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APRESENTAÇÃO 
 

   
   

 O IV Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades pretende envolver 

alunos da graduação, pós-graduação, graduados e professores que discutam as temáticas 

da História Cultural nas universidades brasileiras e da educação básica e em outros espaços 

de produção de conhecimento. Este evento pretende dar mais visibilidade às novas 

possibilidades de estudos históricos e com eles os novos objetos que nos possibilitam olhar 

o mundo de lugares anteriormente inacessíveis aos historiadores. Dialogar com as diversas 

personagens historicamente constituídas através de inumeráveis facetas dará um estímulo 

significativo em nossas pesquisas. Os alunos estão sedentos por estes novos olhares e unir 

pesquisadores que tem como tema estas novas linguagens é de suma importância na 

formação destes discentes e até mesmo dos pesquisadores que se debruçam nestas novas 

temáticas. Este evento vai dar mais organicidade aos trabalhos que já estão sendo 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa “História, Cultura e Poder”, através da Linha “Práticas 

de Significação e Sensibilidades”. 

 Com o objetivo de desfazer dicotomias simples tais como razão/emoção, 

práticas/representações, dominante/dominado, erudito/popular, permanências/rupturas, e 

trabalhando a partir da abertura temática e metodológica da História Cultural, tencionamos 

entender e problematizar as relações existentes nas diferentes práticas de significação e nas 

sensibilidades historicamente construídas. 

 O evento conta em sua programação com simpósios temáticos, mesas-redondas, 

palestras, atividade cultural e exibição de documentários. 

 Em relação aos documentários, da mesma forma que em 2011, 2012 e 2013, antes 

de cada palestra (noite), um será exibido, sendo que estes fazem parte do ETNODOC do 

Ministério da Cultura e professores serão convidados para encaminharem a discussão com 

os alunos. Durante a primeira parte da manhã teremos apresentações de documentários do 
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projeto "Revelando os Brasis – anos III e IV" também do Ministério da Cultura e terá a 

mediação de professores do Departamento de História de Caicó. 

 Em 2014 as imagens que serão utilizadas nos materiais do evento serão de obras 

de Custódio Jacinto Medeiros, artista seridoense. É uma honra homenagear este artista que 

por meio de sua arte faz com que o Seridó Potiguar, o sertão e caatinga se tornem ainda 

mais belos. Nosso agradecimento a Custódio Jacinto Medeiros. 

 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior 

Coordenador Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 
PROGRAMAÇÃO 
 

   
   

PRIMEIRO DIA 
17 nov 2014  segunda-feira 

Horário Local Atividade 
07h00 às 
18h30  

CERES Credenciamento 

19h00 Auditório do CERES Apresentação artística 
19h20 Auditório do CERES Abertura Oficial  

Profª. Drª. Ângela Maria Paiva Cruz – Reitora da UFRN 
e demais Pró-reitores (UFRN)  
Profª Drª. Ana Maria Pereira Aires (Diretora do Centro 
de Ensino Superior do Seridó – CERES- UFRN)  
Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (Chefe do 
Departamento de História – Caicó)  
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior- UFRN – 
Coordenador Geral do Evento 

19h30 Auditório do CERES Palestra de Abertura: Identidades Fragmentadas: 

dilemas subjetivos de judeus novos no Brasil 

holandês 

Ministrante: Prof. Dr. Ronaldo Vainfas (UFF) 
 
 

SEGUNDO DIA 
18 nov 2014  terça-feira 

Horário Local Atividade 
07h30 às 
08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Dona Joana: seus ternos e danças – Água Fria/BA 
Guaranésia: os irmãos Masotti e o cinema  – 
Guaranésia/MG 
O baque da zabumba centenária contra o tic-tac do 

tempo - Ioti/PE 
Coordenador do debate: Prof. Ms. José Pereira de 
Souza Júnior (UFRN) 
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Horário Local Atividade 
08h45 às 
10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: História e Ensino 
Profª. Drª. Crislane de Azevedo Barbosa (UFRN – 
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo- 
Natal) 
Prof. Dr. Raimundo Nonato Araújo da Rocha (UFRN – 
Departamento de História- Natal) 
Profª Drª. Jailma Maria de Lima (UFRN - 
Departamento de História- Caicó) 

14h00 às 
17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 
(novo) 

Apresentação artística 
Cordel do Pau Quebrado (Currais Novos/RN) 

19h30 às 
20h15  

Auditório do CERES 
(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 
Kusiwarã – as marcas e criaturas de Cobra Grande 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges 
(UFRN) 
 

20h30 às 
22h00  

Auditório do CERES 
(novo) 

Palestra: O Ensino de História e a formação para a 

cidadania: usos da História na Educação Básica 

Palestrante: Prof Dr. Mauro Cezar Coelho (UFPA) 
 
 

TERCEIRO DIA 
19 nov 2014  quarta-feira 

Horário Local Atividade 
07h30 às 
08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Memória da terra – São Pedro do Sul/RS 
Sabes quem sou? – Itapebi/BA 
Quatro hinos de uma Antonina só - Antonia/PR 
Coordenador do debate: Prof. Ms. Rosenilson da 
Silva Santos /UFRN 

08h45 às 
10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: Africanidades, corpo e arte 
Profª. Drª. Teodora de Araújo Alves (UFRN – 
Departamento de Artes - Natal) 
Prof. Dr. José Glebson Vieira (UFRN - Departamento 
de Antropologia - Natal) 
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Horário Local Atividade 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (UFRN – 
Departamento de História- Caicó) 

14h00 às 
17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 
(novo) 

Lançamento de livros 

19h30 às 
20h15  

Auditório do CERES 
(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 
Curandeiros de Jarê 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Lourival Andrade 
Júnior (UFRN) 
 

20h30 às 
22h00  

Auditório do CERES 
(novo) 

Palestra: No baú de Augusto Mina: história global 

e micro-história 

Palestrante: Prof. Dr. Henrique Espada Rodrigues 
Lima Filho (UFSC) 

22h00 Beer House Confraternização 
Banda Hostillis (Santa Cruz) e DJ Uriel Alves (Caicó) 

 
 

QUARTO DIA 
20 nov 2014  quinta-feira 

Horário Local Atividade 
07h30 às 
08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Quebradeira – Igarapé do Meio/MA 
Vida em tronco – Treze Tílias/SC 
O homem, a pedra e a lida - Papagaio/MG 
Coordenador do debate: Prof. Dr. Antonio Manoel 
Elíbio Junior (UFRN) 

08h45 às 
10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: Patrimônio Cultural, Memória e 

Sensibilidades Urbanas 
Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC – 
Departamento de História - Fortaleza) 
Prof. Dr. Ramsés Nunes e Silva (UEPB - Departamento 
de História – João Pessoa) 
Prof. Dr. Antonio Manoel Elíbio Junior (UFRN - 
Departamento de História - Caicó)  
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Horário Local Atividade 
14h00 às 
17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 
(novo) 

Apresentação artística 
Responsabilidade: participantes do projeto “Leio você, 
você me lê” – Autores Africanos e afro-brasileiros 

19h30 às 
20h15  

Auditório do CERES 
(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 
Eu tenho a palavra 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Helder Alexandre 
Medeiros de Macedo (UFRN) 
 

20h30 às 
22h00  

Auditório do CERES 
(novo) 

Palestra: O professor de história e as questões 

sensíveis e controversas 

Palestrante: Profª. Drª. Verena Alberti (FGV) 
 
 

QUINTO DIA 
21 nov 2014  sexta-feira 

Horário Local Atividade 
07h30 às 
08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Tocando um baixo – Conde/PB 
Do violão quebrado ao ponto de cultura Trabalharte – 
João Neiva/ES 
Piaçaba (Piaçava) – Santa Isabel do Rio Negro 
Coordenador do debate: Prof. Dr. Elton John da Silva 
Farias (UFRN) 

08h45 às 
10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: História Oral e Memória 
Profª. Drª. Kênia Sousa Rios (UFC - Departamento de 
História - Fortaleza) 
Profª. Drª. Silêde Leila Cavalcanti (UFCG - 
Departamento de História – Campina Grande) 
Prof. Ms. Joel Carlos de Souza Andrade (UFRN – 
Departamento de História - Caicó) 

14h00 às 
17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 
(novo) 

Apresentação artística 
Espetáculo A história do Boi Barroso ou O Vaqueiro 

que não sabia mentir – Grupo Cultural Verso e Prosa 
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Horário Local Atividade 
19h30 às 
20h15  

Auditório do CERES 
(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 
Lá do Leste 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Muirakytan 
Kennedy de Macêdo (UFRN) 
 

20h30 às 
22h00  

Auditório do CERES 
(novo) 

Palestra de Encerramento: O Golpe de 1964 e a 

História do Tempo Presente 

Palestrante: Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da 
Silva (UFRJ) 

22h00 Auditório do CERES Encerramento Oficial 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 
   
   

Nº Título Coordenador(es) Sala 
1 Micro-história: perspectivas recentes Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno 

– UFRN 
D1 

2 História cultural e o sagrado Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior 
– UFRN 

D2 

3 Por uma história do urbano. Por uma 
história das sensibilidades 

Prof. Ms. Diego Marinho de Gois 
– UFOPA  

D3 

4 Histórias e memórias dos sertões Prof. Ms. Joel Carlos de Souza 
Andrade – UFRN 
Prof. Dr. Francisco Firmino Sales 
Neto – UFCG 

D4 

5 História e espaços Prof. Dr. Helder Alexandre 
Medeiros de Macedo – UFRN 
Prof. Ms. Rosenilson da Silva 
Santos – UFRN 

D5 

6 História Cultural, Cultura Escolar e 
Práticas Educativas 

Profª. Drª. Jailma Maria de Lima – 
UFRN 
Profª. Drª. Juciene Batista Félix 
Andrade – UFRN  

D6 

7 Escravidão e Pós-Abolição no Brasil: 
Cultura, Sociedade e Relações 
Etnoraciais 

Prof. Ms. José Pereira de Sousa 
Júnior – UFRN  

D7 

8 História, cultura e identidades: 
experiências africanas e afro-brasileiras 

Profª. Drª. Idalina Maria de 
Freitas Almeida – UFRN 
Prof. Dr. Eduardo Antônio 
Estevam Santos (UERN) 

D8 

9 Patrimônio Cultural: lugares, paisagens, 
memórias, identidades e urbanidades 

Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio 
Júnior – UFRN 
Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – 
UFRN 

B1 

10 Artes e Linguagens na História: 
pesquisas, escritos, desafios, 
possibilidades 

Prof. Ms. Elton John da Silva 
Farias – UFRN 
Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha 
– UFCG 

B10 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS E 

RESUMOS 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 
Micro-história: perspectivas recentes 

 

Coordenação 
Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – UFRN 
 

Local 
Sala D1 
 

SESSÃO ÚNICA 
20 nov 2014 

 
TRABALHADORES E ELITES NA PRIMEIRA REPÚBLICA: O QUE A MICRO-HISTÓRIA 
TROUXE DE NOVO? 
Luiz Gustavo Lima Arruda – UnB 
Resumo: Este trabalho procura mostrar como os avanços do campo da micro-história têm 
contribuído para revisionar certas visões amiúde repetidas pela historiografia do Brasil – aqui 
no caso, a história da Primeira República brasileira. Por muito tempo, nossa tradição 
historiográfica deteve-se em tecer análises gerais e estruturais (condizentes com as 
correntes historiográficas da Escola dos Annales). Nessas correntes, é comum em se tratando 
do período da Primeira República encontrarmos conceitos-chave como “República do Café 
com Leite” ou “coronelismo”. O alcance de possibilidades trazidas por outros métodos de 
investigação – que prioriza o particular em detrimento do geral – mostra que esses conceitos 
devem ser repensados, por serem criados e torno de análises gerais e cristalizadas. Este 
artigo mostra como trabalhos que se utilizaram da narrativa micro-histórica ajudaram a 
descontruir ou relativizar estes conceitos. Para tal são analisadas entre outras obras, as 
narrativas particularizadas de Cláudia Viscardi, em “O teatro das oligarquias”, e uma 
dissertação de mestrado intitulada “O sapateiro e os coronéis”. A primeira obra constrói uma 
narrativa circunscrita às sucessões presidenciais da Primeira República, com personagens 
bem definidos entre a elite política brasileira, comumente conhecida por coronéis. O 
segundo texto narra a história de personagens das camadas populares que jogaram com as 
elites políticas de suas cidades, tratando do alcance da participação popular na política da 
Primeira República, relativizando a norma padrão de que não havia espaço na política para 
elementos populares nesse período da história. 
Palavras-chave: Micro-história. República. Trabalhadores. 
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UM OLHAR A PARTIR DE SHERLOCK HOLMES: INTERPRETAÇÃO DE SÍMBOLOS NO 
SÉCULO XXI 
Ana Carolina Monteiro Paiva – UFCG 
Resumo: Carlo Ginzburg em seus escritos refere-se ao personagem icônico de Sir Arthur 
Conan Doyle - o detetive Sherlock Holmes - ao utilizar o método indiciário para resolver os 
crimes da Londres vitoriana. A aplicação desse método pelo detetive o conduz a uma 
interpretação e ligação de símbolos que levam ao desenrolar dos acontecimentos do crime, 
tarefa essa similar à aplicação desse método feita pelo historiador que possibilita o estudo 
de uma das múltiplas faces da história. Este artigo propõe analisar - utilizando os métodos 
da redução de escala e o indiciário na interpretação de símbolos - aspectos de Sherlock 
Holmes que o caracterizam em determinado contexto social, problematizando os usos e 
dificuldades dos símbolos na sociedade atual. 
Palavras-chave: Carlo Ginzburg. Micro-história. Sherlock Holmes.  
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 
História cultural e o sagrado 

 

Coordenação 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN 
 

Local 
Sala D2 
 

SESSÃO 1 
18 nov 2014 

 
TUMBA DE RAMESSÉS VI (KV 9) E O CICLO EGÍPCIO DO SOL 
Keidy Narelly Costa Matias - UFRN 
Resumo: Esta comunicação apresenta o relato de nossas observações do Livro do Dia e do 
Livro da Noite no Antigo Egito, tendo como enfoque o tema da viagem do sol pela abóbada 
do céu (Nut), a fim de tecermos algumas reflexões acerca do curso e da simbologia do deus 
Rê (o sol) no mundo dos vivos (Kemet) e no espaço dos mortos (Duat).  
Palavras-chave: Egito. Ramessés. Simbologia. 
 
 
CULTO AOS ANCESTRAIS NA REPÚBLICA ROMANA TARDIA 
Geydson Mike dos Anjos Ribeiro – UFRN 
Resumo: A história nos conta que era muito comum à época do Império Romano a 
divinização do governante máximo. Sabe-se que Otávio (Mais tarde chamado de "Augusto") 
durante o exercício das suas magistraturas (cônsul mais precisamente), instituíra o culto do 
Divino Júlio (Caio Júlio César), de quem o mesmo era filho adotivo, sobrinho neto e herdeiro. 
O próprio Augusto passou a se representar como possuindo status semidivino durante o 
seu governo. A ideia predominante na historiografia é de que durante o período do regime 
republicano, a idéia era o oposto do tempo dos imperadores, e que nenhum membro das 
classes governantes poderiam se sobressair sobre seus iguais, que dirá se divinizar.    
Entretanto o próprio Cícero nos textos de sua autoria denominados “das Leis”, no final da 
república, reconhece que entre os aristocratas que cultuavam seus ancestrais, poderia 
ocorrer a divinização de determinados indivíduos, seguindo alguns rituais pomposos.    
Assim sendo; apurados os dados escritos de alguns autores antigos, se na República 
predominavam os princípios de igualdade entre os componentes da classe governante para 
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não haver concentração de poder nas mãos de um único homem, e o receio de que a 
divinização de indivíduos culminasse em um tão abominável monarca, como poderia então 
essa classe divinizar homens? Entre os da plebe isso era comum? Como os subalternos viam 
essas práticas entre os aristocratas? Poderia qualquer um ser colocado em status divino?  
Discutirei e analisarei essas questões debruçando-me sobre algumas fontes antigas, de 
autores contemporâneos à República ou posteriores, já inseridos na temporalidade do 
Império. Serviram como base para essa pesquisa: das Leis (Marco Túlio Cícero), Ab urbe 
Condita (Tito Lívio), Histórias (Políbio), História Natural (Caio Plínio Segundo “Plínio, o 
Velho”), A Guerra de Jugurta (Caio Salústio Crispo), Caio Suetônio Tranquilo (A vida dos Doze 
Césares), a Lei das Doze Tábuas e farei também o uso iconográfico munindo-me da 
numismática. 
Palavras-chave: Roma. República. Iconografia. 
 
 
O TRABALHO DOS APOLOGISTAS DIANTE DA PERSEGUIÇÃO AO CRISTIANISMO 
PRIMITIVO 
Higor Fernando Linhares Oliveira – UFRN 
Resumo: Durante os primeiros séculos do cristianismo, esta nova fé sofreu diversas 
perseguições advindas, ora dos judeus, ora dos cidadãos do Império Romano. Até a 
promulgação do Edito de Milão, por Constantino, em 313 d. C., a Igreja Cristã viu-se, em 
diversos momentos, em sérias dificuldades, onde não havia-se liberdade de expressar sua 
crença religiosa. Surgiu-se então, no seio da Igreja, homens que dedicaram-se a defender a 
Igreja frente as perseguições, tanto físicas, quanto intelectuais. Estes homens, chamados 
“Apologistas”, e seus escritos e pensamentos, foram os objetos de estudo deste artigo. 
Buscou-se entender sua importância para a Igreja Cristã naquele período. O período 
estudado irá desde o primeiro até o quarto século. Como estes homens foram surgindo ao 
longo destes séculos. Para a confecção deste artigo, foi importante os auxílios dos escritos 
de historiadores da Igreja Cristã, como Justo L. González; Earle E. Cairns e Latourette. 
Palavras-chave: Cristianismo. Apologistas. Igreja.  
 
 
NO CAMPO DE BATALHA EDIFICA-SE O IMPÉRIO: GUERRA, ORDEM E  EQUILIBRIO 
CÓSMICO NO IMPÉRIO NEOASSÍRIO (884-727 a.C.) 
Ruan Kleberson Pereira da Silva – UFRN 
Resumo: A história do período neoassírio está diretamente relacionada à estrutura política 
móvel vivenciada do fim do IIº milênio a.C. à consolidação do Império Neoassírio no início 
do Iº milênio a.C., quando foi levado a cabo um intenso processo de conquistas militares na 
Mesopotâmia Setentrional e regiões circunvizinhas. A utilização de um aparato bélico 
superior e a ausência de uma potência hegemônica que rivalizasse pela posse dos territórios 
em conquista fez do exército o baluarte do poderio neoassírio. Em grande medida isto se 
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deve ao fato de que, na Assíria, a guerra foi assimilada como uma luta contra as forças do 
mal, como uma experiência ordálica, constituindo-se um elemento significativo da ordem 
cósmica. O rei – no exercício dos papéis de sumossacerdote do deus Assur e chefe guerreiro 
do exército – apresenta-se como instrumento da justiça divina, mantenedor da justiça social, 
da ordem e do equilíbrio cósmico. Portanto, as guerras feitas em nome de Assur 
constituíram-se como substrato para a edificação do Império Neoassírio. Em virtude disso, 
a supremacia assíria foi afirmada nos registros de guerra e campanhas militares contra os 
inimigos da Assíria, evocada iconograficamente nos relevos decorativos esculpidos nas 
paredes da Sala do Trono dos palácios imperiais. A materialidade destas representações 
visuais, portanto, constituem parte de um capital cultural que pretende demonstrar – através 
do ato de formulação, legitimação e justificação em relevos escultóricos parietais – à 
audiência do palácio e para além das fronteiras da Assíria a supremacia do deus Assur, da 
figura do soberano, de sua máquina de guerra e de seu Império. 
Palavras-chave: Império Neoassírio. Antiguidade. Guerra. 
 
