço 
urbano, com suas potencialidades e limitações. Fontes dessa natureza exprimem, 
além do conteúdo revelado, a sensibilidade de quem as produziu. Com a presente 
proposta buscamos compreender a experiência urbana na cidade de Cajazeiras, 
Paraíba, em meados do século XX de uma maneira mais ampla: desejamos ver a 
cidade não só pelo viés dos espaços ocupados, mas também pela dimensão sensível 
dos sujeitos históricos que ali habitaram. Sabendo que o historiador escreve sobre o 
passado a partir de demandas de sua própria contemporaneidade, acreditamos ser 
possível revelarmos o pulsar desta cidade a partir dos fazeres e práticas cotidianos 
dos seus habitantes, mas, também, das suas maneiras de pensar e estar no mundo, 
logo, das suas sensibilidades. 
 
Palavras-chave: Cajazeiras. Fotografia. Escritos memorialísticos. 
 
 
CULTURA URBANA E ESPAÇOS DE PODER 
 

Alessandro Lopes Campelo 
Graduação em andamento – História – UERN 

alessandrolopes730@gmail.com 
 
A investigação histórica proposta nesse trabalho, trata-se da relação entre o poder e o 
espaço urbano, visando refletir acerca das mais diversas relações sociais que estão 
presentes no espaço urbano, e os grupos que o compõem e que sustentam essas 
relações, desta forma para compreendermos a História urbana seguirei o referencial 
da História Cultural. Esse trabalho une a ideia de que os espaços urbanos são 
geradores de espaços de poder, possibilitando assim construir uma nova perspectiva 
a respeito da urbanidade nos seus mais diversos sentidos, sejam eles históricos, 
culturais ou sociais. E para tanto, como recurso metodológico utilizarei a perspectiva 
historiográfica de Peter Burke, Michel Foucault, Pierre Nora e Sandra Jatahy 
Pesavento, para tornar possível a construção desse trabalho. 
 
Palavras-chave: Espaço Urbano. Cultura. Poder. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 12 
CULTURA DA MEMÓRIA: NARRATIVAS, TEMPORALIDADES 

E USOS PÚBLICOS 
 

Coordenação: Prof. Me. Hildebrando Maciel Alves (UECE), 
Prof. Me. Vagner Silva Ramos Filho (UERN) 

 
COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE E DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
DO ESTADO DA PARAÍBA: MEMÓRIAS DA LIGA CAMPONESA DE SAPÉ 
 

Juliana Ferreira Alves 
Mestrado em andamento – História – UFPB 

julli.12@hotmail.com 
 
Diante do atual cenário sociopolítico do Brasil, é de suma relevância entender as ações 
de violências que foram praticadas durante a ditadura militar no país (1964-1985) 
contra os diversos segmentos da sociedade, em especial, aos trabalhadores rurais 
vinculados ao movimento das Ligas Camponesas na Paraíba, sobretudo, a Liga de 
Sapé apontada por vários estudiosos como a maior Liga do país. A dissolução da 
mesma, inclusive com a perseguição dos seus membros e dirigentes, deixaram uma 
enorme lacuna na história da nação brasileira, nos quais os discursos oficiais presente 
nas narrativas historiográfica, marginalizaram nas suas páginas, os sujeitos ordinários 
que atuaram em defesa dos direitos trabalhistas do homem do campo. Deste modo, a 
Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba 
(CEVPM-PB) criada em 2012, vem construindo espaço para que militantes que 
participaram das Ligas camponesas no estado, ou pessoas que sofreram algum tipo 
de arbitrariedade do governo militar na região, possam romper com o silêncio imposto 
pelo autoritarismo da época, relatando segundo suas experiências do passado, a 
opressão que sofreram. Sendo assim, tomaremos como base as fontes orais que foram 
apresentadas por esta instituição, por meio das memórias de camponeses que foram 
testemunhas oculares deste evento histórico, revelando episódio importante para a 
história do campesinato paraibano. 
 
Palavras-chave: Liga Camponesa de Sapé. Comissão da verdade. Memória. 
 
 

 
 
 
 
 



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

132 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

“NOTAS DE UM PASSADO SILENCIADO”: HISTÓRIAS EM QUADRINHO DA 
DITADURA CIVIL-MILITAR E O ENSINO DE HISTÓRIA 
 
 