 
ENTRE A FÉ E O AMOR: OS PADRES CASADOS NO CARIRI CEARENSE NA SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XX 
Maria Arleilma Ferreira de Sousa – URCA 
Resumo: O referido trabalho tem como objetivo discutir a problemática dos padres casados na 
Igreja Católica Romana no Cariri cearense a partir da segunda metade do Século XX. O modelo 
de sacerdócio imposto pela Igreja Católica Romana está voltado para a prática do celibato 
obrigatório como norma a ser vivenciada pelos padres. No entanto, desde sua instauração, o 
celibato sacralizado vem sendo burlado pelos seus praticantes. A partir de 1960 a Instituição 
religiosa católica passou por uma série de transformações, entre as quais uma grande crise de 
identidade de parte de seus sacerdotes. Esse momento foi marcado por uma grande saída de 
clérigos da Igreja Católica motivados pela permanência do celibato obrigatório. Por outro lado, 
os sacerdotes que se desvincularam da instituição buscaram novas vivências e formas de 
sociabilidades, e em sua grande maioria casaram. Como mecanismos de resistência fundaram o 
Movimento das Famílias dos Padres Casados (MFPC). O principal objetivo deste movimento é o 
reconhecimento destes sacerdotes pela instituição religiosa, o que possibilitaria aos mesmos o 
retorno ao exercício sacerdotal. Desta forma, buscou-se trabalhar, dialogando com a história 
cultural, a partir dos conceitos de identidade de Tomaz Tadeu da Silva e representação de Roger 
Chartier. Como fontes, foram utilizadas relatos orais, a análise do jornal Rumos que é produzido 
pelo MFPC, certidões de casamento dos referidos padres, documentos enviados por Roma ao 
sacerdote quando este pede dispensa, entre outros. Nosso intuito consiste em analisar as 
representações de um modelo de sacerdócio sacralizado contido nos documentos eclesiásticos 
e assim como esses sacerdotes se identificam em um quadro de novas subjetividades: à 
condição de homens casados. 
Palavras-chave: Sacerdócio. Cariri. Movimento das Famílias dos Padres Casados. 
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A INTERFERÊNCIA DAS POLÍTICAS DO CONCÍLIO VATICANO II NO INSTITUTO DOS 
IRMÃOS MARISTAS DAS ESCOLAS 
Adriano Cecatto – UERN 
Resumo: A Instituição Marista, que tem sua origem na França (1817) e trabalha com a 
educação católica, apropriou-se das políticas constituídas e direcionadas pelo Concílio 
Vaticano II (1962-1965), que exigindo seu reposicionamento institucional. A Igreja Católica, 
com esse concílio, estabeleceu algumas diretrizes por meio de encíclicas e declarações que 
pudessem orientar em relação à sua doutrina e ação pastoral a nível mundial. No entanto, a 
Igreja Católica não é homogênea, assim como também não é a instituição Marista, que em 
1968 elegeu um superior geral que teve o papel de alinhar os Maristas às políticas 
conciliares. A investigação é de caráter documental, ocupando-se da análise das cinco 
primeiras circulares emitidas por Basílio Rueda no ano de 1968, em seu inicio de mandato 
como superior geral. Os Irmãos Maristas, diante da necessidade de se reposicionarem, 
buscaram manter sua identidade. À medida que a instituição foi sendo posta à prova, 
principalmente após o alinhamento político da Igreja com o Concílio Vaticano II, precisou 
estabelecer articulação e manutenção de elementos de sua tradição paralelamente às 
necessidades geradas pelas mudanças sócio-culturais. Esse conflito entre modernidade e 
tradição provocou tensões, com a necessidade de pensar a identidade religiosa da 
instituição, que possui relação com os elementos de sua origem, com o carisma fundacional. 
Palavras-chave: Concílio Vaticano II. Instituição Marista. Aggiornamento. 
 
 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A ORDEM MENDICANTE DOS FRADES MENORES 
Vanessa Anelise Figueiredo da Rocha – UFRN 
Resumo: Em sua vida São Francisco de Assis pregou a pobreza e humildade por todos os 
lugares que passava, fundando a ordem dos frades menores como uma forma de 
continuidade da propagação da fé cristã, principalmente entre os mais necessitados. 
Observamos, contudo, que a crescente ordem logo após a sua morte passou por um período 
de crise constitucional e consequentemente divisões. Cada qual procurando a melhor forma 
de interpretar e seguir os escritos deixados pelo santo. Este trabalho pretende fazer uma 
análise de dois documentos importantes deixados por Assis, são eles: a Regra de 1223 e seu 
testamento, a fim de perceber as continuidades e rupturas de seus ideais ao longo dos 
séculos. Portanto, procuraremos compreender as necessidades da ordem em adaptar 
determinados conceitos para cada tempo, o que não significaria, essencialmente, a perda 
dos princípios originais do santo fundador.  
Palavras-chave: São Francisco de Assis. Ordem Mendicante dos Frades Menores. Igreja 
Católica. 
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OS PROTESTANTES E A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA: A VISÃO DA IMPRENSA 
EVANGÉLICA 
Christopher Gomes Vicente – UFRN 
Resumo: O trabalho de título Os protestantes e a implantação da República: a visão da 

Imprensa Evangélica (1889) tem por recorte temporal o período de transição do Império 
brasileiro e a implantação da Primeira República. Embora, a Imprensa Evangélica fosse um 
jornal do Rio de Janeiro, sua posição, por ser o primeiro e, até então, único jornal da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, expressava a opinião oficial da mesma, aplicando-se às igrejas 
espelhadas pelo Império. Esse trabalho tem por objetivo analisar e problematiza o 
posicionamento político da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB, fundada no Brasil em 1863, 
pelo missionário norte-americano Ashbel Green Simonton e seus companheiros) diante da 
implantação do governo republicano no Brasil. Qual foi seu posicionamento? Qual era o 
contexto da época? O que lhe favoreceria (ou não) a implantação deste governo? Quais 
motivos levaram a IPB a tal posicionamento? São perguntas que se pretende responder no 
decorrer da pesquisa. O trabalho é fruto da monografia a ser (na atual data) apresentada, 
no mês de novembro de 2014, pelo graduando Christopher Gomes Vicente, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, no curso de História-Bacharelado. Inicia-se com a discursão 
teórico-metodológica, enquadrando o mesmo na Abordagem da História dos Discursos; na 
Dimensão, História sócio-política; e, no Domínio da História das Ideias e História da Religião. 
Apresentar-se-á breves históricos a respeito da IPB e da Imprensa Evangélica, bem como o 
processo político brasileiro envolvido e o contexto religioso da época. Fechar-se-á com a 
análise das fontes trabalhadas: o hebdomadário Imprensa Evangélica. A pesquisa surge pela 
grande aproximação e interesse do pesquisar pelo objeto, pela pouca (ou inexistente) 
quantidade de trabalhos e pesquisas a respeito da temática, a disponibilidade, quantidade 
e fácil acesso às fontes. Além disso, pela relevância sócio-política-cultural para o atual 
período (Segunda República) e a, ainda existente e atuante, IPB (pertencente ao grupo 
religioso brasileiro chamado de evangélicos, cada vez mais crescentes no país). 
Palavras-chave: Protestantes. Imprensa evangélica. República. 
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EM CASA DE CATIMBÓ: TERREIRO E SENSIBILIDADES 
André Luis Nascimento de Souza – UFRN 
Resumo: A interação do homem com o espaço faz do lugar uma categoria social em 
contínua transformação. A maneira como o ser humano se relaciona com o espaço é alterada 
na medida em que ele é construído, desconstruído e reorganizado. Estes investimentos 
podem ocorrer no plano da materialidade – a partir daquilo que o homem faz por meio das 
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técnicas aprendidas ao longo da vida, ou mesmo no plano da imaterialidade, nos referimos 
aqui às subjetividades e sensibilidades que o espaço adquire no decorrer de sua construção. 
Neste sentido, observamos que o terreiro está carregado de elementos simbólicos que são 
frutos da experiência e da visão de mundo de cada indivíduo. Cada casa detém uma 
sensibilidade que lhe é própria, não sendo experimentada noutros ambientes religiosos nem 
mesmo em outros terreiros. Os cheiros, os sons, as cores, as texturas e as lembranças, ou 
seja, aquilo que em geral não é palpável, também desperta no indivíduo sentimentos de 
pertença. O terreiro enquanto lugar vivenciado abarca uma série de imagens e discursos que 
agenciam o homem e o torna carente de experiências com o sagrado. 
Palavras-chave: Terreiro. Sensibilidade. Memória.  
 
 
A RELAÇÃO HÍBRIDA E OS SEUS LIMITES NO CONTATO ENTRE AS CULTURAS DO 
CATOLICISMO E AS DE MATRIZ AFRICANA PRESENTES EM UM TERREIRO DE CAICÓ 
Natiele Fernanda de Souza Barbosa – UFRN 
Resumo: O presente trabalho se desenvolverá na análise da hibridação entre o catolicismo 
e as religiões de matriz africana, mostrando até que ponto há a presença do catolicismo e 
seus elementos na estrutura da religiosidade afro-brasileira. Essa hibridação foi um processo 
que ocorreu como meio de sobrevivência da religião africana e um resultado do contato da 
cultura dos africanos, vindos para serem escravizados no Brasil, com as demais religiosidades 
que tiveram contato (kardecismo, a cultura indígena e o catolicismo). Assim essa análise será 
trabalhada nos resultados dessa hibridação muito presente nos terreiros de umbanda e 
candomblé, tendo um enfoque na relação com os elementos e a influência do catolicismo. 
Será uma pesquisa com base no terreiro de candomblé Ilê Axé Nagô Oxaguiã, 
especificamente de nação nagô, terreiro esse do pai-de-santo Aderbal dos Santos, 
localizado na cidade de Caicó, com alguns outros terreiros e entrevistas, com a discussão 
também de alguns autores como Reginaldo Prandi e José Henrique Motta de Oliveira, 
mostrando até que ponto se mantem e se limita essa hibridação. 
Palavras-chave: Hibridação. Catolicismo. Religiosidade afro-brasileira. 
 
 
O ÍNTIMO DE SEU ZÉ PELINTRA: NA UMBANDA, CANDOMBLÉ E JUREMA 
Elenice Luanara Vieira de Oliveira – UFRN 
Resumo: O presente trabalho pretende analisar a entidade denominada “Zé Pelintra” em 
suas várias conjunturas dentro das religiões de matriz africana e ameríndia. Nesse contexto 
é necessário perceber as questões que fazem com que esta entidade seja uma das únicas 
que incorpora em quase todos os cultos afro-brasileiros. Inicialmente “seu Zé Pelintra” é 
conhecido por três formas de incorporação, a forma de caboclo que trabalha na linha dos 
índios brasileiros com ervas e rezas para cura e salvaguardar seus fiéis, profundo conhecedor 
dos segredos da Jurema, a de seu Zé Pelintra da Bahia ou Zé Pelintra das almas que vem de 
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uma linhagem de antigos sacerdotes do Candomblé, poderoso em desmanchar feitiços e 
mazelas de seus adeptos, capaz de desafiar qualquer sacerdote sem se preocupar com os 
poderes de seu inimigo e seu Zé Pelintra malandro que é muito conhecido e louvado no 
sudeste e sul do Brasil provavelmente trata-se de uma linhagem que andou entre a 
malandragem do Rio de Janeiro e São Paulo criado em portos e cabarés nas décadas 
passadas, envolvendo-se em brigas, amizades e mulheres sendo conhecido e respeitado por 
seus poderes em livrar seus adeptos e fiéis de perseguições e traições. Assim é provável 
fazer uma espécie de comparação e saber qual é o seu papel e a sua importância dentro de 
cada religião que o cultua. A partir disso se utilizará como metodologia principal os pontos 
cantados que seriam um conjunto de músicas próprias utilizadas em rituais de culto afro-
brasileiro. Servem para os mais diversos fins, como por exemplo, receber uma visita, 
homenagear uma entidade e etc. Os pontos cantados são as preces e a invocação das 
falanges, chamando-as ao convívio das suas reuniões que, no momento, se iniciam.Nesse 
sentindo procura-se entrar no íntimo do conhecimento desta entidade através também de 
entrevistas com mães e pais de santo que o incorpora, podendo assim provavelmente ele 
mesmo contar a sua história. 
Palavras-chave: Zé Pelintra. Pontos. Religiões de matriz africana e ameríndia. 
 
 
OS MORTOS GOVERNAM OS VIVOS – LITERATURA MEDIÚNICA E REGRAS DE 
CIVILIDADE PARA UM POVO QUE ENVELHECE (BRASIL, SÉCULO XX) 
Alarcon Agra do Ó – UFCG 
Resumo: Tendo chegado ao Brasil ainda no século XIX, o espiritismo kardecista entranhou-
se de forma peculiar na experiência histórica local. Distanciando-se, na maioria das vezes, 
das dimensões científica e filosófica que marcavam a conformação original francesa, o 
espiritismo brasileiro definiu-se ao longo do tempo a partir de marcações mais acentuadas 
no âmbito religioso. Uma das manifestações mais célebres e mais impactantes neste 
movimento vem consistindo, em especial a partir da trajetória de Chico Xavier, na 
proliferação de uma ampla e variada literatura psicografada. Naquele conjunto heterogêneo 
de publicações configura-se uma espécie de vasto programa civilizatório, no sentido de que, 
ali, é dada a conhecer uma série de condutas legitimadas (e outras nem tanto), elas devendo 
ser incorporadas no ethos do leitor (espírita), isto contribuindo de forma decisiva para a sua 
evolução. Desenha-se, naquela produção, um arquivo enunciativo que expressa formas 
particulares de civilidade, articuladas a escalas de valores morais, num quadro que deve 
servir ao leitor como um manual de conduta. São palavras que almejam colonizar os corpos 
(e os espíritos), governando-os de alguma maneira. O objetivo do presente estudo consiste 
numa investigação de caráter histórico-discursiva, em busca de inventariar e problematizar 
as formas pelas quais são construídas imagens para a experiência do envelhecimento no 
livro "Nosso Lar" (cuja autoria é atribuída, pelo médium Chico Xavier, a um espírito 
identificado como o médico André Luiz), uma das obras de maior visibilidade no movimento 
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espírita brasileiro (e mesmo além dele). Lembrando que há uma contemporaneidade a 
explorar entre a eclosão e a consolidação do espiritismo no Brasil e as profundas 
transformações demográficas aqui vividas e que confluíram para o envelhecimento da 
população, o estudo quer fazer dialogar estas duas séries histórias, em busca de entender 
mais uma das incontáveis maneiras de governo da velhice que se tem conhecido.  
Palavras-chave: Espiritismo Kardecista. Envelhecimento. Literatura mediúnica. 
 
 
SOU(RISO) SAGRADO: O HOXWA, OS POVOS KRAHÔ E O RITUAL DA EXISTÊNCIA 
Kamylla Rodrigues Pereira da Silva – UFCG 
Leandro Santos Costa – UFCG 
Resumo: Os estudos sobre o riso nem sempre fizeram parte do métier do historiador, e 
apesar dos inúmeros alargamentos teóricos, não há atualmente, tantos estudos cujo objeto 
seja o rir. Mas, engana-se aquele que acredita na quase invisibilidade do mesmo, pois desde 
a antiguidade grega outros campos do saber o citam, o tornam tema central de reflexão, o 
expõe e colocam-nos inúmeros “problemas” sobre este. Aristóteles o teria desenvolvido no 
II livro da poética o qual nunca fora encontrado, Platão, Cícero e Quintiliano o combinavam 
a outras abordagens como ética, retórica e poética. Posteriormente a psicologia, a 
antropologia, a literatura e a própria medicina com a obra Traité du ris de Laurent Joubert 
médico que viveu no século XVI na cidade de Montpellier na França passaram a discutir  o 
mesmo. Na medida em que os saberes foram se apropriando dele, ficou evidente que este 
é plural, não-categorizável, fugidio e que só pode e deve ser lido inserido num espaço-
tempo, lido não tal qual, mas nos dando uma dentre tantas possibilidades de entendimento 
de sua importância e seus significados, portanto, o riso é um código carregado de relações 
culturais, sociais e políticas. Deste modo, muito é nos dado a ler sobre uma sociedade a 
partir de suas práticas ridentes. O que este trabalho pretende não é constituir uma 
genealogia do riso, tão pouco realizar análises bibliográficas sobre o mesmo, mas mostrá-
lo como elemento constituinte e essencial dos povos nativos Krahôs, evidenciando o Hoxwa 
– o palhaço cerimonial- como sujeito que através das mímicas, performances gestos-
comportamentais realiza cerimonias e cria não apenas para o riso mas para seu povo 
códigos identitários. Os Krahô vivem no cerrado brasileiro, mais especificamente no 
nordeste do estado de Tocatins entre os rios Manoel Alves e Manoel Alves Pequeno. Tem 
entre suas tarefas cotidianas, a caça, o plantio e o riso. Este povo considera a alegria um 
elemento-base de sua sociedade e designa entre seus líderes um sacerdote do riso: o Hoxwa. 
Assim como a figura clássica do palhaço, eles têm a função do avesso. Brincando e animando 
o espírito da aldeia, os Hoxwa dissipam disputas, lembram o desapego à ganância, falam o 
que os outros calam, ensinam o certo ao agir de forma errada e desmistificam o erro. Para 
cumprir essa tarefa, usam a força do sorriso e da doçura. Fortalecem a autoestima e unem 
o grupo através da alegria, do abraço e da conversa garantindo a sobrevivência de sua 
cultura milenar. São profundamente respeitados por seu povo ao ajudar a manter a estrutura 
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dessa sociedade feliz que valoriza e compreende a importância do equilíbrio entre os 
opostos. Diante do exposto, pretendemos refletir que códigos são instaurados pelo riso nas 
tribos Krahô, evidenciando os rituais ligados a ele.  
Palavras-chave: Riso. Povos Krahô. Hoxwa. Ritual.  
 
 
O OFÍCIO DAS REZADEIRAS: CRENÇAS, SABERES E PRÁTICAS CURATIVAS EM ITUAÇU 
– BAHIA 
Tania Maria Meira Mota – UFBA 
A rezadeira é uma personagem relevante para entendimento da história das práticas 
culturais e sociais, sobretudo do interior da Bahia, pois agrega um ingrediente sobrenatural 
à medicina local. As práticas de cura empregadas por elas são marcadas por uma ideologia 
mágica, religiosa e social, que perpassam o diagnóstico e o tratamento dos males que 
acometem os doentes. Especificamente na cidade de Ituaçu, situada na Chapada 
Diamantina, tal prática aciona conhecimentos do catolicismo popular (ladainhas, rezas, 
orações) e dos cultos afro-brasileiros (emprego de ervas e plantas), reelaborando 
concepções de saúde e doenças. Propõe-se, neste artigo, apresentar algumas observações 
sobre as práticas curativas desenvolvidas pelas rezadeiras ituaçuenses, sobretudo, no que 
tange aos procedimentos e recursos terapêuticos empregados no tratamento de “espinhela 
caída” e “quebranto” (mau-olhado). Analisam-se, ainda, aspectos relativos às vivências e 
experiências das rezadeiras, como se dá a apropriação e transmissão dos saberes curativos 
e as etapas da aprendizagem de rezas e bênçãos. Para viabilizar metodologicamente a 
pesquisa empreendida, fez-se uso do método da observação participante e da coleta de 
relatos orais, através de entrevistas abertas. Desse modo, tomam-se como fundamento, 
sobretudo, os pressupostos teórico-metodológicos da História Social da cultura e estudos 
empreendidos em torno da memória e da tradição oral. 
Palavras-chave: Rezadeiras. Práticas curativas. Ituaçu. 
 
 
TENSÕES DE FRONTEIRA: DISPUTAS DISCURSIVAS SOBRE A BENZEDURA NO CARIRI 
PARAIBANO (1940 - 1970) 
Felipe Aires Ramos – UFPE 
Resumo: O presente artigo tem como pretensão analisar a memória de rezadores e 
rezadeiras atuantes na microrregião do Cariri paraibano, mais especificamente no território 
dos atuais municípios de Taperoá e Serra Branca, no período circunscrito entre os anos de 
1940 e 1970. Dessa maneira, nosso investimento será no sentido de compreender como eles 
arquitetam sua narração em articulação com as disputas, tensões e relações de poder 
vivenciadas cotidianamente nesse período demarcado, dando especial ênfase às lutas 
subterrâneas, travadas no nível da linguagem, que concorrem para a (re)invenção cotidiana 
de representações sobre esses atores e suas práticas. Nesse sentido é que articulamos essa 



 

27 

 

memória, registrada através de entrevistas realizadas com rezadores dessa microrregião no 
decorrer do ano de 2013, ao contexto político ao qual elas referenciam, travando um debate 
também com a literatura de cordel do período delimitado, além dos embasamentos teóricos 
e historiográficos. 
Palavras-chave: Benzedura. Rezadores. Cariri paraibano. 
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A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO NO CEMITÉRIO CAMPOS JORGE NA CIDADE 
DE CAICÓ/RN: A INVENÇÃO DE UM MILAGREIRO DE CEMITÉRIO 
Mary Campelo de Oliveira – UFRN 
Resumo: O objetivo dessa pesquisa é analisar uma santificação, manifestada através de uma 
devoção ao milagreiro Dr. Carlindo de Souza Dantas, identificando uma construção de um 
espaço sagrado em volta da sua sepultura. Carlindo, por sua vez, foi um médico, político que 
se destacou no Seridó, nos anos de 1960, principalmente na cidade de Caicó/RN. No dia 28 
de outubro de 1967, ele foi assassinado quando se dirigiu ao Caicó Esporte Clube, logo após 
a sua morte, Carlindo foi alçado ao patamar de milagreiro. No cemitério Campos Jorge, se 
encontra o túmulo de Carlindo, em que se observou gestos e objetos simbólicos que 
demarcam o túmulo desse milagreiro como um espaço sagrado, e “lugar de segurança” para 
todos aqueles que estão em busca de resolver os problemas cotidianos. Nesse sentido, 
compreende-se que a construção da santificação de Carlindo Dantas, está associada, não 
somente os aspectos positivos da vida de Carlindo como seus atos caridosos relatados pelos 
devotos, como também pelos seus milagres póstumos. Tal santificação permitiu a 
construção de um espaço sagrado, o qual é compreendido, a partir dessa devoção que não 
tem regras estabelecidas por uma instituição oficial, mas que se manifesta em um 
determinado espaço, no caso desse milagreiro, seria em volta do seu túmulo. Além disso, 
essa devoção é mantida através de uma fé no poder de cura desse milagreiro, levando os 
indivíduos a visitar com mais freqüência a sepultura de Carlindo. Portanto, a constatação da 
invenção de um milagreiro, e conseqüentemente a construção de um espaço sagrado no 
cemitério Campos Jorge, Caicó/RN, é analisada a partir das práticas e discursos que vão se 
formando em torno do personagem de Carlindo Dantas. 
Palavras-chave: Espaço sagrado. Carlindo Dantas. Cemitério Campos Jorge. 
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AS CHAMAS DA MEMÓRIA: A DEVOÇÃO AOS ANJINHOS QUEIMADOS DE JUCURUTU-
RN 
Bruno Rafael dos Santos Fernandes – UFRN 
Resumo: As veredas ressequidas do sertão e uma casa de palha numa encosta de serra. Este 
foi o cenário de um acontecimento significativo para os habitantes da cidade seridoense de 
Jucurutu: a morte de três crianças por ocasião de um incêndio. O fogo consumiu 
insidiosamente a casa de palha onde repousavam as três crianças, alvos deste estudo. Por 
obra de seus milagres, as crianças foram alçadas à condição de milagreiras e passaram a ser 
conhecidas como os Anjinhos Queimados. Este artigo tem por objetivo analisar a devoção 
não oficial que ocorre no cemitério da cidade de Jucurutu, envolvendo os Anjinhos 
Queimados. Buscamos compreender como se deu a construção desse culto a partir da morte 
trágica das crianças. Além disso, realizamos algumas reflexões acerca da memória e do 
trabalho do historiador na lida com a fonte oral, tão preciosa para os estudos que se voltam 
para manifestações religiosas populares. Para tanto, fizemos entrevistas pontuais com 
pessoas ligadas aos Anjinhos, como sua tia e seu pai. A conversa com os entrevistados nos 
fez atentar para alguns aspectos da memória, como sua duração, evidência e resistência às 
não raras tentativas de apagamento imputadas pelo indivíduo que a carrega. 
Palavras-chave: Anjinhos Queimados. Devoção Popular. Jucurutu. 
 
 
O ÚLTIMO SUSPIRO: AS TRANSFORMAÇÕES NAS PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DA 
MORTE EM BREJO DO CRUZ- PB 
Francimeire Gomes Monteiro – UFCG 
Resumo: Nosso principal objetivo neste trabalho foi perceber as transformações que 
ocorreram nas práticas e representações ligadas a morte em Brejo do Cruz-PB desde a 
década de 60 do século XX aos dias atuais. A inquietação para a construção dessa pesquisa 
partiu de algumas leituras do livro de Philippe Ariès “ A história da morte no Ocidente”, neste 
livro o autor enfatiza que na segunda metade do século XX as pessoas passam a silenciar a 
morte. Pensando sobre essa questão passamos a pesquisar como aconteciam os ritos 
fúnebres na segunda metade do século XX na cidade de Brejo do Cruz e quais as 
representações que as pessoas construíram para a morte e o pós-morte. Os 
questionamentos que nortearam esse estudo foram: quais as transformações que ocorreram 
nas práticas e representações da morte no tempo que nos propomos a estudar? Como as  
pessoas tem agido diante da morte? As fontes analisadas foram entrevistas realizadas com 
idosos que viveram a maior parte de suas vidas em Brejo do Cruz, santinhos da década de 
1960 e convites de missa mais recentes, mensagens dedicas aos mortos que são escritas por 
familiares ou amigos e lidas em missas de corpo presente como forma de homenagear o 
falecido, fotografias mortuárias e depoimentos que tratam da morte publicados no 
facebook. Ao analisarmos estas fontes percebemos que os brejocruzenses não parecem 
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silenciar a morte, apenas criaram novas maneiras de falar sobre esse fenômeno que mexe 
tanto com os sentimentos das pessoas.  
Palavras-chave: Morte. Representação. História Oral. 
 
 
UMA TRAJETÓRIA RELIGIOSA DE QUIXERAMOBIM-CE: CIDADE, IRMANDADE E 
ROMANIZAÇÃO (1899-1923) 
Luciana Maria Pimentel Fernandes – UECE 
Resumo: O presente trabalho é parte da nossa pesquisa de mestrado, na qual estudamos a 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Cidade de Quixeramobim, localizada no Sertão 
Central Cearense, a 210 km da capital Fortaleza. Pretendemos traçar uma trajetória da 
vivência religiosa na cidade de Quixeramobim na transição do século XIX para o XX, 
discutindo a cidade e a religião como dois elementos intrinsecamente ligados, que vão 
manter uma relação onde podemos observar a cidade como o “palco” onde as 
manifestações religiosas acontecem, e vemos também uma influência desse “sentimento” 
religioso na formação do espaço urbano de Quixeramobim, permeado por Igrejas e diversos 
outros “símbolos” da religiosidade da população da cidade. Nosso objeto torna-se 
compreensível através da documentação existente na casa paroquial da cidade, e tal 
documentação permitirá observarmos como a religião sempre teve papel marcante dentro 
de Quixeramobim, através das mais variadas práticas, como por exemplo, as das Irmandades 
que lá existiram e que possibilitavam, por exemplo, aos irmãos do Rosário ocuparem de 
diferentes formas o espaço urbano, tendo como objetivo maior cultuar a Virgem do Rosário, 
o que acabava resultando em diferentes sociabilidades e solidariedades construídas 
cotidianamente, que muitas vezes fugiam ao “objetivo” religioso da confraria, e acabavam 
sendo mais associativas do que religiosas. 
Palavras-chave: Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Romanização. Quixeramobim. 
 
 
REMINICÊNCIAS MARRANAS E PÓS-MARRANISMO POTIGUAR 
José Edmilson Felipe da Silva – IFRN 
Laralis Nunes de Sousa Oliveira – IFRN  
Resumo: Caesar Sobreira em Nordeste Semita (2010, p. 48) conclui que “algumas das mais 
antigas e tradicionais famílias nordestinas, sobretudo pernambucanas e paraibanas, estão 
entrelaçadas com as famílias judaicas da península ibérica”. Para este antropólogo da 
Universidade Rural de Pernambuco, “tais famílias, após a expulsão da Espanha em 1492, se 
concentraram em solo lusitano e, de lá, emigraram para as terras do Nordeste brasileiro”. 
Mas, o que temos entranhado em nossa identidade de brasileiro e de nordestino que ainda 
nos ligar a nossos antepassados judaizantes? Fomos assimilados pela cultura hegemônica e, 
com isto, perdemos todo e qualquer artefato cultural que nos ligava ao povo hebreu? 
Pesquisas recentes apontam para uma alternativa oposta, para um sonoro não. Segundo a 
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pesquisadora Lourdes Ramalho (2008) autora do livro Raízes Ibéricas, Mouras e Judaicas do 
Nordeste, publicado pela Editora da UFPB, em 2002, “o Rio Grande do Norte sempre foi 
judeu”. Fundamentado em vasta bibliografia, em relatos orais e em observações do 
cotidiano dos cidadãos simples no interior, ou egresso dele, este ensaio tem como objetivo 
trazer a memória de alguns e informar outros sobre os usos e costumes que, provavelmente, 
tenham se originados em um contexto de afirmação e/ou negação da fé judaica de nossos 
antepassados. Lurdes Ramalho, em entrevista para a revista Brouhaha registra o “[...] 
deslocamento de famílias, de núcleos familiares [...] da Paraíba, Rio Grande do Norte e do 
Ceará para o interior, para o sertão”. Fenômeno que, segundo suas pesquisas, “se deu 
juntamente no século XVIII no momento em que se intensificava o povoamento do sertão”. 
Procuramos trazer a memória neste ensaio um conjunto de artefatos culturais ou de 
reminiscências que possa ajudar o leito iniciante na busca da compreensão do fenômeno 
criptojudáico. Por conjunto de artefatos culturais ou reminiscências criptojudáica, 
entendemos, entre outras coisas, a maneira de alguns sertanejos matarem os animais, já 
que, conforme registra Cascudo, nossos “avôs” comumente “matavam as aves decolando e 
não sangrando, escorrendo totalmente o sangue”, [...], substância que, conforme lembra é 
“proibido formalmente aos fiéis descendentes de Abraão” (CASCUDO, 1984, p. 98-99). 
Entrevistamos pessoas sobre usos e costumes que entendemos ainda serem reminiscências 
de um modo de viver caracterizado pelo “dialogo” individual, íntimo, e também coletivo 
entre pessoas com diferentes crenças. Nossa conclusão, ainda que parcial, é que estes 
artefatos ou reminiscências estão em um processo rápido de extinção, de esquecimento, 
pois não encontraram nas novas gerações razões para a sua continuidade. 
Palavras-chave: Fé judaica. Cristão-novo. Marranismo.  
 
 
EMBATES RELIGIOSOS: DIVERGÊNCIAS ENTRE CATÓLICOS E PROTESTANTES, EM 
JARDIM DO SERIDÓ NA DÉCADA DE 1940 
Luana Cristina de Azevedo – UFRN 
Resumo: O trabalho aborda a chegada de congregações protestantes, objetivando percebê-
la num contexto social e cultural pelo qual passou a cidade de Jardim do Seridó com a 
chegada das citadas igrejas, na década de 1940. Desde a formação do espaço que hoje 
corresponde à cidade de Jardim do Seridó há uma marcante influência da Igreja Católica, 
considerando que as terras da antiga fazenda Conceição, de propriedade do casal Antonio 
de Azevêdo Maia e Micaela Dantas Pereira, foram doadas por estes ao patrimônio de Nossa 
Senhora da Conceição, fomentando a ereção de um templo entre fins do século XVIII e início 
do XIX, dedicado a esse orago. Tal templo foi elevado a Igreja-matriz, em 1856, por ocasião 
da criação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Nos anos de 1940 assinala-se uma 
“nova” forma de religiosidade nesse espaço, que pode ser constatada na obra do historiador 
jardinense José Nilton de Azevedo. Este, em Um passo a mais na história de Jardim do Seridó, 
salienta brevemente a presença protestante na trajetória histórica e cultural da cidade. Nesse 
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sentido, a pesquisa objetiva compreender como se estabeleceram as relações entre essas 
duas esferas religiosas opostas, e como esses indivíduos passaram a conviver com suas 
diferenças de fé. Utilizou-se como fonte o testemunho dos netos de Severino Desidério 
Meira, um dos precursores da missão protestante em Jardim do Seridó. Tal testemunho foi 
obtido a partir da resposta a questionários com perguntas abertas endereçados a dois netos 
do citado precursor, com idade entre 50 e 60 anos. Outra fonte que subsidiou a pesquisa foi 
o Livro de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, presente no arquivo da 
Secretaria Paroquial, contendo uma Carta de Dom José de Medeiros Delgado, bispo 
diocesano de Caicó, datada de 1941, na qual destaca-se bem o descontentamento da Igreja 
Católica com relação à chegada do movimento protestante, dando indícios de que o 
Catolicismo estava “abalado” em seu domínio religioso e social, hipótese que antecedia a 
pesquisa. Ambos, o conjunto de questionários respondidos e o Livro de Tombo, foram 
analisados por meio da metodologia da análise de discurso. Chegando à conclusão que de 
fato a presença da religião protestante ocasionou embates que não ficaram apenas no 
âmbito religioso, afetou concomitantemente o social em si, pois os indivíduos passaram a 
olhar uns aos outros de forma diferenciada devido a opção religiosa contraria a católica que 
tinha antes dessa presença, poder quase que absoluto sobre a fé dos jardinenses. 
Palavras-chave: Católicos. Protestantes. Jardim do Seridó 
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COTIDIANO NA CIDADE: A IMPRENSA JORNALÍSTICA E OS RELATOS DE QUERELAS 
NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX EM JARDIM DO SERIDÓ-RN 
Patrícia Silva de Azevedo – UFRN 
Diego Marinho de Gois – UFOPA 
Resumo: A presente pesquisa visa estudar o cotidiano dos moradores da cidade de Jardim 
do Seridó, sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, nas primeiras décadas do século XX. 
Dentre os aspectos cotidianos, estudaremos as querelas envolvendo os sujeitos populares 
no espaço público. Assim como Raimundo Arrais, entendemos o sentido de espaço público, 
“enquanto objeto da intervenção humana, nas suas formas, nos seus materiais, ou seja, o 
arruamento, as edificações, o chão, as águas; o espaço na concepção sociológica, relativo ao 
domínio da rua, das praças e das instituições que promovem as diversas formas de troca 
que urdem a sociedade humana” (ARRAIS, 2006, p. 11). Em Jardim do Seridó, circulou no 
período compreendido de 1917 a 1919, o jornal “noticioso e independente”, O Município. 
Esse jornal tinha como público alvo os moradores da cidade e os residentes nos distritos 
municipais de Parelhas, São José da Bonita, Espírito Santo, Periquito e Santana, ligados 
administrativamente à gestão de Heráclio Pires, diretor do jornalístico. O jornal era publicado 
nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e os exemplares eram comercializados através de 
assinaturas e números avulsos. Esse jornal servia como veículo de divulgação das ações 
administrativas, políticas, econômicas, sociais, religiosas, educacionais e jurídicas que 
ocorriam na cidade. Dentre as diversas colonas desse jornal, uma tem chamado a nossa 
atenção. Trata-se da sessão “Solicitadas”, onde a população publicava, seja nominalmente 
ou não, notas sobre os mais variados assuntos. Muitas edições do jornal foram destinadas a 
divulgação de querelas que se tornavam públicas, por meio de ameaças jocosas e criativas. 
Em janeiro de 1918 o jornal publicou, a pedido do senhor Silvino Pires Fernandes, a reação 
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“ao crápula ébrio, sem pudor, que tem imputado-me actos indignos, deixo de fazer seu 
perfil, devido conveniências e pedidos a que não posso faltar ao cumprimento. Para patifes 
deste jaez só mão na cara” (O MUNICIPIO, 1918, p. 3). Analisar essas crônicas, percebendo 
o cotidiano dos citadinos a partir das questões que rivalizavam os moradores da cidade, 
consiste no objetivo desse estudo, tendo como fonte a imprensa jornalística. Um estudo que 
entende a cidade como carregada de vivências múltiplas, apropriações, desejos e interesses 
diversos.   
Palavras-chave: Imprensa. Cotidiano. Jardim do Seridó. 
 
 
LEITURA E SOCIABILIDADE URBANA: BIBLIOTECAS ASSOCIATIVAS NA CIDADE DE 
SOBRAL/CE (1877-1920) 
Jorge Luiz Ferreira Lima – UFC 
Resumo: Este trabalho parte de uma investigação em torno da trajetória das diversas 
bibliotecas associativas fundadas na cidade de Sobral, estado do Ceará, entre os anos de 
1877, quando ali foi instalado o Gabinete de Leitura Sobralense, e 1920, quando a cidade 
chegou a contar com cerca de meia dúzia de bibliotecas associativas/públicas colocadas à 
disposição do população local. Nunca é demais lembrar o alto índice de analfabetismo 
verificado no Ceará neste período, o que sugere uma certa tendência ao ostracismo para 
estas bibliotecas. O círculo de frequentadores habituais restringia-se ao pequeno grupo de 
letrados, interessados nas últimas novidades do mundo literário e de raros jovens 
alfabetizados. A pesquisa permitiu ainda perceber, embora de maneira um tanto fugidia, a 
presença das mulheres nos espaços das bibliotecas, as quais demonstravam interesse 
principalmente pelos romances e pela literatura de caráter evasivo, despertando a 
preocupação de seus pais ou maridos. A leitura feminina constitui-se, neste caso, numa 
leitura tutelada a partir da adoção de mecanismos de controle e interdição do acesso a 
determinados tipos de livros, especialmente dos romances. Utilizo como fontes a imprensa, 
na qual busco recolher e analisar todas as menções à instalação e funcionamento das 
bibliotecas locais, tendo em vista que a documentação produzida diretamente por estas 
instituições, tal como livros de tombo, catálogos e estatutos desapareceu. Por outro lado, a 
imprensa sobralense mostrou-se bastante prolífica no início do século XX, trazendo muitas 
notícias a respeito das bibliotecas locais. Encontrei ainda vários artigos expressando opiniões 
e definindo posicionamentos em torno da necessidade de promover a leitura, entendendo-
a como uma espécie de antídoto contra a proliferação de comportamentos indesejáveis na 
cidade, como os jogos de azar, a prostituição e a vagabundagem. Nestes textos jornalísticos 
pude perceber as bibliotecas enquanto espaços reservados à cultura letrada no interior do 
espaço urbano. A cidade de Sobral, para justificar suas pretensões à fama de cidade 
civilizada, mantinha seus espaços destinados a práticas culturais – teatros, cinema, 
bibliotecas – e ao desenvolvimento de novas formas de sociabilidade típicas do espaço 
urbano. Surgem novas representações do viver na cidade e termos como “civilização” e 
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“progresso” ganham força no discurso construído por meio da imprensa. Nele, buscou-se 
representar a cidade de Sobral a partir daquelas instituições que, na visão dos homens de 
letras daquele momento, melhor serviam para demonstrar o grau de adiantamento da urbe. 
Concluo afirmando que este culto às letras por parte da pequena elite sobralense, além de 
constituir um esforço no sentido de alinhar a cidade ao grau de desenvolvimento de centros 
urbanos maiores, representa também um esforço no sentido de negar um passado recente 
(até meados do séc. XIX) marcado pelo predomínio da violência, do banditismo e dos 
conflitos armados na região. 
Palavras-chave: Bibliotecas urbanas. Sociabilidades. Sobral.  
 
 
INDO AO CINEMA NO RIO DE JANEIRO EM 1914: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DE 
PERIÓDICOS CARIOCAS 
Igor Andrade Pontes – UFF 
Resumo: Como era ir ao cinema no Rio de Janeiro há 100 anos, em 1914? O trabalho a ser 
desenvolvido pretende imaginar, a partir de crônicas, enquetes, notícias e fotografias 
publicadas nas revistas cariocas Revista da Semana, Fon-Fon, Careta e Jornal das Moças, e 
de informações diversas coletadas no jornal Correio da Manhã, como se davam certas 
experiências de ir aos cinemas da cidade; como o cinema se colocava enquanto um espaço 
de sociabilidade; e como essas idas aos cinemas se desdobravam para além das salas de 
exibição e se relacionavam com outras formas de diversão e sociabilidade na cidade, 
potencialmente se tornando parte das vivências sociais e culturais do Rio de Janeiro naquele 
momento, não se limitando aos eventos das projeções de filmes. Inspirados por propostas 
teóricas e metodológicas para o desenvolvimento de estudos históricos, sociais e culturais 
do cinema, pensando suas presenças na cidade de forma contextualista e intertextualista, e 
tendo em vista suas múltiplas historicidades, buscaremos fazer algumas considerações sobre 
o uso de fontes documentais – no caso jornais e revistas cariocas – em uma pesquisa que 
busca certa recuperação de um passado social e cultural do cinema no Rio de Janeiro, 
refletindo sobre as abordagens possíveis de serem tomadas diante de tais fontes 
documentais. Com o intuito de traçar esse panorama histórico do cinema na cidade no ano 
de 1914, refletiremos, sobretudo, sobre as dimensões sociais e culturais de sua recepção. A 
partir desse mapeamento das presenças do cinema no Rio de Janeiro, pretendemos, ainda, 
abordar algumas questões sobre a trajetória de ascensão da cinematografia norte-
americana (estadunidense) e seus desdobramentos na cidade e seu imaginário sobre o 
cinema naquele momento, em detrimento da cinematografia europeia, até então a principal 
matriz dos filmes exibidos nas salas de cinema cariocas. 
Palavfas-chave: Cinema. Rio de Janeiro. Cidade.  
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UM AGENTE SOCIAL DA CIDADE: A ATUAÇÃO LETRADA DE RODOLFO TEÓFILO NO 
ESPAÇO URBANO DE FORTALEZA (1877-1900) 
André Brayan Lima Correia – UECE 
Resumo: Rodolfo Marcos Teófilo foi um intelectual, escritor e farmacêutico que teve atuação 
na história cearense. Esse letrado tem 28 obras publicadas (sendo uma póstuma) e a grande 
maioria delas são voltadas para o contexto a qual foram escritas, durante o período de 1881 
e 1932. Nessa temporalidade, Fortaleza, capital do Ceará e cidade onde esse intelectual 
residiu grande parte de sua vida, passou, a partir de 1860, por uma série de transformações 
urbanas que possuíam o viés de urbanizar, modernizar e civilizar a cidade.  Essas mudanças 
iniciaram, dentre outros motivos, por causa da acumulação de capital que o Ceará passou a 
ter no contexto da Guerra da Secessão, na qual este estado ocupou as exportações do 
comercio algodoeiro no lugar dos EUA que se encontrava em guerra. Algumas dessas 
modificações urbanas foram: o erguimento de palacetes, a padronização das calçadas de 
alguns bairros, a criação de praças (Marques de Herval, Praça do Ferreira...), a implantação 
de bondes e de cafés no centro da cidade, o enxadrezamento das ruas na tentativa de torna-
las padronizadas e etc. Também nesse período surgiram várias agremiações letradas como 
a Academia Cearense, Academia Francesa, Padaria Espiritual, Sociedade Libertadora do 
Ceará e o Centro Republicano. Essas agremiações tinham a função de discutir e atuar sobre 
essas alterações. Com isso, Rodolfo Teófilo foi membro de vários grupos como esse e por 
isso escreveu muitas obras no sentido de pensar e atuar sobre esse espaço urbano de 
Fortaleza. Porém, após a seca e epidemia de varíola que atacou o Ceará, causando grandes 
problemas a cidade de Fortaleza em 1900, esse intelectual irá mudar sua escrita, pois as 
criticas ao governo ficaram mais intensa, principalmente após a publicação de Secas do 
Ceará (1901) e Varíola e Vacinação (1904). Com isso, este trabalho visa estudar a trajetória 
de Rodolfo Teófilo de 1877, ano que ele voltou a residir em Fortaleza, após se formar em 
Farmácia na Bahia, até o 1900, período esse que sua escrita sofre uma mudança. O objetivo 
aqui é analisar esse intelectual como um agente letrado que pensou e interviu na cidade 
através de sua escrita e difusão de suas ideias, demonstrando como ele atuava e como era 
sua escrita antes dessas alterações. Ou seja, buscamos não só analisar como esse 
farmacêutico atuou como um agente social desse processo de transformações de Fortaleza, 
mas também entender as modificações da sua escrita ao longo de sua trajetória.  
Palavras-chave: Rodolfo Teófilo. Fortaleza. Cidade.  
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“VAGAM PELAS RUAS DA CIDADE INNUMEROS MORPHETICOS QUE VÃO 
ESPALHANDO AQUELLA MOLESTIA INCURAVEL E CONTAGIOSA AO EXTREMO, ENTRE 
O POVO”: AS METÁFORAS SOBRE A PRESENÇA DA LEPRA EM FORTALEZA ATRAVÉS 
DAS DAS PÁGINAS DO JORNAL O NORDESTE (1922-1928) 
Francisca Gabriela Bandeira Pinheiro – UECE 
Resumo: No início do século XX, mais precisamente na década de 20, os fortalezenses foram 
obrigados a conviver mais enfaticamente com a presença da lepra, doença que, no período, 
era vista como profundamente contagiosa e perigosa tanto pelos médicos, como por 
diferentes setores da sociedade. Dessa forma, a enfermidade começou a ser enxergada 
como um mal que deveria ser combatido e afastado do convívio com a população sã, 
posicionamento que já havia sido legitimado pelo discurso médico na Primeira Conferência 
Internacional de Leprologia, realizada em outubro de 1897, na cidade de Berlim. Assim, a 
presença do leproso acabou figurando como algo incômodo e o isolamento desses doentes 
passou a ser visto como a única alternativa para proteger a sociedade cearense da ameaça 
que a doença representava, ocasionando até mesmo a criação de um plano de combate á 
lepra, pelo Dr. Carlos Ribeiro, no ano de 1918, que tinha por objetivo o isolamento de 
leprosos, mas poucas ações foram colocadas em prática, o que ocasionou a permanência 
do problema da lepra, chegando até os anos 20. Diante desse contexto social, o jornal O 
Nordeste – um periódico cearense de orientação católica, se destacou pelo grande espaço 
dispensado em suas edições para o problema da lepra na capital alencarina. Atuando 
incisivamente dentro da sociedade cearense, a folha católica foi responsável pela produção 
de discursos sobre a presença da enfermidade em Fortaleza que sempre giravam em torno 
do perigo que a lepra e os leprosos representavam para o bem-estar da população sã. Seja 
para defender o isolamento dos doentes, seja para apelar para a caridade cristã, o discurso 
da lepra como um perigo e como um mal que deveria ser combatido esteve presente, 
despertando o pânico entre a sociedade cearense. Esses discursos sobre a lepra eram 
produzidos através de metáforas, em que a doença era apresentada como um perigo 
iminente e a ação de isolar o doente em Fortaleza foi, em grande monta, consequência do 
terror que o periódico ajudou a disseminar. Assim, busca-se estabelecer alguns níveis de 
compreensão acerca da presença da lepra na cidade de Fortaleza e como a mesma foi 
representada nos discursos proferidos nas páginas do jornal O Nordeste no período de 1922 
a 1928, recorte no qual ainda não existia um leprosário no Ceará, mas, um momento em que 
se pode acompanhar toda a movimentação em torno das metáforas construídas pelo jornal 
para justificar a necessidade da sua construção e a consequente segregação dos enfermos. 
Palavras-chave: Lepra. Imprensa. Fortaleza. 
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O PORTO E OS VIAJANTES NA CIDADE DE NATAL (1900-1930) 
Fagner David da Silva – UFRN 
Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho – UFRN 
Resumo: O período entre 1900 e 1930, representou para a cidade de Natal, capital e cidade 
portuária, a oportunidade de se inserir mais fortemente numa economia internacional e nos 
fluxos do mundo moderno. Os meios de transportes, em especial, os navios, proporcionaram 
de modo especial essa inserção. Assim, os governos republicanos se esforçaram para 
adequar a estrutura portuária da cidade para receberem grandes navios, vindos de várias 
partes do mundo, trazendo mercadorias, ideias e pessoas. Viajantes vindos de diversas 
partes do Brasil e do mundo chegavam à capital potiguar por diversos motivos: para morar, 
visitar, trabalhar. Outros estavam apenas em trânsito. Nesse texto, pretende-se reconstituir 
em grandes linhas esse itinerário realizado pelos viajantes dentro da cidade, acompanhando 
as formas de recepções e despedidas, possíveis homenagens, locais de hospedagens, além 
das impressões que eles possam ter deixado sobre a cidade de Natal do início do século XX. 
Palavras-chave: Porto. Cidade. Natal. 
 