Luis Gomes Neto 
Graduação em andamento – História  

luisgomesntto@hotmail.com 
 

Orientador(a): Vagner Silva Ramos Filho 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar as ressignificações das memórias das vítimas 
do regime civil-militar brasileiro nas HQs, tendo em vista as possíveis contribuições 
para o ensino de história.  O campo da memória é marcado pela disputa entre 
diferentes ressignificações e representações. Nesse campo de embates, insere-se o 
papel do ensino de história. Particularmente, as histórias em quadrinhos, utilizadas 
atualmente como recurso didático, apresentam grande potencial. A análise, balizada 
na historiografia do período, nos campos do ensino de história e uso de HQs e 
memória, focará na obra ”Notas de um tempo silenciado” de Robson VIllalba, lançada 
em 2012, nas proximidades do cinquentenário do golpe de 1964, e ganhadora do 
prêmio Vladmir Herzorg de jornalismo, fato que tornou interessante a sua escolha para 
este estudo. Dentre as HQs que abordam o tema esta se mostra especialmente 
interessante por ser construída a partir das memórias de vítimas reais da repressão 
estatal. A abordagem do tema torna-a um recurso pedagógico possível de ser 
integrado às aulas de história. Em tempos de radicalização política provocada pela 
crise de representatividade enfrentada pelo sistema político brasileiro, discursos 
marcados pelo extremismo fortalecem-se. Nesse contexto, os clamores de uma parcela 
da população pelo retorno da ditadura trazem à tona uma visão saudosista dos anos 
de chumbo, e evidenciam uma disputa entre diferentes versões do período. Nesse 
âmbito, as HQs, como recurso didático, podem trazer considerável contribuição ao 
debate. A estrutura e conteúdos da obra de Robson Villalba podem ser objetos de 
problematização da narrativa por ele construída. 
 
Palavras-chave: Ditadura civil-militar. Memória. Disputa. Histórias em quadrinhos. 
Ensino de História 
 
  



Caderno de Resumos do VIII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 
Sertões: fronteiras, identidades, diversidades 

 

133 
 

 
Campus de Caicó – CERES – UFRN – 06 a 09 de novembro de 2018 

ISBN 978-85-5697-712-0 
 

PATRIMÔNIO CULTURAL DE ASSÚ-RN: PRESERVAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
RESSIGNIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS 
 
 

Ericlis Dantas de Oliveira 
Graduação em andamento – História – UFRN 

ericlis_20@outlook.com 
 

Ana Sara Cordeiro de Almeida 
Graduação em andamento – História – UFRN 

saracordeirorn@gmail.com 
 

Orientador(a): Vagner Silva Ramos Filho 
 
Este trabalho é fruto de uma experiência desenvolvida na disciplina de Orientação 
Teórico-Metodológico e Estágio supervisionado III, que tem por objetivo propiciar a 
experiência de regência em sala de aula. No caso específico deste estudo, o trabalho 
tem como campo de pesquisa a Escola Estadual Marcos Alberto de Sá Leitão, situada 
em Assú/RN. No decorrer do desenvolvimento da regência proposta pelo referido 
componente curricular, tivemos a oportunidade de planejar e pôr em prática uma aula 
que levantasse questionamentos sobre o patrimônio cultural de Assú em sua dimensão 
arquitetônica. Posteriormente, encaminhou-se a proposta de uma aula de campo, com 
visitações a casarões de referência na cidade. Assim, o objetivo deste trabalho tem 
sido analisar as contribuições do Ensino de História para a reflexão e preservação 
desses espaços valorados como patrimônio. Considerando a existência de um 
sentimento de pertença por alguns grupos sociais, propomos problematizar as 
ressignificações acerca de determinados prédios históricos. A bibliografia que norteia 
este estudo inclui autores como Michel Pollak (1989), com a discussão de memória, 
esquecimento e silêncio; Antônio Gilberto Nogueira (2014) com as reflexões em torno 
do lugar do historiador diante dos processos de sociabilidade, envolvimento e 
patrimonialização nesses espaços; e Janice Gonçalves (2014), que trata das relações 
entre patrimônio cultural e educação.  
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Ensino de História. Assú/RN. 
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NARRATIVAS E MEMÓRIAS: VALORIZANDO A HISTÓRIA E IDENTIDADE DO 
POVO SERRA-NEGRENSE 
 

Rita de Cássia Dantas de Oliveira 
Especialização em Educação 

ritinhacdo@gmail.com 
 
A história oral, metodologia de pesquisa que se constitui de caráter identitário e 
memória de um povo, contribui para enfocar a importância do resgate histórico. Assim, 
objetivando resgatar, preservar e valorizar a história e cultura da cidade de Serra Negra 
do Norte/RN, o referido trabalho vem enfocar a importância do resgate histórico com 
base em textos bibliográficos que se aprofundam na temática, bem como apresentar 
os resultados da pesquisa realizada utilizando-se do enfoque da história oral. Nesse 
sentido, um recorte temporal foi delimitado e um episódio voltado para o caráter 
religioso que marcou as vidas dos moradores serra-negrenses, no ano de 1974 foi 
abordado: o roubo da imagem de Nossa Senhora do Ó, padroeira da cidade. O tempo 
passa e novas gerações surgem, ficando distante destas o conhecimento desse fato. 
E, para proporcionar essas informações e, consequentemente, a preservação e 
valorização da história e cultura, o resgate desse episódio foi realizado, que ocorreu 
por meio de depoimentos orais com pessoas que tiveram um vínculo maior com o 
acontecimento. Esta pesquisa possibilitou resgatar fatos históricos que não estavam 
devidamente registrados, mas nas lembranças de seus moradores que a vivenciaram, 
possibilitando a criação de um diálogo presente-passado. Além de proporcionar uma 
grande contribuição histórico-cultural para o povo de Serra Negra do Norte, tendo um 
fato histórico relatado por moradores e detentores da mesma cultura, valorizando 
ainda mais a sua história. 
 