 
NOVA IGUAÇU POR SEUS “FILHOS ILUSTRES”: AS AFIGURAÇÕES DE UMA CIDADE 
SEGUNDO DEOCLÉCIO DIAS MACHADO FILHO E RUY AFRÂNIO PEIXOTO 
Maria Lúcia Bezerra da Silva Alexandre – UFRRJ 
Resumo: A Arcádia Iguassuana de Letras (AIL) foi uma instituição literária fundada em 11 de 
agosto de 1955, no município de Nova Iguaçu, região da Baixada Fluminense. A AIL reuniu 
um grupo de intelectuais iguaçuanos com o objetivo de narrar a história da cidade segundo 
suas memórias. Estes médicos, advogados, professores e jornalistas eram “filhos ilustres” de 
uma elite citricultora dos anos 1920 e 1930. Seus avós, pais e tios criaram afigurações que 
correlacionavam progresso, bem-estar e laranja a cidade. A geração  pertencente à Arcádia 
deu prosseguimento as representações culturais e urbanísticas produzidas por seus 
antepassados. Contudo, ao final dos anos 1940 e inicio dos anos 1950 os árcades 
vivenciaram um conjunto de mudanças na cidade. Nova Iguaçu redirecionou os usos do 
território com a especulação imobiliária, a ampliação dos setores secundário e terciário e 
emancipação de alguns de seus distritos. A população cresceu numericamente e o papel de 
alguns atores políticos foram reconfigurados. Neste sentido, membros da Arcádia reiteraram 
por meio de obras literárias o papel desempenhado por seus antecessores. A escrita dessa 
literatura completou a intervenções e símbolos criados nas décadas anteriores. Por isso, 
temos por objetivo descortinar através da literatura a transição vivenciada por Nova Iguaçu 
entre os anos 1950 e 1960. Para este estudo, analisaremos as obras dos árcades Deoclécio 
Dias Machado Filho e Ruy Afrânio Peixoto. Ambos produziram um número considerável de 
textos entre os anos de 1950 e 1970, período de maior atuação destes membros dentro da 
AIL. Os títulos usam as memórias dos autores como fio condutor da narrativa e elegem 
instituições, personagens e ocasiões históricas como principais temas. Em ambos os autores 
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observamos que alguns itens convergem para um mesmo caminho. O enaltecimento do 
campo “próspero”, as mudanças urbanas e figuras históricas foram uma constante em suas 
narrativas. Desta forma, acreditamos que o enaltecimento do passado “glorioso” foi uma 
estratégia para mascarar as mudanças no processo histórico municipal. Divididos por gênero 
analisaremos os textos que elegem a cidade como tema. A ideia é perceberemos a literatura 
como parte de um projeto político que estava se encerrando. Por fim, poderemos confirmar 
os usos da memória destes indivíduos na escrita de memória local. 
Palavras-chave: Memória. Literatura. Cidade. 
 
 
“DO TEATRO AO LAR”: REPRESENTAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NA CIDADE DE 
AREIA, EM FINS DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX 
Pollyana Cardoso Dantas – UFCG 
Resumo: Areia tipificou no século XIX a lenta transição de um mundo rural para um mundo 
marcado pelo modo e necessidades da vida urbana: possuía armazéns de tecidos e casas de 
ferragens que importavam diretamente da Europa, atendendo a toda a zona do Brejo. Era a 
cidade dos sobrados conjugados que muitas vezes mesclavam em sua estrutura casa de 
morada e de negócios ou escritório, tudo devido ao forte movimento comercial. Essas 
transformações em sua economia trouxeram reflexos diretos no espaço urbano. De modo 
que o teatro de Areia, o mais antigo da Paraíba, foi construído por iniciativa de particulares, 
sem ajuda do governo, tendo sido inaugurado no ano de 1859, dando nova graça a cidade 
no tocante as manifestações artísticas, emoldurando assim seu aspecto cultural. Ao 
refletirmos sobre a inovação do Teatro em terras brasileiras, verificamos que o Teatro 
europeu, notadamente na cidade de Paris no fim do século XIX, serviu de modelo e 
referencial para o Brasil e mundo afora, fazendo-se necessária uma pequena abordagem das 
mudanças que sofreu até a criação do Teatro Recreio Dramático na cidade de Areia, que 
veio posteriormente a ser chamado de Teatro Minerva, propondo-nos a discorrer sobre este 
lugar de espetáculos e representações públicas, código de civilidade e progresso. Mas as 
manifestações artísticas não paravam por aí, pois, ao partir para o âmbito do lar, 
identificamos algumas representações de caráter privado que expressavam costumes 
‘amorosos’ preponderantes na sociedade areiense no período que compreende o fim do 
século XIX e início do século XX, entre eles: o namoro, o noivado e o casamento, que também 
se assemelhavam a uma peça teatral onde os personagens sabiam previamente quais papéis 
seriam desempenhados e ensaiavam para executá-los com esmero, como relatam as 
narrativas de Horácio de Almeida e José Américo de Almeida. Esses autores areienses, 
teceram suas narrativas sobre o real vivido, construindo assim uma representação deste. 
Portanto, este estudo insere-se no âmbito da História Cultural, especificamente nos estudos 
das sensibilidades proposta por Corbin (1998) por ter o teatro “provocado todo um impacto 
na vida cotidiana, resultando em mudanças de comportamento, de atitudes ou visões de 
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mundo.” Decorrente do que Bresciani (1991) chama de ‘reeducação dos sentidos dos 
habitantes da cidade’. 
Palavras-chave: Areia. Cidade. Privado e público. 
 
 
A POLÍCIA E AS “PRAGAS SOCIAIS”: REPRESSÃO E PREVENÇÃO EM FORTALEZA (1916 
– 1930) 
Francisco Adilson Lopes da Silva – UECE 
Resumo: Este trabalho objetiva uma discussão sobre a polícia na cidade de Fortaleza no 
início do século XX. Nesse período a instituição policial foi utilizada, segundo as nossas 
fontes (mensagens dos presidentes do Ceará, jornais, etc.), como agente “civilizador” para 
reprimir e prevenir as “pragas sociais”, estas eram a delinquência, a vagabundagem e o 
alcoolismo. Consideradas, por indivíduos abastados, como ameaças a ordem pública 
estabelecida, que entre outros aspectos era baseada na valorização do trabalho, este foi 
colocado como princípio “engrandecedor” do homem e da sociedade. A cidade enquanto 
espaço de análise, torna-se um cenário propício para o estudo da polícia, nela encontramos 
os mais diversos discursos e as mais diferentes práticas para compreender as intricadas 
relações das pessoas com os seus espaços de vivências, como também para compreensão 
da polícia enquanto elemento presente na sociedade e “reguladora” da convivência. Para a 
compreensão da temática, procedeu-se metodologicamente com a análise das mensagens 
dos presidentes do estado do Ceará, bem como de fontes auxiliares, como jornais, da época 
aludida. Portanto, a reflexão possibilita trabalhar a função da polícia na tentativa de 
estabelecer e manter uma determinada ordem pública na cidade. 
Palavras-chave: Polícia. Fortaleza. Cidade.  
 
 
OEIRAS, ENTRE CRISE E DESEJOS 
Zulene de Holanda Rocha – UFCG 
Resumo: O presente artigo compõe parte da pesquisa em desenvolvimento, junto ao 
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande. O 
texto busca compreender a ideia de crise, atribuída à cidade de Oeiras-PI, pelos intelectuais 
e a elite política local, quando esta perde o posto de capital da província  para Teresina. 
Mesmo nossa pesquisa estando centrada no recorte temporal de 1900-1930, foi necessário 
um breve recuo que se inicia desde a transferência da capital de Oeiras para Teresina(1852). 
Essa escolha foi necessária, por objetivar uma análise mais abrangente das condições sociais 
e materiais da sociedade oeirense no final do século XIX. Quando os dirigentes locais 
generalizavam o efeito da crise política e de algumas perdas materiais, que segundo aquelas 
representações retóricas a cidade retrocedeu desde a perda do status de capital até às 
primeiras décadas do século XX. Que por sua vez, não decorria em sua totalidade pela perda 
do status de capital, mas pelas próprias condições econômicas do Estado e do município, 
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porém fato não notado por este grupo que insistiam no discurso inflamado de “crise”. 
Pretende-se ainda perceber as transformações na vida cotidiana do oeirense a partir de 
algumas conquistas como: teatro, cinema itinerante e o fortalecimento da economia local 
provocada pela extração da maniçoba no início do século XX. Nesta pesquisa foi empregado 
fontes literárias, jornais e documentos oficiais.  
Palavras-chave: Cidade. Oeiras. Crise. Cotidiano. 
 
 
O ROMANCE "O POÇO DA SOLIDÃO" E A POÉTICA DO SUJEITO: CAMINHADAS PELA 
CIDADE 
Eva Sibéria Medeiros Arnaud – UFRN 
Kyara Maria de Almeida Vieira – UFCG 
Resumo: O livro vanguardista “O Poço da Solidão”, de Marguerite Radclyffe Hall, trás o 
drama de sua personagem principal, que nasceu em um corpo de mulher, mas não se 
enxergava como tal. Nascida numa propriedade rural da Inglaterra, mais precisamente em 
Morton, foi aí que Stephen Gordon viveu boa parte de sua vida,acreditando que este era o 
único espaço onde ela poderia ser ela mesma: Morton a descrevia. Na idade adulta, ao sair 
da casa/propriedade que tanto amava, foi morar em Paris.Stephen Gordon vê na capital 
francesa a possibilidade de uma vida com inúmeras experiências e sensibilidades que não 
seriam possíveis na sua propriedade rural. Assim, esse trabalho pretende discutir a história 
das cidades,em particular a Paris de fins do século XIX e início do XX, tendo como inspiração 
a relação entre História e Literatura. O romance “O Poço da Solidão” nos estimulou a 
problematizar a cidade enquanto espaço praticado, espaço de oportunidades de 
vivência/convivência para/entre sujeitos de vários setores sociais, espaço que inclui e exclui 
Palavras-chave: Cidade. Literatura. Marguerite Radclyffe Hall. 
 
 
O JORNAL A REPUBLICA NA ESCRITA DA HISTÓRIA DA CIDADE E NA CONSOLIDAÇÃO 
DO NOVO REGIME (1889-1919) 
Renato Marinho Brandão Santos – IFRN 
Resumo: 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 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 
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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. 
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TERROR NA CIDADE - AS REAÇÕES DA POPULAÇÃO DE JOÃO CÂMARA NO 
TERREMOTO DE 1986 
Franklim Flamariom de Araújo Mata – UFRN 
Resumo: A cidade de João Câmara, no interior do estado do Rio Grande do Norte, é 
conhecia por uma série de terremotos que a assolaram no ano de 1986. Tendo tais eventos 
em mente, esse trabalho pretende problematizar as reações dos cidadãos por meio dos 
depoimentos orais dos que vivenciaram os terremotos na cidade. O objetivo é analisar as 
diferentes formas usadas pela população para lidarem com esse fenômeno natural. Será 
usado o método da História Oral defendida por José Carlos Sebe Bom Meihy e Alessandro 
Portelli. Tal arcabouço teórico-metodológico é imprescindível para o desenvolvimento da 
pesquisa empírica no que diz respeito às transcrições. Os dados obtidos com a pesquisa 
revelaram que o povo teve que lidar com uma série de estratégias que, até então, não tinham 
sido usados para garantir sua segurança, além de serem usadas explicações de caráter 
folclóricas para tentar se compreender o evento. 
Palavras-chave: João Câmara. Terremotos. História Oral. 
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A RIVALIDADE ENTRE O “GALO” E A “RAPOSA” NO FUTEBOL CAICOENSE ENTRE OS 
ANOS DE 1990 A 2000 
Galtiére José dos Santos – UFRN 
Resumo: O tema abordado nesse trabalho é socialmente importante pelo fato de que o 
futebol, por ser uma paixão nacional, mantém relações de socialização entre as pessoas, em 
bares, no comércio, nas ruas e nos estádios de futebol. Em Caicó, não é diferente. Esta prática 
esportiva provoca sentimentos, como amor e ódio. A rivalidade entre os torcedores, 
especificamente, entre os torcedores dos dois principais times da cidade, o Corintians-RN e 
o Caicó, começou desde a década de 1970, quando as equipes ainda não eram times 
profissionais. O trabalho propõe uma reflexão sobre a rivalidade entre o Atlético Clube 
Corintians-RN (Galo) e o Caicó Esporte Clube (Raposa) no futebol caicoense na última 
década do século XX, como também uma análise das práticas de socialização dos torcedores 
dos referidos clubes. O autor do trabalho percebeu, a partir de uma experiência pessoal em 
dia de clássico entre ambos os times no Campeonato Estadual de 1990 a 2000, que os 
torcedores dessas agremiações mantinham uma “rivalidade amigável”. “Clássico” entendido, 
aqui, como Jogo de futebol disputado em nível nacional, regional, estadual ou municipal, 
que envolve os grandes times tanto da capital como das cidades do interior: Sport Clube 
Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos Futebol 
Clube, Atlético Clube Corintians-RN e o Caicó Esporte Clube. É nessa modalidade de jogo 
que os estádios ficam lotados de torcedores. O estudo está situado no campo histórico da 
História Cultural, utilizando, como aportes teóricos, as premissas de Michel de Certeau e 
Agnes Heller acerca da relação entre cotidiano e história. Metodologicamente, o trabalho 
partiu de análises de blogs, fotos pessoais de Maria Lucineide dos Santos, da revista do Galo 
– edição comemorativa à conquista do Campeonato Estadual de 2001, e de uma entrevista 
gravada e transcrita com o repórter, cronista esportivo e ex-presidente da torcida organizada 
Raça Alvinegra (Nome que denominava um determinado grupo de torcedores do 
Corintians-RN, que se organizava entre eles para torcer pelo seu time em dia de jogo 
levando bandeiras e fogos de artifícios) Janílson Alves Pessoa. A rivalidade “baseada na 
amizade”, sem violência, entre os torcedores dos referidos clubes, ocorre por eles morarem 
em uma cidade do interior, onde conhecem pessoalmente seus rivais. Trata-se de uma 
rivalidade que não tem tanta intensidade como as das torcidas de clubes das grandes 
cidades brasileiras. 
Palavras-chave: Futebol. Caicó. Rivalidades. 
 
 
COTIDIANO E TRAJETÓRIAS DE VIDA DOS MORADORES DO BAIRRO DOM ELISEU 
Maria Camila Fernandes de Macedo Silva – UERN 
Resumo: Os migrantes que escolheram o Bairro Dom Eliseu como o seu espaço de moradia 
tentaram modificar o mesmo ao qual chegavam, segundo a imagem de residência e lar que 
pregressamente possuíam. Mesmo na periferia da zona urbana da cidade de Assú, 
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trouxeram consigo rotinas rurais. No bairro, havia criação de gado, praticava-se também a 
agricultura; onde é hoje o Dom Eliseu  o mato dominava a paisagem; ali, alguns moradores 
pegavam lenha e saiam para vender, adubavam a terra, possuíam pocilgas etc. Eles recriavam 
esse espaço que ainda quase ninguém tinha feito de lar. Iremos perceber essas 
características no decorrer do referido artigo, que por objeto o entendimento de como eram 
as práticas cotidianas dos novos moradores. Mediante o uso da História Oral, pude 
problematizar as décadas de 60 e 70, com a chegada desses migrantes para o do Dom Eliseu 
que se encontra localizado na cidade de Assú/RN. O objetivo desse estudo é analisar a 
influência mútua entre a cultura dos moradores e o novo espaço de morada. O dialogo se 
deu a partir dos historiadores e escritores que discutiam sobre espaço e cotidiano como 
Michel de Certeau. Como fontes, foi utilizado fontes orais com os primeiros moradores do 
espaço que posteriormente se tornou o bairro. 
Palavras-chave: Espaço. Cotidiano. Bairro Dom Eliseu. 
 
 
IMAGINÁRIO E MITO: DISCURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DO MEDO NO 
CENTRO DE BELÉM (1950-1989) 
Rudá Silva de Pinho – UFRN 
Resumo: O sentimento de medo é inerente ao ser humano, estando presente em todas as 
sociedades de que se há registro. Tal sentimento, entendido como uma representação 
individual e coletiva (Delumeau, Jean) pode e foi relacionado, ao longo dos séculos, à 
determinados espaços da cidade, sejam por memórias ruins sobre um local, seja pela 
violência que ali pode ocorrer ou pelo imaginário do mito construído popularmente. Em 
Belém, o século XX foi um período fundamental de registros expositores da construção do 
medo no sobrenatural sobre determinados espaços urbanos. Espaços públicos que, por se 
mostrarem palco de algumas manifestações sobrenaturais, tornaram-se locais mal quistos, 
espaços de medo. Assim, este artigo pretende - a partir de notícias de jornais, entrevistas, 
pesquisas acadêmicas e literatura regional - demonstrar e analisar discursos que construíram 
a ideia de que determinados espaços estiveram associados ao imaginário do medo, nas 
décadas de 1950 à 1980. 
Palavras-chave: Medo. Espaço. Belém.  
 
 
REDEFINIÇÃO DE PRÁTICAS FUNERÁRIAS EM SÃO RAFAEL-RN (1983-2014) 
Maiara Brenda Rodrigues de Brito – UFRN 
Resumo: Discute impactos subjetivos causados por irregularidades durante o processo de 
transladação dos corpos do cemitério da antiga São Rafael para a nova cidade, no contexto 
da construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que teve sua conclusão em 1983. 
Partindo de experiências pessoais da autora junto a familiares e cativada por narrativas 
destes sobre o referido processo, no período referente à execução do projeto Baixo-Açu, a 
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mesma percebeu a necessidade de compreender um pouco sobre as especificidades deste 
episódio, que se apresenta silenciado na literatura produzida sobre o tema. Além de 
perceber essas peculiaridades no processo de transladação, também pensou as primeiras 
manifestações da cultura da morte no cemitério da nova cidade, com destaque, para a forma 
pelo qual a população encarou os primeiros usos e apropriação deste ambiente. Entendendo 
o espaço do cemitério como meio de aproximação entre os mortos e os vivos, pretende-se 
analisar, também, como este evento afetou indiscutivelmente o modo como a população na 
nova São Rafael lidou com este ambiente.  Metodologicamente, o trabalho fundamentou-
se em revisão da literatura, de cunho acadêmico e regional, tratando do tema, incluindo a 
seleção de textos sobre rituais fúnebres; consulta e fotocópia de registros municipais, como 
o Livro de Óbito nº 1 da cidade (1950-2014) e o documento que trata da relação dos corpos 
transladados da antiga para a nova São Rafael, de autoria do Departamento Nacional de 
Obras contra as Secas (DNOCS), analisadas via História do Discurso; realização de entrevistas 
com uma colônia de idosos cuja faixa etária varia entre 70 a 80 anos, residente no setor 
urbano da cidade, utilizando-se assim dos métodos e técnicas da História Oral. Constatamos, 
a partir da realização do trabalho, que alguns moradores da cidade de São Rafael guardam 
fortes marcas subjetivas do evento que se refere à transladação dos corpos do antigo para 
o novo cemitério, em circunstância de uma quebra dessas práticas  funerárias, que foram 
viabilizadas, não só pela falta de eficácia das atividades do DNOCS, como também, da 
ausência de colaboração da própria população. 
Palavras-chave: São Rafael. Memória. Cemitério. 
 
 
(RE) CONSTRUINDO PRAÇAS: OS USOS E TERRITÓRIOS DA PRAÇA TEQUINHA FARIAS 
EM SANTA CRUZ/RN 
Peterson Javan de Morais Lima – UFRN 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo elaborar uma análise sobre a praça, seus usos e 
apropriações, enfocando a questão da “multiterritorialidade”. Para tanto, tomamos como 
objeto de estudo a Praça Tequinha de Farias, localizada no centro da cidade de Santa Cruz-
RN. Esta praça foi fundada em meados de 2001 e acabou se configurando num dos mais 
relevantes espaços de sociabilidade da cidade. A partir da observação afinada com um 
aporte teórico que aborda a temática, podemos identificar três territórios simbólicos 
distintos nesta praça, correspondentes à própria organização estrutural deste espaço. O 
primeiro é dedicado ao público infantil, contando com um pequeno parque. O segundo 
estrato, dotado de quiosques, é utilizado, em grande medida, para fins comerciais. O 
terceiro, situado à frente de um cemitério, apresenta uma cruz incrustada numa parede, 
símbolo religioso que, por sua simples presença, territorializa aquele lugar; entretanto, este 
espaço é praticado por diversos grupos de ideologias dissonantes à Igreja. Através de 
entrevistas com agentes sociais que frequentam com assiduidade a praça Tequinha Farias, 
percebemos  como um determinado espaço abarca “múltiplos territórios”, assim como 
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também esses territórios se conectam. Os espaços de sociabilidade de uma cidade são ricos 
em representações e significados, permitindo a reflexão sobre as identidades que compõem 
o cenário plural do universo urbano. 
Palavras-chave: Praça Tequinha Farias. Cidade. Santa Cruz. 
 
 
“MINHA MALVINAS QUERIDA”: OCUPAÇÃO DO BAIRRO DAS MALVINAS EM 
CAMPINA GRANDE – PB 
Paula Sonály Nascimento Lima – UFCG 
Maria Aline Souza Guedes – UFCG 
Resumo: O presente artigo busca discutir sobre o processo de ocupação do Conjunto Álvaro 
Gaudêncio de Queiroz, conhecido popularmente como Malvinas, por grupos populares que 
lutavam por moradia na década de 1980, e como estes puderam resignificar este espaço da 
cidade de Campina Grande, sendo hoje o bairro conhecido como o maior da cidade. A 
análise do artigo será feita com base em alguns jornais que noticiaram a ocupação na época, 
como a Gazeta do Sertão e o Jornal da Paraíba, para entendermos o processo ocupacional 
e também com base nas entrevistas para entendermos a construção do bairro pela 
experiência dos moradores. Para isto, utilizaremos como aporte teórico Michel de Certeau 
para entender sobre bairro, e o cotidiano social, elucidando as práticas dos sujeitos da 
cidade no espaço de seu bairro, visto aqui, para a permanência em um local em que os 
habitantes se reconhecem, apropriando as transformações de acordo com os seus 
interesses. 
Palavras-chave: Malvinas. Campina Grande. Cidade. 
 
 
A REPERCUSSÃO DO SUICÍDIO DO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS E AS 
MANIFESTAÇÕES POPULARES: O AGOSTO DE 1954 EM RECIFE – PE 
Daniel Francisco da Silva – UFRN 
Resumo: O segundo Governo Vargas (1951-1954) foi caracterizado por muitas crises 
políticas e pressões, sobretudo, da UDN, principal partido político opositor. A crise de agosto 
de 1954 que culminou no seu suicídio em 24/08, foi acompanhada de perto pela imprensa 
e divulgada nacionalmente. O episódio do suicídio gerou uma grande comoção coletiva no 
Brasil. Como atestam os estudos de Jorge Ferreira, Alzira Alves Abreu, Fernando Lattman – 
Weltam. Nesse sentido, a pesquisa objetiva averiguar a partir das fontes jornalísticas a 
comoção vivenciada e sentida pela população de um dos centros urbanos do Nordeste, 
Recife – PE. Para isso, utilizamos como fonte o jornal Correio do Povo (ed.17, ter, 24/08/1954 
até a ed.23, ter, 31/08/1954) que deu destaque a tais acontecimentos, onde averiguou-se as 
manifestações populares de pesar em respeito ao suicídio do Presidente da República 
Getúlio Vargas ocorrido na cidade referida. Utilizou-se antes e durante o contato com as 
fontes, as leituras e reflexões de autores referenciais para os estudos de História Política, a 
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exemplo de René Rémond, Francisco Falcon, Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes. 
Assim, percebeu-se, que os Sindicatos dos Trabalhadores, da Indústria, de Calçados, 
Sindicatos, além daquele dos Jornalistas, de Produtos Químicos e autoridades políticas e 
partidárias como vereadores e os desportivos clubes de Recife (Náutico, Santa Cruz, América 
e Auto Esporte) paralisaram suas atividades e decretaram luto de oito dias. Dessa forma, 
analisou-se as pessoas que foram às ruas da cidade de Recife e percebeu-se que estas 
dividiam os mesmos sentimentos de dor e revolta que o restante dos brasileiros, o que 
culminou em grande comoção coletiva por ocasião do suicídio de Getúlio Vargas.  
Palavras-chave: Suicídio de Getúlio Vargas, Imprensa, Manifestações Populares. 
 
 
A SENSIBILIDADE ANTIQUÁRIA QUE DESVENDA O AMOR PELA MEMÓRIA CITADINA: 
SOBRAL-CE NOS ESCRITOS DE PADRE MENDES LIRA 
Ana Carolina Rodrigues da Silva – UFC 
Resumo: O presente trabalho pretende analisar as formas de representação de Sobral-CE 
nos escritos de Padre João Mendes Lira (1925-2005). Lira escreveu de 1970 a 1988, produziu 
livros, lecionou em colégios e na Universidade Vale do Acaraú. Intentamos problematizar a 
cidade e a forma como ela era “traduzida” em sua escrita. Além disso, é relevante entender 
a definição de sobralense feita por Lira, que revela também os usos que as pessoas faziam 
da cidade na década de 1970. A missão do sacerdote consistia em alertar sobre a destruição 
e o abandono dos monumentos que faziam referência a um passado eleito como glorioso. 
No trabalho de Padre Lira podemos indicar também uma necessidade pedagógica que 
estava intimamente relacionada com a defesa desse passado. Portanto, havia também uma 
intenção mais peculiar que passava pela sensibilidade dos concidadãos, na tentativa de 
aguçar os sentidos dos mesmos para questões mais abstratas de amor pelo passado, 
permitindo um reforço dos laços com a terra natal. Porém, atentamos que o sacerdote era 
ciente sobre as exigências práticas para tais devaneios cívicos: a materialidade ocupava 
importante lugar para o sucesso dos empreendimentos memorialísticos, mas a sensibilidade 
era fator preponderante. Para realizar o estudo utilizamos como fontes textos do autor 
publicados na coluna Nossa História do jornal Correio da Semana, bem como alguns de seus 
livros. 
Palavras-chave: Escrita. Sensibilidade. Sobral. 
 
 
UMA CIDADE (RE)PARTIDA EM PAPÉIS INTENSOS: UMA ANÁLISE DAS 
CORRESPONDÊNCIAS DAS TORCIDAS ORGANIZADAS DE FORTALEZA (1994 – 2005) 
Josiane Maria de Castro Ribeiro – UERN 
Resumo: Nossa comunicação pretende abordar a construção de um discurso jornalístico 
que propõe uma continuidade simbólica e cultural entre certa representação do 
hooliganismo e a experiência das torcidas organizadas de futebol de Fortaleza, em especial, 
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a Cearamor e a Movimento Organizado Força Independente - MOFI. Pretende-se discutir a 
apreensão das matérias jornalísticas pelos torcedores organizados, cuja leitura opera uma 
clara inversão simbólica do conteúdo das mesmas, alçando-as ao lugar de referencial 
imagético e simbólico, importantes para a construção das experiências dos torcedores 
organizados. Se no Brasil as torcidas começam a aparecer com mais importância nos canais 
midiáticos na década de oitenta do século passado, no Ceará, as torcidas organizadas 
começam a ocupar mais espaço na produção jornalística por volta do final dos anos oitenta 
e início dos noventa. Percebe-se, então, uma profusão de matérias que se referem, 
repetidamente, à festa e ao colorido nos estádios, à ação das torcidas no sentido de cobrar 
técnicos, dirigentes e jogadores, e, sobretudo, à ação violenta dos torcedores. Analisando 
168 cartas trocadas entre torcidas de Fortaleza e torcidas organizadas do Brasil inteiro, vi 
que muitas eram escritas no verso de notícias de jornais e revistas, cujo conteúdo tratava da 
ação violenta das organizadas. As cartas, endereçadas às torcidas organizadas aliadas e 
amigas, demonstravam o cuidado em frisar as partes que atestavam a ação de um membro 
de sua torcida. Tomamos estas cartas como uma rede escrita, que se estende de Fortaleza 
para o Brasil, informando sobre uma intensidade de afetos, investidos em diferentes matizes, 
em corporalidades viris pelos jovens torcedores organizados, motivados por uma vontade 
de segurança, de busca de perenidade, de definição de si e do mundo. Para finalizar 
ressaltamos que acompanhar a rede de experiências de torcedores organizados possibilita 
o desvelamento de uma geopolítica juvenil que re-significa e divide a cidade, bem como 
promove uma inversão simbólica do estigma que os define como vândalos, bandidos, 
violentos etc. 
Palavras-chave: Fortaleza. Futebol. Cidade. 
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O DIÁRIO DE UMA CIDADE: AS REPRESENTAÇÕES DE CAMPINA GRANDE – PB POR 
MEIO DE UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSO (1957-1965) 
Laysa Cristina de Barros Silva – UFCG 
Resumo: O presente artigo toma a cidade de Campina Grande como objeto de estudo, 
privilegiando seu contexto nos fins dos anos 1950 e na primeira metade dos anos 1960. O 
tema que fora eleito para este diz respeito às transformações do cenário citadino 
campinense, que é representado nas páginas do Diário da Borborema já nos seus primeiros 
números; este jornal local a projeta como cidade desenvolvida que caminha 
inexoravelmente para o progresso. Sendo assim um conjunto de medidas teriam de ser 
postas em prática para legitimar sua imponência e grandeza perante as demais cidades, com 
isso uma política industrializante ganha corpo e anseia em transformá-la em um centro 
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industrial. Desta feita, o trabalho e os trabalhadores assumem novos significados perante a 
esse novo mundo. Dito isso, faz necessário destacar que é possível acompanhar essas 
transformações através das matérias veiculadas diariamente, já que tomamos o Jornal Diário 
da Borborema como fonte, direcionando nossa olhar para a cidade tecendo diálogos com a 
História Cultural e com o paradigma indiciário, proposto por Carlo Ginzburg. 
Palavras-chave: Campina Grande. Cidade. Jornal. 
 
 
COTIDIANO PLURAL NA FORTALEZA DA DÉCADA DE 1940: CIDADE, PRÁTICAS, 
SETORES ABASTADOS E HIBRIDIZAÇÃO DOS COSTUMES 
Reverson Nascimento Paula – UECE 
Resumo: Esta pesquisa tem como proposta analisar a apropriação dos setores abastados da 
cidade de Fortaleza de determinadas práticas influenciadas pelos costumes franceses e 
norte-americanos na década de 1940, onde percebemos a junção destas influências 
“estrangeiras” aos próprios costumes fortalezenses. Desta maneira, vislumbramos o 
surgimento de uma amálgama de influências culturais que, ao final, formaram um cotidiano 
de costumes híbridos. Assim, pretendemos refletir sobre as transformações das relações 
sociais e das práticas culturais dos segmentos abastados fortalezenses, levando em 
consideração o panorama familiar, as disputas de poder, as contradições deste processo de 
confluência hibridizada de práticas culturais e a inserção destas novas práticas dentro do 
cotidiano da cidade. Assim, buscaremos analisar como ocorreu esta amálgama de influências 
dentro do dia-a-dia das famílias de maior poder econômico, levando em consideração quais 
mecanismos físicos (convivência com estadunidenses em Fortaleza durante a Segunda 
Guerra) e simbólicos (propaganda governamental e veículos de comunicação) regeram este 
dicotômico processo. A partir desta apropriação e da percepção dos modos de viver dessa 
sociedade, buscaremos analisar como o vestuário, a alimentação, o idioma e os utensílios 
domésticos sofreram estas influências internacionais. Desta forma, a questão familiar 
aparece em nossa pesquisa como uma mediadora que interliga o indivíduo a sociedade, e 
consequentemente a cidade, assim “filtrando e elegendo” o que deveria ser assimilado ou 
não. Através do cruzamento de fontes como os anuários, os livros de memórias e os 
periódicos (O Nordeste, O Povo e o Unitário), tentaremos compreender este processo de 
hibridização dos costumes, levando em consideração o lugar social (CERTEAU, 1982) dos 
responsáveis pela produção das fontes que elegemos. Assim, nossa pesquisa se torna um 
campo fértil para discussões em torno de conceitos como processo civilizador (ELIAS, 2011), 
táticas e estratégias (CERTEAU, 1994) e tradução cultural (BURKE, 2009). 
Palavras-chave: Cotidiano. Fortaleza. Cidade. 
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“PARA DEFENDER A FÉ E OS COSTUMES”: A ATUAÇÃO DO JORNAL “O NORDESTE” NO 
CONTROLE COMPORTAMENTAL DOS FORTALEZENSES (1922 – 1927) 
Maria Adaiza Lima Gomes – UECE 
Resumo: Propomo-nos, neste trabalho, a analisar os discursos do jornal católico 
fortalezense “O Nordeste”, num período que vai de 1922 a 1927, a fim de perceber de que 
modo, através de artigos, matérias, queixas, notícias e denúncias publicados em suas 
páginas, buscava-se estabelecer um padrão comportamental para a população fortalezense. 
A cidade naquele momento passava por transformações advindas do seu crescimento 
comercial, de novos serviços urbanos e da industrialização, o que somado às secas 
periódicas gerou um grande aumento populacional, dificultando-se o controle da população 
e, consequentemente, agravando os problemas sociais. Deste modo, para as elites e os 
poderes públicos, que almejavam o “progresso” para a cidade, era preciso que acontecesse 
uma disciplianarização social. Para eles não bastaria somente remodelar o espaço urbano, 
era preciso também adequar o comportamento dos seus habitantes. Assim, “O Nordeste”, 
na medida em que propagava discursos em torno das ideias de progresso, de civilização e 
de ordem e combatia os comportamentos indesejados, tais como a vadiagem, os jogos de 
azar, a prostituição, etc., pode ser percebido como um instrumento moralizador da 
população. Para realizar nossas análises, utilizamos como fontes as notícias, artigos, 
editoriais, denúncias, etc., presentes tanto no próprio “O Nordeste” como também em 
outros periódicos contemporâneos seus, como o “Correio do Ceará”, e o “Gazeta de 
Notícias”, a fim de cruzar seus olhares a respeito dos valores e do comportamento dos 
fortalezenses, procurando perceber as singularidades no discurso e na visão de mundo do 
“O Nordeste”. Pensando nisso, atentaremos para as seguintes questões: Como se davam as 
estratégias discursivas e as práticas no jornal para conseguir difundir comportamentos 
adequados à moral e a civilização na cidade? Quais valores morais eram difundidos para 
sociedade fortalezense por parte deste periódico? Nesse sentido, acreditamos ser 
indispensável o diálogo com Foucault (1986) a respeito de Discurso, assim como com Norbet 
Elias (1993) sobre o que ele chama de Processo civilizador e também com Certeau (1994) 
acerca de táticas e estratégias, afim de compreendermos o nosso objeto. 
Palavras-chave: Fortaleza. Cidade. Jornal. 
 
 
“LÁBIOS QUE BEIJEI”: MICROTERRITÓRIOS E MEMÓRIAS TRAVESTIS EM CAMPINA 
GRANDE 
Ciro Linhares de Azevêdo – UFCG 
Micaela Sá da Silveira – UFCG 
Resumo: O estudo investiga a construção do cotidiano da travesti Valquíria Montini na 
cidade de Campina Grande/PB, tendo como cenário as experiências de si vividas no 
presente, e as construções das lembranças em outros espaços e vivências. Vagando pela 
subjetividade que envolve a relação oralidade/memória, colhemos depoimentos da travesti 
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campinense mais antiga em atividade. As interações estudadas nesse trabalho procuram 
caminhar entre a solidão, a morte, o corpo, a velhice, os estigmas, as lembranças e as 
fotografias de Valquíria nas suas experiências cotidianas, nos espaços públicos e privados; a 
fim de compreender a relação entre indivíduos com as construções afetivas dos espaços. 
Constroem-se, com os depoimentos, estudos no campo da história do presente com as 
especificidades e sensibilidades das experiências travestis em Campina Grande, a partir da 
memória como escrita de si. Para tecer novos olhares acerca destas interações, usamos os 
diálogos teóricos fornecidos principalmente por Butler (2003), Foucault (2014), Certeau 
(2007), Deleuze (2013), dentre outros teóricos. Os resultados obtidos revelam que os 
espaços por onde transitam as travestis, são escritos por suas vivências e atravessam os 
sujeitos nas suas formas de se constituir. 
Palavras-chave: Microterritórios. Travestis. Campina Grande. 
 
 
DO SONHO À FRUSTRAÇÃO: O TREM-DE-FERRO OU UM RAMAL “FANTASMA”? 
Luiz Carlos dos Santos – UFCG 
Resumo: A década de 1920 foi um momento emblemático para a história de Alagoa Nova 
pelo fato de chegar à cidade algumas novidades que passariam a interferir no cotidiano de 
seus habitantes. A cidade não tem muito a oferecer se pensarmos em grandes equipamentos 
modernos ou grandes transformações no sentido de fazer mudanças radicais no seu centro 
urbano. Nada comparável como a Londres e Paris que no século XIX são referências no 
tocante à experiência da modernização fora do Brasil. Tampouco comparável a várias 
cidades brasileiras que neste momento já conviviam com mudanças significativas no setor 
urbano, como é caso do Rio de Janeiro. Sendo assim, mesmo não tendo muito há a oferecer 
o pouco que se tem e que se apresenta já é motivo de fazer com que os moradores pensem 
em mudanças, e pensar em mudanças é pensar em mexer com os costumes, com o cotidiano 
dos moradores da vila. Eis ai que surge, na década de 1920, nas conversas dos moradores, 
rumores de que viriam construir uma linha de trem passando pela vila, se não pela rua 
central, mas pela redondeza. Rumores concretizados quando começam as construções da 
mesma. A então vila sofreu um rebuliço enorme devido a esta construção, os trilhos 
começavam a ser vistos pelos moradores, as escavações demonstravam por onde os 
mesmos iriam passar. Enfim, o impacto desta construção foi criando no imaginário coletivo 
uma expectativa de melhoria de vida, o dinheiro circulando, as mercadorias tendo mais 
facilidade de serem escoadas, tudo decorrente do encurtamento das distâncias, ou seja, o 
trem se tornaria uma espécie de porta aberta para o mundo por meio do qual seria possível 
se pensar no moderno, pois as coisas se tornariam mais fáceis.Estamos diante de uma vila 
onde as experiências de vida eram extremamente importantes no tocante a um estilo muito 
diferente do ritmo de cidades grandes e modernas. 
Palavras-chave: Alagoa Nova. Trem. Cidade. 
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BANQUETES, FESTA, ESPETÁCULO E REPRESENTAÇÕES: LUZ ELÉTRICA E AS NOVAS 
SENSIBILIDADES/SOCIABILIDADES EM AROEIRAS (1930-1960) 
Iordan Queiroz Gomes – UFBA  
Resumo: Nas últimas décadas, a historiografia tem lançado sobre o "objeto de estudo 
cidades" questões pertinentes quanto a possibilidade de pensa o espaço urbano como um 
construto humano realizado ao longo do tempo. Ou seja, compreende-se que a cidade é 
um espaço histórico possibilitado pelas ações temporais dos sujeitos historicamente 
situados, criada a partir da articulação de “estratégias”, planejamentos, cálculos, mas 
também por desejos, sonhos, expectativas e práticas que acabam por dar forma aos seus 
contornos reais e/ou imaginários. A cidade, tomada por estes caminhos teóricos e 
metodológicos, pode ser pensada a partir das aspirações, dos desejos e 
perspectivas/expectativas, sonhos e medos que emergem singularmente das várias relações 
estabelecidas entre os sujeitos que a ideologizam e os que a consumem, praticam e que 
acabam por conceber as múltiplas formas de viver e (re)apresentar a cidade. Neste sentido, 
o presente artigo tem por objetivo analisar a “recepção” aos sistemas de iluminação elétrica 
(Luz elétrica) instalados na cidade de Aroeiras, no Agreste paraibano, entre 1936 e 1960. 
Trata-se de pensar como os sujeitos, antigos moradores locais, "recepcionaram" esse 
equipamento moderno que, quando instalado, acabou por imprimir novas 
sensações/sensibilidades/representações ao viver urbano na Aroeiras daquele período, 
notadamente no que tange aos usos e práticas dos espaços da cidade, aos comportamentos 
e vivências oriundas da experiência vivida com a iluminação elétrica. 
Palavras-chave: Cidade. Modernidade. Sensibilidades. 
 