Palavras-chave: Identidade. História. Memória. 
 
MOVIMENTO POPULAR ESCAMBO LIVRE DE RUA: PELAS LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS E SUAS EXPERIÊNCIAS (2015-2018) 
 

Antonio Batista Dantas Neto 
Graduação em andamento – História – CERES, UFRN 

antonioneto11@hotmail.com 
 
O Movimento Popular Escambo Livre de Rua se organiza a partir do ano de 1991, já 
com uma relação muito forte entre artistas de cidades e regiões diferentes do Nordeste. 
Ele pautou seus encontros no fortalecimento de grupos de teatro de rua, palhaços, 
capoeira e tantas outras linguagens, e até a concepção de sua linguagem própria, que 
tanto se afirma, “Cenopoesia”, nas palavras de Maria Josevânia Dantas. O trabalho 
investiga os princípios do Movimento, na tentativa de organizar narrativa dos fatos 
importantes aos participantes, assim como o registro do caminho até um possível 
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cenário atual, referente ao intervalo de anos 2015-2018, sobretudo, referente à cidade 
de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Adota como fontes as memórias 
dos participantes já entrevistados: Junio Santos, Maria Josevânia Dantas e Vitor 
Meneses; a literatura produzida pelo próprio movimento, assim como a acadêmica, 
como apoio bibliográfico. A metodologia parte, principalmente, do uso da História Oral, 
relacionando a história oral de vida e a temática, bem como, análise qualitativa para 
tratarmos as fontes produzidas pelo movimento. Percebe, a partir da análise desses 
materiais, que o Movimento surge de uma ação em 1989, sem pretensão de 
continuidade, de relacionar artistas de Carnaúba dos Dantas com os da cidade de 
Janduís, se consolida, muitas vezes, em aversão aos apoios do poder público. 
Assegura, também, o entendimento sobre as características próprias do Movimento, 
enquanto social e aberto às tendências populares de arte quando de suas itinerâncias 
e a produção de conhecimento voltado à experiência humana. 
 
Palavras-chave: Cultura Popular. Arte de rua. Cenopoesia. Carnaúba dos Dantas. 
Escambo. 
 
ORALIDADE: MEMÓRIA E ARTE DA EXISTÊNCIA 
 

Taynnã Valentim Rodrigues 
Mestrado em andamento – UFPB 

taynnarodrigues@bol.com.br 
 
O presente artigo busca dialogar sobre a História Oral (HO) pensando esta como uma 
metodologia aplicada a pesquisa histórica, abordando a relação da oralidade com os 
fazeres da memória. Ainda objetiva discutir a articulação metodológica estabelecida 
com a HO no desenvolver da pesquisa de mestrado proposta pela presente autora. Foi 
tomado como aporte teórico as leituras de Matos (2001), Costa (2014), Thompson 
(2000), Santhiago (2013) e Meihy (2000). Evidenciamos a importância e função social 
do uso da História Oral como uma metodologia que dar visibilidade às margens e tem 
o seu fazer envolvido pela arte da existência. 
 
Palavras-chave: Oralidade. Memória. Narrativa. 
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DURANTE A ESTAÇÃO DAS CHUVAS: AGUALUSA E A MEMÓRIA DE ANGOLA 
 

Arthur Fernandes da Costa Duarte  
Professor no Seec/RN 
arthur.fcd@gmail.com 

 
A literatura é uma das formas de expressão mais antigas e relevantes produzidas pela 
humanidade. Capaz de gerar discursos com grande poder de (re)criação de 
realidades, a literatura figura como um dos principais veículos de promoção de 
mudanças sociais. O presente artigo busca perceber as relações entre as tensões 
sociais em Angola no que se diz respeito à memória dos anos de guerra, tanto civil 
quanto de libertação contra o poder colonial, e a produção literária de José Eduardo 
Agualusa, um dos mais importantes escritores angolanos da atualidade. Para isso, 
lançamos mão dos conceitos de memória cultural, de Aleida Assmann, e da análise 
dos livros Estação das Chuvas (1994), O vendedor de passados (2004) e Teoria Geral 
do Esquecimento (2012). 
 
Palavras-chave: Literatura. Angola. Memória. 
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