 
IMAGINAR A CIDADE: A LUTA DAS IMAGENS NA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO 
DE ABERTURA DOS PORTOS 
Edinamária Conceição Mendonça – UNIRIO 
Resumo: É sabido que o Rio de Janeiro, e o Brasil, passavam por profundas transformações 
sociais, econômicas, políticas e culturais no início do século XX. É uma configuração peculiar: 
as marcas do regime de governo anterior ainda estão presentes na vida cotidiana e no 
imaginário das pessoas em um contexto em que outra vontade de poder quer impor um 
novo ideário (CARVALHO, 1987, 1990). Para tornar mais complexa a tensão, foi realizado um 
processo de “modernização” do espaço da cidade com as obras de infraestrutura e 
saneamento do Prefeito Pereira Passos, as quais ocorrem entre 1905 e 1908. Estas mudanças 
reescreveram os modos de sociabilidades da época ao destruir os lugares em que as 
camadas populares viviam sendo substituídos por novos prédios, bem como novos lugares 
e formas de diversão: os cafés e as confeitarias (O RIO DE JANEIRO.., 1997). É neste panorama 
que o país comemorou o Centenário de Abertura dos Portos. O evento realizado no período 
de 11 de agosto a 15 de novembro de 1908 (ALMEIDA, 1909, p. 588) reuniu a produção 
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material e cultural do país e mobilizou diferentes grupos sociais na sua produção, difusão e 
apropriação. Este artigo problematiza a produção, difusão e apropriação das imagens da 
cidade do Rio de Janeiro na referida comemoração e toma por objeto um recorte formado 
por uma fotografia do espaço físico externo da comemoração do centenário, um recorte 
discursivo de uma matéria da Revista Cosmos e um recorte do discurso do Relatório do 
Ministro de Estado da Indústria, Viação e Obras Públicas (1909). Parto do pressuposto que 
para além da “cidade real” (aqui entendida como o espaço material em que se dão as 
práticas cotidianas dos sujeitos) e da cidade imaginada (pelos organizadores da 
comemoração) existiram outras tantas cidades invisíveis (CALVINO, 1972). O recorte 
apresentado é parte do corpus de minha pesquisa de doutorado intitulada “Imagens da 
cidade, imagens na cidade: a luta das imagens na construção da memória da cidade do Rio 
de Janeiro no Centenário de 1908”. A pesquisa procura dar a ver as cidades invisíveis que 
estão na luta pela construção da memória social e pela produção do sentido naquela 
comemoração. Será preciso então imaginar a cidade mobilizando diferentes fontes 
históricas e memorialísticas (fotografias, textos, mapas, jornais e discursos) para dar 
visibilidade às referidas cidades invisíveis. Ao propor este texto, procuro pensar as imagens 
a partir do suporte teórico-metodológico formulado por Didi-Huberman (2012) da luta das 
imagens. Organizo esta exposição em duas seções: na primeira, procuro construir a 
problematização em torno do conceito de imaginação, luta das imagens e conflito. Na 
segunda, apresento as noções de série prevista e de série imprevista nas quais o corpus da 
pesquisa vai se ancorar. Acredito que a pesquisa venha contribuir com os debates sobre 
cidade e cultura, assim como a compreensão de processos discursivos e memorialísticos na 
apropriação das imagens. 
Palavras-chave: Abertura dos Portos. Rio de Janeiro. Cidade. 
 
 
QUANDO A RUA ERA NOSSA: MEMÓRIA DOS MORADORES DA SÃO JOAQUIM SOBRE 
O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE CAMPINA GRANDE (1970-1980) 
Thomas Bruno Oliveira – UFCG 
Liélia Barbosa Oliveira – UFCG 
Resumo: Campina Grande nos idos da segunda metade do século XX passa por 
transformações urbanas se ordenando ao processo nacional e internacional de 
desenvolvimento. Nesses termos, temos na cidade a ideia de planejamento urbano que leva 
a pensar o centro como palco desse processo de mudança. Há de se destacar que a cidade 
vivenciava a sua segunda etapa de transformação urbana (OLIVEIRA, 2014), agora pautados 
definitivamente pelo processo industrializante. Contudo, vamos ter nesse processo a 
exclusão dos populares de áreas requeridas pela edilidade para representar essa mudança, 
caracterizando uma gentrificação (MOREIRA, 2012). É o caso da Rua São Joaquim, 
comunidade pobre, localizada em uma área próxima ao centro da cidade justamente o 
espaço requerido pela administração municipal para a implantação de um projeto 
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modernizador da área central. A São Joaquim era habitada em sua maioria por trabalhadores 
diversos: pedreiros, serventes, lavadeiras, empregadas domésticas, biscateiros, prostitutas, 
dentre outros. As condições de infraestrutura eram precárias, o que chega a caracterizar a 
Rua como a “Rua da Lama”, indicando a condição da localidade. Os moradores tinham um 
cotidiano condizente com as classes subalternas e, com isto, se apropriavam os espaço para 
as práticas de sociabilidade entre os vizinhos, criando os laços de vizinhança (MAYOL, 2011). 
O objeto de desejo da edilidade era modernizar o Açude Novo que em idos do ano de 1964 
teve a barragem rompida e o leito seco transformado em campo de futebol, lugar onde o 
Gremio Esporte Clube, time criado na Rua São Joaquim, mandava seus jogos. Com a 
intervenção municipal na área a comunidade sofreu mudanças drásticas, ocasionando um 
processo de desterritorialização. O município não os relocou para uma única região, apenas 
os indenizou com uma quantia irrisória, como as perdas do campo das sociabilidades e das 
afetivas. Com essa intervenção o time de futebol acabou e com o distanciamento dos 
moradores da rua, os laços de vizinhança também foram rompidos. Desta forma, as 
transformações urbanas provocaram alterações estruturais na cidade em favor do 
“moderno”, mas também provocou alterações no campo do humano que se transveste pelo 
distanciamento e quebra dos laços afetivos marcando sobremaneira a memória individual 
dos populares, bem como tentando “imprensar o que é feio” na tentativa de levar ao 
esquecimento essa experiência coletiva da Rua São Joaquim, que em grande medida se 
apresenta viva através dos antigos moradores e alguns registros em documentos oficiais da 
prefeitura. Desta forma, rememorar a experiência de moradores em seus construtos 
históricos é reaver a memória coletiva social transpassado pelo contexto histórico em que 
esses sujeitos estavam inseridos. Perceber as mudanças citadinas pelo olhar dos “vencidos” 
se torna um primor visto o grande desafio posto ao historiador contemporâneo de intercalar 
o cultural e o social os percebendo indissociavelmente. 
Palavras-chave: São Joaquim. Memória. Campina Grande. 
 
 
“DIREITOS DA CRIANÇA, DEVERES DOS HOMENS”: O DISCURSO DA PROTEÇÃO E 
CONTROLE DA INFÂNCIA NAS PÁGINAS DO BOLETIM ESTADUAL DA LEGIÃO 
BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA – CAMPINA GRANDE - PB (1947-1950) 
José dos Santos Costa Júnior – UFCG  
Resumo: O artigo é resultado parcial de uma pesquisa em desenvolvimento junto ao 
Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal de Campina 
Grande e se propõe a analisar o discurso da proteção à infância, veiculado através do Boletim 
da Legião Brasileira de Assistência – LBA, produzido pela Comissão Estadual da LBA na 
Paraíba, com sede em João Pessoa. Esse periódico circulou entre os anos de 1947 e 1955 e 
tinha como objetivo fazer com que as políticas públicas do Estado da Paraíba adotassem 
princípios e orientações provenientes da LBA, fundada em 1941 pela primeira-dama Darcy 
Vargas, uma ação que marcou a história do primeiro-damismo no Brasil, tendo em vista o 
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teor muitas vezes assistencialista que marcava seus projetos. A fonte permite refletir sobre 
diferentes tipos de interação entre o saber médico e jurídico e como eles se articularam em 
diferentes momentos para tratar da infância, constituindo-a como objeto da ciência e do 
saber médico em especial, tendo em vista a prevenção da delinquência e da criminalidade 
infantil. Ainda é possível perceber no periódico o viés profilático em relação às doenças que 
poderiam acometer as crianças e alterar seu desenvolvimento físico e cognitivo. No boletim 
havia uma coluna chamada “Nossos municípios”, destinada a abordar os municípios da 
Paraíba. Neste sentido, são recorrentes informações sobre a ação da LBA em Campina 
Grande, cidade do interior do Estado. Portanto, um dos aspectos que o texto destaca é sobre 
o lugar ocupado pela infância nas políticas de uma cidade que se urbanizava e buscava se 
tornar moderna, pois entre as décadas de 1930 e 1960 a cidade passou por intensos 
processos de estetização e urbanização que teve como um de seus efeitos marcar a infância 
ora pelo signo da delinquência, ora pelo discurso em prol do cuidado, da assistência e do 
controle sobre sua vida, tendo em vista protegê-la socialmente (ARAÚJO, 2010). Neste 
sentido, dentro de uma ordem urbana planejada racionalmente o artigo contempla a 
dimensão do espaço urbano como componente da construção social da infância na cidade. 
Pretende-se analisar duas matérias que versam sobre a concepção de direitos da criança, e 
nisso problematizamos a concepção de cidadania que permeava a posição política do 
periódico e de que modo o Estado contribuiria para a formação da sociedade que visava 
proteger a infância de todos os males e formas de abandono moral e material que produzia 
inclusive uma infância ligada ao crime e à delinquência. Visava-se formar a criança como 
cidadã e potencial força de trabalho para o progresso da nação. Do ponto de vista teórico-
metodológico, o texto é tecido a partir das contribuições de Michel Foucault (2008) acerca 
da análise do discurso, tendo como conceitos centrais na construção da análise as 
concepções de discurso, biopoder e saber. As contribuições de Tania Regina de Luca (2010) 
sobre o uso do periódico como fonte da pesquisa histórica auxilia metodologicamente no 
tratamento da fonte, percebendo aspectos como sua gramática particular, público alvo, 
elementos composicionais (textuais e imagéticos), aspectos estruturais e gráficos, bem como 
os tipos de articulação e estratégias discursivas na disseminação de valores sociais e na 
produção de efeitos de verdade para a sociedade da época. 
Palavras-chave: Direitos. Criança. Infância. 
 
 
MOVIMENTOS SOCIAIS E SUAS POSSIBILIDADES DE APRENDIZADO PARA A ESCOLA 
Carolyna Barroca – PUC-RJ 
Resumo: Buscamos contribuir para a explicitação dos movimentos sociais como locais de 
construção e difusão de conhecimentos, bem como de criação de novas práticas 
pedagógicas que podem inspirar diferentes atuações no campo da educação formal. 
Segundo Silva (2009), os movimentos sociais são campos que podem ser vistos como parte 
da educação não formal na medida em que todas as instâncias culturais são também 
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pedagógicas. De acordo com Gohn (2011), entendemos movimento social como ações 
coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de organização 
da população, para que a mesma expresse suas demandas. Os movimentos sociais urbanos 
passaram a ter maior visibilidade no Brasil a partir da Ditadura Militar e, atualmente, fazem 
parte da identidade do cotidiano nacional, chegando a modificar leis e comportamentos, 
bem como parâmetros educacionais e sociais. As relações e influências deles no panorama 
político brasileiro já são alvo de debates acadêmicos desde 1970. Sua longa história e as 
recentes manifestações de junho justificam a importância do estudo das atuações coletivas 
da sociedade. Schütz (2004) defende que a partir de uma rotina de lutas de oposição a um 
sistema político, econômico, social e ideológico estabelecido, os integrantes dos 
movimentos sociais atuam com o objetivo de superar condições vigentes que geram 
desigualdades e injustiças. Essa ação constante cria não só transformações internas em 
campos que se baseiam no utópico e no ideológico, mas também em interpretações de 
novos e antigos símbolos (inclusive os que são considerados patrimônios da cidade e da 
sociedade) e nas atuações concretas dos seus participantes. É, nestas relações, que se 
desenvolvem e se estabelecem as práticas pedagógicas. Neste sentido, a escola ocupa um 
lugar de destaque na formação do indivíduo por possibilitar a apreensão de conhecimentos 
historicamente legitimados, considerados importantes para a inserção no ambiente de 
trabalho, bem como para o convívio social. Conforme afirmou Bourdieu (1999), é neste 
ambiente que as pessoas, ainda enquanto crianças, aprendem a pensar criticamente e sobre 
as relações sociais existentes em caráter formal. A escola possui, portanto, segundo o 
sociólogo francês, a função de conservar as condições da estrutura vigente. Assim, a defesa 
da possibilidade de aprender com os movimentos sociais não busca colocá-los em disputa 
com as escolas, visto que são campos diversos. Mas sim, compreender como estes espaços 
lidam com as diversidades que se figuram no âmbito cultural e também na esfera social de 
maneira que possamos vislumbrar novas atuações no cotidiano escolar. As potencialidades 
pedagógicas serão abordadas, neste trabalho, a partir de uma revisão dos estudos de maior 
relevância sobre a temática. Buscamos, então, evidenciar algumas possibilidades de 
aprendizado que este campo nos apresenta para lidar com o diverso e com o multicultural, 
buscando novas práticas para a não perpetuação de desigualdades. 
Palavras-chave: Movimentos sociais. Escola. Sociedade. 
 
  



 

56 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 
Histórias e memórias dos sertões 

 

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

Local 
Sala D4 
 

SESSÃO 1 - Espaços 
18 nov 2014 

 
O PROBLEMA DA AUTORIA EM "A PEDRA DO REINO" E A LITERATURA DE CORDEL 
José Nogueira da Silva – UFAL  
Resumo: A presente pesquisa, em andamento, tem como objetivo elucubrar a respeito do 
conceito de autoria. Para isso, utilizaremos como aporte teórico três autores principais e 
textos significativos dos mesmos: Roland Barthes com “A morte do autor”, Michel Foucault 
em “O que é um autor?” e Mikhail Bakhtin com o texto “O autor e a personagem na atividade 
estética”. Esses três autores trouxeram grandes contribuições para o tema em questão, 
mesmo que cada um tenha suas particularidades teóricas, levantaremos alguns pontos 
convergentes abordados por eles, como a divisão entre o autor como pessoa biológica e o 
autor como aquele que escreve, o responsável por organizar o texto, entendo esse conceito 
como algo moderno, embora necessário no senso comum coetâneo. Após essa abordagem 
teórica, traremos à baila o “Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-
Volta” de Ariano Suassuna, observando a presença de elementos da Literatura de Cordel na 
obra e reconhecendo o quanto esse hibridismo contribui para o surgimento de algo 
inovador e tradicional, coerente com a postura do Movimento Armorial proposta por 
Suassuna. 
Palavras-chave: Autoria. Ariano Suassuna. A Pedra do Reino. 
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ESTÓRIAS QUE CONTAM HISTÓRIA: SERTÃO E FORMAÇÃO NACIONAL EM 
GUIMARÃES ROSA E NO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO 
Everton Demetrio – UEPB 
Resumo: O inter-relacionamento entre literatura e história ganha força quando da 
passagem do século XX para o XXI, tendo o debate sobre as possibilidades de aproximação 
destas disciplinas adquirido fôlego e centralidade; a maneira de fazer ciência, típica do 
século XIX com sua ânsia pelo método e pela verdade absoluta, esfacela-se em função do 
surgimento de novas abordagens do real, que levam em consideração a interface com outras 
áreas do conhecimento. Narrativa entre outras, a história singulariza-se, no entanto, pela 
relação especifica que mantém com a verdade, pois ela tem, de fato, a pretensão de remeter 
a um passado que realmente existiu. O que pode então, a partir daí, diferenciar o enredo 
histórico e o enredo romanesco? Para horror daqueles que concebem a ciência como lugar 
de certezas, este texto reflete sobre as tensões que envolvem a narrativa histórica e a 
sedução eterna do exercício da criação literária sobre aqueles que lapidam a escrita da 
história. E como tal, escrita da história e criação literária cruzam-se neste, partilhando das 
veredas imagéticas de João Guimarães Rosa. As estórias do autor mineiro têm como um de 
seus elementos narrativos de maior destaque a presença do espaço. É a partir dessa 
perspectiva presente nas narrativas que se pretende analisar a obra, enfocando a 
ambivalência entre os espaços urbano e rural (sertão), e sua importância para a construção 
da leitura da obra enquanto narrativa sobre a formação do Brasil. Para esta leitura serão 
privilegiados os aspectos sociais e históricos que a obra apresenta, não só os do romance 
como também os do ato de sua escritura. A presença do espaço no romance, principalmente 
em sua relação de ambivalência entre o urbano e o rural, pode indicar que as travessias dos 
personagens rosianos pelo sertão configuram uma espécie de retrato do Brasil, no processo 
de sua formação e constituição nacional. A partir das narrativas destacadas – dois contos do 
livro Sagarana (1946) –, procederemos a uma leitura comparativa no sentido de perceber 
como a narrativa rosiana estabelece, consciente ou inconscientemente, paralelos com o 
chamado “pensamento social brasileiro”, assumindo algumas de suas representações 
características quando da enunciação de valores a respeito do sertão e sua gente; o sertão 
como metáfora da nação no percurso de estabelecimento dos valores modernos em solo 
pátrio. A obra de Guimarães Rosa desenha um movimento que articula, em maior ou menor 
grau, a realidade geográfica e humana do sertão com os grandes temas do debate sobre a 
nação. A representação do Brasil estaria na passagem entre os caracteres do espaço 
sertanejo e o imaginário sobre a formação da comunidade concebida como nacional. 
Palavras-chave: Sertão. Guimarães Rosa. Nação. 
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AS ESTRADAS DO AUTOMÓVEL E O CONHECIMENTO DO SERTÃO DO RIO GRANDE DO 
NORTE (DÉCADAS DE 1920-1930) 
Fagner David da Silva – UFRN 
Raimundo Pereira Alencar Arrais – UFRN 
Resumo: No ano de 1934, uma comitiva formada por quatro homens ligados ao governo 
do estado do Rio Grande do Norte, mais um choffeur e o jornalista e líder integralista Luís 
da Câmara Cascudo, empreenderam uma viagem ao sertão norte-rio-grandense. Mais da 
metade da extensão dessa viagem, ou seja, cerca 837 quilômetros, foi feita por automóvel. 
Cascudo deixou um relato dessa viagem no livro Viajando o sertão, publicado no mesmo 
ano. Neste livro ele fornece informações sobre os lugares visitados, cidades e vilas, 
mostrando-se especialmente interessado em apontar aqueles elementos de uma tradição 
que foram conservados ou que iam se modificando por efeito dos elementos 
modernizadores, entre os quais estavam o rádio e as estradas. Neste artigo, atentaremos 
para o papel que Cascudo atribui ao automóvel não apenas como um novo meio de 
transporte que permite o conhecimento de um certo território, o território do Rio Grande 
do Norte, como também um veículo que propiciava novas situações de sociabilidade entre 
os companheiros de viagem e a emergência de uma nova sensibilidade em relação à 
máquina e à natureza. 
Palavras-chave: Automóvel. Sertão. Rio Grande do Norte. 
 
 
O SERTÃO DE LUIZ GONZAGA 
Harlan Teixeira Parente – UFRPE 
Este trabalho se propõe a analisar a invenção do Nordeste , conceito que emergiu nas 
primeiras décadas de século XIX ,e que contou com aspectos políticos, econômicos e 
culturais. A participação de Luiz Gonzaga dentro deste contexto também ganha destaque 
como objeto de estudo. Até a década de 1910 não existia o conceito de Nordeste. O Brasil 
era dividido em Norte e Sul. A configuração deste novo espaço surge a partir da década 
seguinte e será um dos objetos de análise deste artigo. Segundo Durval Muniz de 
Albuquerque Júnior, a elite agrária nordestina, especificamente ligada ao algodão e ao 
açúcar, diminui seus poderes no âmbito nacional desde o século XIX e perde espaço para a 
região Sul que vinha se desenvolvendo economicamente através da cultura do café e no 
investimento, com os altos lucros obtidos na cafeicultura, na industrialização. São Paulo 
torna-se o centro econômico e político nacional. Convencidos do desprestígio crescente, a 
classe dominante nordestina decide agir para conseguir angariar do governo federal 
recursos no intuito de minimizar a crise local. A tática foi tenta criar uma visão unificadora 
do Nordeste. O tema escolhido por esta classe dominante foi o problema da seca, fenômeno 
que ocorre no sertão nordestino, e não em toda a região . Em nome do flagelo das estiagens 
é que foi criada a visão desta nova região. Luiz Gonzaga passa a se apresentar com gibão 
de couro e chapéu de vaqueiro, roupagem tradicional dos vaqueiros sertanejos do Nordeste. 
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Seus discursos através das letras musicais e de entrevistas tentam lançar em muitos 
momentos a imagem do Nordeste sofrido, que necessita de amparo do governo e da “região 
do Sul” para minimizar o sofrimento do “seu povo”. O Nordeste passa a ser visto como uma 
região homogênea, marcado pela falta de chuva, fome, miséria. Seguindo o modelo dos 
romancistas de trinta, Gonzaga e Humberto evidenciam através da música que a seca é um 
dos grandes problemas do espaço nordestino. Gonzaga narra o sofrimento e a dor do 
sertanejo ao perder toda a plantação. O sertão nordestino é calcado na desvalorização da 
natureza morta. As imagens mostradas através de suas músicas constrói servem para 
realimentar na memória dos nordestinos e dos brasileiros uma situação de desolação, de 
penúria. Esses elementos discursivos são fortes e trazem consigo uma grande carga de 
estereótipo, representando o nordestino como um povo marcado pela estiagem. A seca 
relaciona a estiagem apenas ao Nordeste, deixando de notar que em outras regiões do país 
também acontece o fenômeno. O Nordeste não é apenas estiagem. Portanto, a 
representação desse fenômeno deve ser apreendida como produção imagética de um 
Nordeste de seca, miséria, marginalização, clichês que cristalizaram esta região e os 
nordestinos. 
Palavras-chave: Sertão. Nordeste. Luiz Gonzaga. 
 
 
UM TRAÇO SOBRE O SER(TÃO) – PINTURAS DE MARIA DO SANTÍSSIMO, IRAN 
DANTAS ASSIS MARINHO E ASSIS COSTA ENTRE 1960 A 2010 
Maria Ilka Silva Pimenta – UFRN 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise do Sertão do Seridó nas 
obras de quatro pintores norte-riograndenses, são estes: Maria do Santíssimo, Iran Dantas, 
Assis Marinho e Assis Costa de 1960 a 2010. Desta forma, caminha no sentido de tentar 
compreender  esses atores sociais e o espaço do Sertão do Seridó numa ótica identitária, 
pensando a feitura histórica dessas produções artísticas. Logo, neste estudo, o sertão do 
Seridó potiguar é visto pela sua dimensão simbólica, discursiva e imaginativa, observando a 
produção deste espaço no âmbito cultural, que vive das identidades que o legitimam. As 
pinturas sobretudo, trazem imagens, sensibilidades e fazeres de uma arte produzida em 
determinadas circunstâncias históricas que de modo heterogêneo e singular, interpretam 
pelas diversas estéticas artísticas esse universo conceituado de “sertão”. 
Palavras-chave: Sertão. Pintura. Seridó. 
 
 
LUÍS DA CÂMARA CASCUDO E A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO ESPAÇO SERTANEJO 
Raquel Silva Maciel – UFCG 
Resumo: Luís da Câmara Cascudo é conhecido nacional e internacionalmente por seus 
estudos no tocante a cultura popular brasileira. A sua trajetória intelectual é marcada por 
uma busca em encontrar uma origem para os gestos e práticas sociais e culturais. No início 
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de sua carreira já realizava tal movimento produzindo obras centradas no estudo de 
manifestações populares, incluindo aquelas apontadas como as que o levaram ao 
reconhecimento nesse campo de estudo, Viajando o sertão (1934) e Vaqueiros e Cantadores 
(1939). Essas são construídas a partir de seu contato com o ambiente sertanejo, ocorrido na 
infância e parte da juventude através de suas viagens para o interior do Rio Grande do Norte 
e da Paraíba buscando a cura de problemas de saúde e posteriormente quando iniciou nessa 
mesma região suas pesquisas etnográficas. As obras apresentam um traço marcante das 
produções cascudianas, isto é, a busca por raízes do seu objeto de estudo, sendo esse no 
caso desses escritos a literatura popular através da poesia sertaneja e da literatura de cordel. 
Objetivamos realizar nesse trabalho, a construção de uma narrativa que analise por meio 
dessas obras a criação de uma imagem para o sertão. Para isso, se faz necessária a 
problematização acerca das influências pessoais e intelectuais, e dos elementos constitutivos 
presentes em ambas as obras que possibilitaram a imagem de sertão que Cascudo fabrica. 
Este trabalho tem como premissa básica, problematizar alguns conceitos frequentes nas 
obras de Cascudo, como por exemplo, a noção de literatura popular, cultura popular e 
manifestações sertanejas. Neste sentido, nossa análise é construída a partir da interlocução 
com autores que refletiram sobre estas, tais como Michel de Certeau (2009), José Alves 
Sobrinho (2003) e Mirella Santos Farias (2001).  
Palavras-chave: Câmara Cascudo. Literatura popular. Cultura popular. Sertão. 
 
 

SESSÃO 2 - Biografias 
19 nov 2014 

 
MARIA DE FÁTIMA LINHARES E MARIA DA PAZ LINHARES CAVALCANTE: ENTRE A 
REPRESENTAÇÃO E O PROTAGONISMO FEMININO (PARAÍBA, 1986-2014) 
Aline da Silva Linhares – UFRN 
Resumo: Analisa a história de vida de Maria de Fátima Linhares e Maria da Paz Linhares 
Cavalcante, entre 1986 e 2014, mostrando como seu pai, Severino Clementino Linhares, 
constrói um discurso em relação aos papeis identitários de homens e mulheres no contexto 
do sertão da Paraíba. Discute, também, como essas mulheres eram representadas por seu 
pai e as mudanças nessas representações do ponto de vista das mesmas. Para o estudo, 
inscrito no campo histórico da História Cultural, utilizamos fontes históricas nas tipologias 
literária e oral. A fonte literária consiste em uma caderneta contendo texto em formato de 
poesia, de autoria de Severino Clementino Linhares, datada de 1987, que está sob posse da 
autora do projeto. Outro conjunto documental são as entrevistas realizadas com duas 
narradoras, filhas de Severino Clementino Linhares, as senhoras Maria de Fátima Linhares 
(59 anos) e Maria da Paz Linhares Cavalcante (62 anos), ambas residentes na cidade de 
Campina Grande, Paraíba. Metodologicamente, além da revisão historiográfica acerca do 
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tema do protagonismo feminino, as fontes mencionadas foram analisadas sob o viés da 
História do Discurso (literatura) e História Oral (narrativas). No caso da primeira, para que 
pudéssemos compreender as representações que Severino Linhares fez de suas filhas, Maria 
de Fátima Linhares e Maria da Paz Linhares Cavalcante. No caso da segunda, a escolha da 
abordagem se deu pelo fato de procurar analisar e/ou recuperar a memória dos objetos da 
pesquisa, para que pudéssemos entender as representações que elas fazem de si mesmas. 
Consideramos que o senhor Severino Linhares deixou demarcado, em sua escrita, os papeis 
identitários que homens e mulheres deveriam realizar no sertão da Paraíba no século XX. 
Percebemos, também que, a saída das mulheres citadas na pesquisa do sítio Santa Rosa, 
zona rural de Brejo do Cruz, para a cidade de Campina Grande/PB, contribuiu para que estas 
adquirissem experiência, tanto em sua vida pessoal quanto profissional, tendo em vista que 
elas passaram a ter outras responsabilidades. Além disso, construíram para si a imagem de 
mulheres ousadas, já que na década de 1980, saíram da casa dos pais na zona rural e foram 
morar na cidade de Campina Grande/PB, numa época em que, no contexto da zona rural, as 
mulheres eram educadas para cuidar das tarefas de casa. Enquanto solteiras, obedecer ao 
masculino na figura do pai, e, quando casadas, estar sob a proteção do esposo. 
Palavras-chave: Mulheres. Representações. Protagonismo. Campina Grande. 
 
 
MONSENHOR WALFREDO DANTAS GURGEL: HOMEM DE LETRAS, PALAVRAS E 
POSIÇÕES 
João Paulo de Lima Silva – UFRN 
Resumo: O século XX na região do Seridó potiguar foi marcado pelo surgimento de vários 
espaços voltados à educação, dentre eles, colégios destinados para o público masculino, 
feminino, e com o passar dos anos estabelecimentos que atendiam ambos os sexos, sendo 
estes geralmente ofertados e dirigidos por instituições ligadas à igreja, como é o caso do 
Ginásio Diocesano Seridoense, um colégio para rapazes, administrado pela Diocese de Caicó 
e o Ginásio Santa Terezinha, este de início, totalmente voltado para um público feminino. 
Durante o sáculo XX, tanto em cargos administrativos em estabelecimentos de ensino 
quanto em cargos políticos, havia homens decididamente atuantes e ligados à Igreja 
Católica. Dentre esses personagens, destaca-se Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, nascido 
no ano de 1908, quinto filho do casal – Pedro Gurgel do Amaral e Oliveira e Joaquina Dantas 
Gurgel. Desde cedo desenvolveu o interesse em ser padre, o que consegue mesmo a 
contragosto de sua mãe. Dono de um saber multidisciplinar, distribuído entre a educação, 
o clericato e a política, nutria um grande amor por sua terra, fato constatado quando ainda 
estudando em Roma, por meio de cartas sempre queria saber como estava o Seridó. Ao se 
afastar da direção do Ginásio Diocesano Seridoense (hoje, Colégio Diocesano Seridoense - 
CDS) em 1946 para concorrer a Câmara Federal e onde atuava desde 1942, tem início uma 
jornada política marcada pela simplicidade e respeito para com os opositores. Essa fase de 
sua vida, juntamente com as demais, findou no dia 04 de novembro de 1971 quando faleceu 
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vítima de câncer do pulmão. Mesmo diante de uma atuação tão marcante do padre que 
atuou no mundo das letras e de forma significativa na política, se pode perceber que muito 
pouco existe escrito sobre tão importante cidadão, mesmo entre a literatura memorialística. 
Portanto, este trabalho consiste em uma análise dos principais momentos da vida do padre 
que se tornou governador, deputado federal e senador, tendo como foco a atuação de 
Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel junto à política sem que nunca abandonasse a igreja, 
reforçando a ideia de vanguardista que não se insere em uma única área, mas, cria nexo 
entre várias, resultando em uma trajetória transformadora, isso, principalmente no espaço 
de tempo que consiste entre1945 e 1971, período em que se dedica mais diretamente à 
política. Para subsidiar essa pesquisa, cuja abordagem é a Biografia, além de artigos e 
periódicos, serão analisadas obras referentes ao padre, bem como discursos políticos, fontes 
oficiais escolares e depoimentos recolhidos de moradores da cidade de Caicó que vieram a 
ter uma maior proximidade com o mesmo. Tais averiguações acerca dos feitos do 
Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel unem o passado e presente, fortalecendo cada vez mais 
a memória local, principalmente no que diz respeito a ícones essenciais para a propagação 
da história política e cultural.  
Palavras-chave: Monsenhor Walfredo Gurgel. Seridó. Política. 
 
 
A ESCRITA DA HISTÓRIA COMO MEMÓRIA: UMA MEMÓRIA DO CANGACEIRO CHICO 
PEREIRA NO LIVRO VINGANÇA, NÃO (1960) 
Guerhansberger Tayllow Augusto Sarmento – UFCG 
Resumo: Este trabalho problematiza a memória em torno do cangaceiro paraibano 
Francisco Pereira Dantas, mais conhecido como Chico Pereira. Natural da Vila de Nazaré, 
então distrito da cidade de Sousa, no sertão do estado da Paraíba, Chico Pereira atuou no 
cangaço entre os anos de 1923 e 1928. Personagem pouco abordado pela historiografia do 
cangaço e praticamente desconhecido no ambiente acadêmico, esse cangaceiro foi tomado 
como objeto historiográfico no ano de 1960, quando foi publicado o livro Vingança, não. 
Escrito por seu filho Francisco Pereira Nóbrega, esse livro narra o drama da família Pereira 
que, por brigas familiares, teve o destino atrelado ao mundo do cangaço. Particularmente, 
ao elaborar uma narrativa histórica para explicar a vida e as ações do referido cangaceiro, 
esse livro construiu uma memória para o personagem em questão. Considerando que, de 
fato, a escrita da história possui essa capacidade de constituir memórias, o objetivo deste 
trabalho é problematizar a memória que foi construída a partir do livro Vingança, não 
(memória historiográfica que ainda hoje tem sido reproduzida nos poucos trabalhos que 
fazem menção ao tema), de modo a levantar novas possibilidades para se pensar e entender 
a biografia de Chico Pereira no campo das batalhas da memória acerca do cangaço. 
Palavras-chave: História. Memória. Cangaço. Chico Pereira. 
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ABENÇOADAS MEMÓRIAS: ICONOGRAFIA E HISTORIOGRAFIA DOS MONUMENTOS 
DO PADRE CÍCERO (JUAZEIRO DO NORTE, 1925-1969) 
Francisco Firmino Sales Neto – UFCG 
Ana Rita Uhle – UFCG 
Resumo: Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa, recentemente iniciado, que tem o 
objetivo de problematizar a memória do Pe. Cícero Romão Batista (1844-1934), reconhecida 
liderança religiosa e política cearense. Venerado por milhares de romeiros que, anualmente, 
visitam a cidade de Juazeiro do Norte em busca de – ou em agradecimento às – graças do Pe. 
Cícero, verifica-se em seu culto um forte uso da memória como fundamento para a crença em 
sua santidade. Mesmo não tendo sido reconhecidas pela Igreja Católica, as ações e experiências 
místicas desse religioso são constantemente evocadas por meio de imagens, narrativas e 
monumentos que buscam representar, isto é, fazer presente um modelo de imagem a ser 
reverenciada por seus devotos. Podemos conceituar esse processo naquilo que o historiador 
português Fernando Catroga nomeou de uma “religião de memórias”, isto é, práticas religiosas 
assentadas em experiências outrora vividas e atualmente rememoradas. Contudo, as memórias 
do Pe. Cícero ultrapassam sua dimensão religiosa, uma vez que o mesmo teve imensa 
importância no cenário político de Juazeiro do Norte, tendo sido prefeito da cidade no início do 
século XX; e no CE, onde promoveu o famoso Pacto dos Coronéis. Essa multiplicidade de 
memórias só torna mais interessante o tema do trabalho, especialmente porque está presente 
nas diferentes representações do personagem. Nesse sentido, esta pesquisa busca entender a 
construção de memórias para o Pe. Cícero, tomando como eixo os dois principais elementos 
que recortam o processo de sua constituição: o monumento da Praça Pe. Cícero (primeiro 
monumento construído em sua homenagem, inaugurado em 1925) e a estátua do Horto 
(principal monumento e modelo imagético para as representações do religioso, inaugurada em 
1969). Por serem extremamente distintas em suas representações e evocarem memórias 
diferenciadas, tais monumentos nos ajudam a acompanhar o processo de construção dessas 
“abençoadas memórias”, na medida em que, nesse ínterim, também se mostraram informadas 
pela iconografia e pela historiografia do tema.  
Palavras-chave: Padre Cícero. Juazeiro do Norte. Memória. Iconografia. Historiografia. 
Monumentos. 
 
 
NA RIBEIRA DO PIRANHAS NASCE UMA FLOR: UMA ANÁLISE ACERCA DA FIGURA DE 
MARGARIDA CARDOSO ENQUANTO BENFEITORA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS 
AFLITOS (SÉCULOS XVIII-XIX) 
Arthur Antunes Coimbra de Oliveira Santos – UFRN 
Resumo: Analisa quem foi Margarida Cardoso e a sua importância para a história do atual 
município de Jardim de Piranhas, sobretudo, sua ligação com o surgimento da Capela de Nossa 
Senhora dos Aflitos. Parte dos escritos existentes em Jardim de Piranhas sobre Margarida 
Cardoso, a exemplo de um livro de autoria de Alcimar da Silva Araújo, Erivan Sales de Araújo e 
José Macário de Medeiros, que a colocam na posição de uma mulher detentora de grandes 
riquezas e doadora das terras onde hoje está localizada a referida cidade. Nosso 
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questionamento perpassa uma análise a respeito da senhora Cardoso, tendo em vista seu 
reconhecimento local como sendo mulher que, a julgar pela historiografia local, acumulou 
cabedal. Dessa forma, buscamos trazer à lume novos aspectos a respeito de sua vida, seus bens 
e a relação com o surgimento do templo citado. Metodologicamente, o trabalho foi realizado a 
partir de revisão bibliográfica; seleção, leitura e transcrição de inventários dos séculos XVIII-XIX, 
do Fundo da Comarca de Caicó, custodiados pelo Laboratório de Documentação Histórica do 
CERES (Margarida Cardoso-1826, Sebastião Gonçalves de Araújo-1978); comparação do 
inventário de Margarida Cardoso com outros inventários/testamentos do período buscando 
uma melhor análise, comparando o cabedal da senhora Cardoso. A comparação proporcionou 
o entendimento acerca dos bens de Margarida Cardoso em relação ao que a historiografia local 
havia mencionado, em relação a sua suposta riqueza. Essa constatação indica que a benfeitora 
da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, na verdade, não detinha tantas posses quanto se 
imaginava. 
Palavras-chave: Margarida Cardoso. Ribeira do Piranhas. Cabedal. Seridó. 
 
 
DONATILLA DANTAS: A RECONSTRUÇÃO DAS MEMÓRIAS DA "CANDANGA SERIDOENSE" 
(1940 - 1980) 
Délis Luana de Medeiros – UFRN 
Resumo: Discute a trajetória de vida da carnaubense Donatilla Dantas (1913-1994), desde sua 
infância até a realização profissional entre os anos de 1940 e 1980. Toma a constatação de que 
a referida mulher exerceu papel fundamental de agente intermediador nas transformações 
culturais em Carnaúba dos Dantas/RN. Metodologicamente, o trabalho partiu da revisão 
historiográfica; seleção, leitura e transcrição de diários e cartas deixados de herança por Donatilla 
Dantas para Biblioteca Pública que carrega seu nome, na cidade referida; identificação dos 
sujeitos que tiveram papel de destaque na sua vida, como também aqueles que a ajudaram a 
progredir profissionalmente e a propagar a sua produção cultural; avaliação dos aspectos que 
levavam Donatilla Dantas a ter uma preocupação especial com a preservação da memória, 
fazendo um arquivamento de relatos, tanto de sua vida, como de tudo e todos que tinham 
ligações com ela. Donatilla Dantas fora privada de crescer na sua terra natal, sendo sequestrada 
e levada até João Pessoa/PB, lá sendo adotada por uma família que acabou levando-a para 
Recife e posteriormente Rio de Janeiro. Sua vida no Rio a fez ingressar no mundo do trabalho. 
Dentre os quais trabalhou se destaca o seu serviço na Firma Construtora “Freire & Sodré”. Em 
Brasília conseguiu ingressar na melhor de suas ocupações, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no 
qual permaneceu por trinta e três anos (1945-1977) até que a saúde a obrigasse se aposentar. 
Tais indícios nos levam a crer que Donatilla Dantas obteve prestígio social em seu trabalho e em 
sua família devido à sua incansável busca pelo desenvolvimento da cultura em sua terra natal, 
como também, por sua alta dedicação em fazer lembrar-se de todos que contribuíram, direta 
ou indiretamente, com seus objetivos na vida. 
Palavras-chave: Cultura. Memória. Carnaúba dos Dantas. Donatilla Dantas. 
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SESSÃO 3 – Lugares de Memória 
20 nov 2014 

 
A IMPORTÂNCIA DO ASSOCIATIVISMO RURAL NA COMUNIDADE SÃO PAULO, SÃO 
JOSÉ DO SERIDÓ-RN 
Lenilson Carlos da Costa – UFRN 
Resumo: Discute o associativismo na comunidade São Paulo como uma maneira simples de  
organização e de geração de renda, sem concorrência de mercado e/ou exploração do 
trabalho. Segundo a pesquisa efetuada, as organizações na Comunidade São Paulo, situada 
no município de São José do Seridó, tiveram origem antes mesmo da institucionalização da  
Associação Comunitária dos Produtores e Pescadores da Comunidade São Paulo -ASPAULO. 
Os terços aos santos de devoção, rezados coletivamente, e a labuta nos roçados, levaram 
homens e mulheres dessa comunidade a se reunirem e discutirem os problemas existentes 
na localidade. Nessa perspectiva, fundaram a ASPAULO, com intuito de facilitar obtenção de 
recursos governamentais e não governamentais na comunidade. Levando em consideração 
o processo associativo na Comunidade São Paulo, o trabalho desenvolvido baseou-se na 
revisão dos estudos de Edilene Fernandes Jales e José Lucena de Medeiros, que analisam o 
associativismo e sua importância para o desenvolvimento das comunidades rurais. 
Metodologicamente, a pesquisa utilizou a História Oral, por meio de entrevistas com os 
responsáveis pela organização dos eventos religiosos, agricultores, moradores, vizinhos e 
sócios da ASPAULO, bem como a História do Discurso, para analisar fontes administrativas 
(relatórios de projetos e atas da associação). Logo após a fundação da ASPAULO, no ano de 
2001, a comunidade começou uma nova experiência de vida, tanto no campo produtivo, 
quanto no campo pessoal de seus sócios, protagonizando melhores condições de vida para  
seus associados e residentes. Essas verificações apontam uma ampliação maior na renda  
familiar, contando com a participação de homens e mulheres organizados, com o intuito de  
atrair as oportunidades para o desenvolvimento local. 
Palavras-chave: Associativismo. São Paulo. ASPAULO. 
 
 
A CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS SOBRE O ABRIGO DISPENSÁRIO PROFESSOR PEDRO 
GURGEL ATRAVÉS DAS FALAS DE IRMÃ LÚCIA 
Júlia Elisa de Freitas Arcanjo – UFRN 
Resumo: O presente trabalho está articulado ao projeto de Extensão intitulado “Patrimônio 
Cultural da Saúde e da Assistência no Seridó”, que tem por finalidade a pesquisa e a 
catalogação de documentos sobre as instituições hospitalares e da assistência aos idosos da 
região do Seridó. Dessa forma, serão problematizadas as falas de memórias constituídas 
historicamente por Irmã Lúcia sobre o Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel, assim 
como também a sua relação com a construção do Bairro Paraíba (Caicó – RN). Para 
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fundamentar esta pesquisa, utiliza-se de autores como Alistair Thomson, Michael Pollak e 
Júlio Pimentel Pinto que articulam seus trabalhos em torno da memória. 
Palavras-chave: Memória. Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel. Caicó. 
 
 
MEMÓRIAS DO CERES: REMINISCÊNCIAS DO SENHOR JOÃO INÁCIO 
Marianne Shirley Azevedo do Patrocínio – UFRN 
Gleyze Soares Macedo de Oliveira – UFRN 
Resumo: O Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN) foi fundado na década de 
1970. Muitas são as memórias que a instituição coleciona por aqueles que por ela passaram 
enquanto alunos, professores e técnico-administrativos. A importância de lhes dar evidência 
e de transmiti-las para o papel, e não apenas deixa-las guardadas no viés da imaginação, é 
relevante na medida em que há poucos trabalhos sobre a esta instituição. Desse modo, dar-
se-á ênfase a esta preocupação tratando este campus da UFRN enquanto um “lugar de 
memória”, um espaço onde se pode reviver memórias que foram passagens de uma história. 
Apropriando-nos dos recursos metodológicos da História Oral, no âmbito de um projeto 
maior e sua colônia de narradores, buscamos analisar as narrativas do servidor João Inácio, 
ex-aluno dos cursos de História e de Direito. Das reminiscências de suas lembranças, que 
constitui um “fragmento da memória” da instituição, relatou-nos suas impressões acerca das 
mudanças, das dificuldades de se cursar um ensino superior naquele tempo, da participação 
política dos alunos e o que ficou marcado como lembrança dessa época.   
Palavras-chave: Lugar de memória. CERES/UFRN. Participação política. História oral. 
 
 
MEMÓRIAS DO CERES POR MARCOS ANTÔNIO DANTAS 
Adriano Campelo da Silva – UFRN 
Wesley Henrique de Moura Simão – UFRN 
Resumo: O ponto de partida para realização deste trabalho foi pesquisar as memorias do 
campus universitário de Caicó, na disciplina de História e Memória do curso de História. Tem 
como objetivo apresentar uma discussão acerca das memórias dos professores, alunos e 
funcionários que viveram e participaram de momentos importantes ao longo dos quarenta 
anos de existência desta instituição. Este trabalho se justifica pela carência de estudos, os 
sujeitos e suas experiências na construção da instituição. Realizamos uma entrevista com 
Marcos Antônio Dantas, um dos funcionários mais antigos do CERES, onde foi possível 
registrar momentos importantes deste campus através da metodologia de história oral, 
também buscamos fotografias e documentos antigos, afim de fazermos referencias e 
comparações das antigas e atuais instalações. Contudo o trabalho ainda se encontra em 
andamento tendo em vista que faz parte de um projeto de maior abrangência. 
Palavras-chave: Memória. CERES. Marcos Antônio Dantas. 
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PROBLEMÁTICA HÍDRICA NORDESTINA NOS MEADOS DO SÉCULO XX: O CASO DA 
SECA DE 1958 EM CARNAÚBA DOS DANTAS 
Taciana Medeiros Dantas – UFRN 
Resumo: Enfatiza que a seca, especialmente, no semiárido nordestino, é um problema 
secular, o qual tem provocado bastante preocupação à população nele residente. A região 
do Seridó, periodicamente, é castigada por esse fenômeno, que não é causado apenas por 
motivo natural (físico-climático), dentre eles as estiagens de 1951-52 e a de 1958, agravadas 
no município seridoense de Carnaúba dos Dantas/RN. O recorte da pesquisa centra-se na 
década de 50 do século XX e parte do interesse particular da autora em abordar o 
mencionado problema, com ênfase na seca de 1958, a qual, segundo os mais vividos em 
idade, causou bastante sofrimento aos nordestinos e, dentre eles, aos carnaubenses. Além 
disso, durante o Curso de Graduação em História, foram discutidos textos de Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior sobre a seca no Nordeste, o que contribuiu, também, para a 
construção do trabalho. Recorreu-se a fontes bibliográficas regionais e locais, e, após isso, à 
tradição oral, considerando que relatos de antigos moradores são imprescindíveis meios de 
informação sobre esse drama que castigou o município carnaubense. Efetuaram-se 
entrevistas com dois moradores locais na faixa etária de 80 a 92 anos de idade,residentes na 
mencionada cidade, questionando-se quais secas assolaram o sertão nordestino  na década 
de 1950, os seus efeitos e as medidas tomadas para a sobrevivência dos carnaubenses com 
a mesma, dando destaque a seca de 1958. Bem como, a opinião dos narradores sobre as 
ações governamentais e da sociedade em geral em prol da problemática da “seca”. Um 
narrador, entre os dois selecionados para esse fim, apontou que os anos de 1951-52 foram 
escassos de chuvas, porém o de 1958 sobressaiu-se entre eles com crise de agravamento da 
situação de pauperismo e miséria, reduzindo cada vez mais os baixíssimos índices de bem 
estar social e de qualidade de vida da população de Carnaúba dos Dantas. Segundo o  
entrevistado, algumas medidas foram tomadas, tais como: a comunidade carnaubense, para 
suprir a falta de água, tanto para o consumo humano, como dos animais, abriu no leito do 
rio ou dos riachos profundas cacimbas; além disso, as famílias mais carentes tiveram que 
recorrer a alguns alimentos silvestres, como, por exemplo, xiquexique. Com relação às ações 
do governo, estes abriram frentes de emergências doando alimentações, no entanto não 
foram suficientes para  acabar com o problema. A pesquisa encontra-se em andamento, não 
sendo possível detalhar com mais precisão os acontecimentos das mencionadas secas 
ocorridas na década de 50 do século XX. 
Palavras-chave: Problemática hídrica. Tradição oral e Seca. Carnaúba dos Dantas. 
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PROJETO: MEMÓRIAS DO CERES 
Polianna Vale de Araújo – UFRN 
Valmon Alves de Souza – UFRN 
Resumo: O centro de ensino superior do Seridó, a 40 foi estabelecido com intuito de trazer 
cursos nível acadêmico à população que reside na região do Seridó e proximidades; Durante 
esse tempo o CERES, comumente chamado, foi passível de mudanças e principalmente um 
rico depositário de memórias; O rastreamento dessas alterações está em processo de análise 
pelo dito projeto apresentado. A princípio através da pesquisa oral,fomos conduzidos a  
repensar o impacto que essa instituição causou na vida de muitos,em foco,os funcionários, 
em especial José Medeiros Ferreira,cujo em sua versão data a fundação do NAC( Núcleo 
avançado de Caicó, nome pelo qual foi dado ao Ceres em sua fundação) em 1974,causando 
uma divergência com a informação oficial disponibilizada pelo próprio Ceres.Através desse 
sujeito histórico,podemos perceber algumas funções agindo em torno da 
memória,principalmente quando observamos uma apropriação memorial de eventos por 
parte do mesmo;As discrepâncias de informações comparada com outros funcionários,nos 
ajudar  a refletir até que ponto o Sr. José Medeiros esteve participante em diversas funções 
na Instituição e como ao longo a mesma foi causando impacto e mudança,O mesmo relata 
os diversos cargos nos quais esteve envolvido,construindo memórias. O Ceres que 
conhecemos, está além do físico ou espacial, O seu percurso histórico, está em volto a 
emoções, sentimentos e práticas, deixando um rastro, por meio de seus viventes, e tendo 
como base a oralidade, a priori, podemos tentar analisar as funções das memórias que 
intercalam e agem sobre seus sujeitos. 
Palavras-chave: Memória. CERES. UFRN. 
 
 
PROJETOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA: DISCURSOS E PRÁTICAS NA 
CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES NO SERTÃO CENTRAL CEARENSE 
Raimundo Aterlane Pereira Martins – UFC 
Resumo: Este trabalho apresenta parte da dissertação de mestrado, orientada pelo 
Professor Dr. Antônio Gilberto Ramos Nogueira, em realização no Programa de Pós-
Graduação em História Social – UFC, sob o título: Das Santas Almas da Barragem à 
Caminhada da Seca: projetos de patrimonialização no Sertão Central Cearense (1982 – 2007). 
Desenvolvido no segundo capítulo, busca compreender como se deu a construção dos 
projetos de patrimonialização ocorridos em torno das memórias do Campo de 
Concentração do Patú, havido na cidade de Senador Pompeu, durante a seca de 1932, onde 
aproximadamente 20 mil sertanejos foram concentrados. São distintos os projetos 
ensejados pela Igreja Católica através de seus sacerdotes e fiéis, da sociedade civil através 
do movimento dos “agentes culturais” locais e do Estado, via representantes políticos, 
atuando por meio de políticas públicas ou, mais precisamente neste caso, da sua efetiva 
ausência. Cada um destes projetos visa a construção de memórias, forjadoras de identidades 
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que se plasmam sobre a figura do sertanejo, ora um flagelado retirante, ora fiel devoto das 
Santas Almas ou um cidadão de direitos, inclusive do direito à memória dos seus 
antepassados, sob a qual ele se constituirá. Os conflitos travados entre estes diversos 
sujeitos históricos, nas conjunturas aqui estudadas, ressaltam a luta por uma memória 
hegemônica, que, como lhe é própria se configura e reconfigura conforme o jogo social, 
forjando identidades, que se formam e se transformam na figura do sertanejo. Os 
remanescentes edificados do Campo de Concentração e as variantes imateriais, seja a 
devoção às Santas Almas da Barragem e suas práticas ou a Caminhada da Seca, configuram 
o rol dos bens patrimoniais constituídos e em disputa que dão suporte à construção destas 
memórias e identidades. A pesquisa se deu por meio de fontes escritas como jornais, 
documentos administrativos, processos judiciais, entre outros pertencentes a acervos 
públicos e privados, e por fontes orais, através de entrevistas com sujeitos que ali 
participaram ativamente. As entrevistas têm por guia a metodologia da história oral, 
considerando a ação dos participantes, narradores e pesquisador, na construção dessa fonte 
a sua consequente interpretação crítica. A trama das memórias que dão suporte a cada um 
destes projetos toma como premissa para seu entendimento, sobretudo, as ideias de Aleida 
Assmann quando remete à memória cultural e o seu paralelo com a memória comunicativa, 
quer seja ela coletiva ou individual, que operam e se reproduzem do modo particular na 
sociedade. 
Palavras-chave: Memória. Sertão. Ceará. 
 
 

SESSÃO 4 – Práticas Culturais 
21 nov 2014 

 
A "PASSAGEM": DOS ANTIGOS VELÓRIOS À PADRONIZAÇÃO DAS FUNERÁRIAS 
Rafaela Moreira de Lima – UECE 
Resumo: Percebemos que ao longo dos anos o mercado funerário vem se especializando e 
ampliando sua cartela de serviços como uma forma de manter-se na sociedade de consumo 
em que vivemos. Pensar estratégias de mercado é umas das preocupações das grandes 
empresas funerárias que cada vez mais vêm inserindo uma lógica comercial em torno das 
cerimônias fúnebres tornando-as mais especializadas e padronizadas. Portanto, a referida 
pesquisa tem por objetivo analisar o processo de atuação das empresas funerárias em 
Limoeiro do Norte – CE, tentando compreender em que medida essa atuação poderia ter 
influenciado para possíveis transformações nos atos fúnebres na referida cidade.  
Pretendemos, ainda, compreender como as empresas funerárias criaram novas formas de 
estetizar o cenário fúnebre com o objetivo de afastar as dimensões de perda e de horror 
anteriormente associadas ao tema. Tomamos como objeto de estudo principalmente, as 
atividades da Funerária Assistência Familiar Anjo da Guarda e do Plano Funerário AFAGU. A 
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pesquisa utiliza a metodologia da história oral que, por conseguinte recorre a memória de 
pessoas que aderem aos planos funerários tentando compreender essa adesão. Além disso, 
é com o auxilio dos entrevistados que podemos compreender como se caracterizavam os 
velórios das décadas de 1970 a 1980, apontando as permanências e rupturas existentes no 
cenário fúnebre. 
Palavras-chave: Velórios. Funerárias. Morte. 
 
 
SIMA CONSTRUÇÃO DE UM IMAGINÁRIO 
Pedro Henrique de Araújo Monteiro – UFRN 
Resumo: O objetivo desse artigo é mostrar a vida de Dona Eunice desde o seu nascimento 
até sua morte. Entender e mostrar as práticas culturais relacionadas à cura mediante as 
crenças religiosas e a fé em seu poder de cura. Dona Eunice utilizava das suas orações, dos 
seus gestos e de seus rituais que foram analisados em entrevistas feitas com seus devotos, 
pessoas que por ela foram curadas, independente de classes sociais e com seus familiares, 
como seus filhos e netos. Mostrar como se criou o imaginário de Dona Eunice partindo das 
entrevistas feitas e a partir de estudos como o de Maria do Rosário de Medeiros Silva que 
estudou na área das praticas e persistências culturais de cura e crenças religiosas. 
Palavras-chave: Devotos. Rituais. Orações. 
 
 
HISTÓRIAS SOBRENATURAIS: NARRATIVAS QUE ASSUSTAM E ENSINAM 
Jéssica Raiane de Araújo – UFRN 
Resumo: O trabalho objetiva discutir a prática de se contar histórias sobrenaturais e a 
influência que estas narrativas possuem na vida das pessoas, e assim, pensar sua importância 
para os imaginários sociais. A partir de relatos de Maria de Araújo, 65 anos, moradora de 
Caicó/RN e das suas narrativas de fatos sobrenaturais, pretendemos refletir sobre a 
contribuição que esse tipo de narrativa exerce na formação de identidades e espaços e no 
cotidiano das pessoas que vivenciam tais práticas. Como base teórica, utilizamos 
principalmente a obra de Michel Volvelle. 
Palavras-chave: Sobrenatural. Memória. Caicó. 
 
 
EXPERIÊNCIAS ENTRE PARTEIRAS E PARTURIENTES NO SERTÃO DO CEARÁ (1960-
2000) 
Noélia Alves de Sousa – UECE 
Resumo: Nossa investigação busca mapear algumas experiências vivenciadas por mulheres 
durante a ocorrência dos partos domiciliares no Sertão do Ceará. Entre essas experiências 
alguns aspectos se destacam: a questão do pudor, a participação dos maridos e as regras 
observadas durante o resguardo. Tentamos perceber, nessa análise, como questões de 
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gênero se entrelaçam na vivência e no cotidiano destes homens e mulheres. Para realizarmos 
nosso objetivo entrevistamos mulheres, parteiras e parturientes, que vivenciaram a 
experiência do parto domiciliar no espaço e período em questão.  
Palavras-chave: Parteiras. Parturientes. Ceará. 
 
 
RETRATOS DE UM SERTÃO: A CONSTRUÇÃO E A INFLUÊNCIA DE UMA IMAGEM 
RELIGIOSA A PARTIR DA LITERATURA DE CORDEL NO SERTÃO NORDESTINO 
Jessica Kaline Vieira Santos – UEPB 
Resumo: O presente artigo, ainda que de forma preliminar de uma pesquisa em fase inicial, 
apresenta ideias e reflexões a cerca da religiosidade presente na literatura de cordel e como 
essa literatura retrata e influencia o imaginário do sertanejo sobre as crenças presentes em 
seu cotidiano. Podemos destacar em várias obras a visão que é passada a respeito de 
assuntos como o catolicismo, a influência de padres que foram marcantes no âmbito 
nordestino, a visão de inferno, milagres, pecado, santidade. Além disso, destacam-se 
também como esses temas são abordados tanto de forma lúdica como de forma humorística 
em algumas obras, e qual o papel e as funções que os livretos desempenham para influenciar 
o comportamento dos leitores. Sobretudo também entender como essa religiosidade é 
tratada na visão de cordelistas distintos, que estão em gerações diferentes mais que 
abordam assuntos semelhantes, a exemplo dos poetas João Martins de Ataíde, José Camelo 
de Melo Resende, João Ferreira de Lima, Gonçalo Ferreira da Silva dentre outros. Enfim 
procurar entender e elaborar uma imagem da crença do sertão a partir das idéias 
apresentadas na literatura de cordel, levando em consideração que o cordel significava o 
conhecimento de uma forma acessível. 
Palavras-chave: Milagres. Inferno. Pecado. Sertão. Crença. 
 
 
CASAMENTOS CONSANGUINEOS NO SERIDÓ POTIGUAR: IMPRESSÕES E REFLEXÕES 
Marcos Fernandes de Oliveira – UFRN 
Resumo: Apresentando-se como uma análise introdutória, este trabalho visa discutir a 
prática dos casamentos consanguíneos na região do Seridó, sobretudo na porção localizada 
no centro-sul do estado do Rio Grande do Norte. Ao nosso entender, estudos sobre tais 
práticas são importantes para se entender o processo de construção da sociedade 
seridoense, principalmente no que se refere às elites pecuaristas, que por muito tempo 
também se apresentaram como elite econômica e política da região. 
Palavras-chave: Casamento. Consanguinidade. Seridó. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 
História e espaços 

 

Coordenação 
Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFCG  
Prof. Ms. Rosenilson da Silva Santos – UFRN/UERN 
 

Local 
Sala D5 
 

SESSÃO 1 – Espaços: múltiplos conceitos e experiências 
18 nov 2014 

 
VARAL DE MEMÓRIAS: RAIMUNDO NONATO E A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO 
OESTE POTIGUAR 
Hélia Costa Morais – UERN 
Resumo: O presente trabalho analisa o processo de construção da escrita memorialística e 
histórica do escritor Raimundo Nonato acerca da região Oeste Potiguar. Para tanto, 
considera-se o processo que circunda sua produção escrita, uma vez que se faz marcado 
por dimensões afetivas e históricas, obra da relação que Nonato estabelecia com os grupos 
sociais dos quais fazia parte, como os intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte e do Instituto Cultural do Oeste Potiguar. A compreensão da sua escrita 
requer o entendimento dos dispositivos que constroem a Memória, bem como as relações 
de sociabilidades que tiveram influência sobre sua narrativa. A análise do processo da 
construção escriturária de Raimundo Nonato se dará a partir da crítica a uma de suas mais 
importantes obras literárias, Memórias de um Retirante (1957), na qual narra sua trajetória 
de menino retirante da Serra do Martins aos primeiros degraus que o levaria aos mais altos 
patamares reservados aos homens de letra do Estado do Rio Grande do Norte. Através desta 
obra é possível percebermos a composição espacial do Oeste Potiguar através da narração 
de suas memórias. Analisaremos também alguns de seus registros epistolares, a fim de 
perceber a rede de sociabilidades estabelecida por ele com os demais homens de letras da 
região potiguar, de modo a pensar em como essa relação permeou a construção da vasta 
bibliografia produzida por ele sobre a região, buscando com isso, compreender a lógica 
intelectual que incentivou sua escrita. De um modo geral, o trabalho aqui apresentado 
investiga as construções discursivas produzidas através das memórias de Raimundo Nonato 
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sobre os espaços, lugares e sujeitos da região Oeste Potiguar e a rede de sociabilidades que 
a impulsionou. 
Palavras-chave: Memória. História. Espaço. Oeste Potiguar. Raimundo Nonato 
 
 
UM ESPAÇO EM CONSTRUÇÃO: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA FRONTEIRAS 
MARÍTIMAS BRASILEIRAS (1970-1994) 
Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho - UFRN 
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar alguns conceitos que norteiam as 
discussões teóricas de nossa pesquisa, que tem como objeto de estudo o processo de 
esquadrinhamento de um novo território pelo Estado Nacional, um território delimitado no 
Atlântico sul. O Estado Nacional brasileiro, ao delimitar seu território no mar, orquestrou um 
ordenamento territorial, coordenado, em um primeiro momento, dentro da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada, por decreto, em 1974. Sob a tutela 
da Marinha, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar não só ditou a pauta de 
uma política voltada para gestão do ambiente marinho, como também propôs programas 
de aproveitamento dos novos espaços no mar brasileiro que garantissem os limites de 
nossas fronteiras em água.   
Palavras-chave: Fronteira. Fronteira marítima. Território. 
 
 
TERRITÓRIO E GENEALOGIA NO SERIDÓ 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 
Resumo: O trabalho discute aspectos ligados à produção de conhecimento acerca de uma 
região específica do sertão do Rio Grande do Norte, o Seridó. O foco recaiu sobre um 
conjunto de textos produzidos, do século XVIII até meados do século XX, composto de 
versos (de autoria de Simplício Francisco Dantas, da fazenda Xiquexique), crônicas (de 
autoria de Manuel Antonio Dantas Corrêa, Manuel Maria do Nascimento Silva e José de 
Azevêdo Dantas) e genealogias (de autoria de Manuel Maria do Nascimento Silva, um 
anônimo do século XX, José Augusto Bezerra de Medeiros e José Adelino Dantas), analisados 
por meio do método indiciário, problematizado por Carlo Ginzburg.  O interesse, ao discutir 
esse conjunto de textos, é o de refletir acerca da forma pela qual os sertanejos do Seridó, 
ao longo do tempo, por meio da escrita, representaram aspectos de seu passado, de seu 
presente e, principalmente, do território onde viviam, permeados pelo recurso à genealogia. 
Passado e presente, aqui, são tomados na perspectiva do contexto de produção desses 
textos e da vida dos autores que foram analisados.   
Palavras-chave: Seridó. Genealogia. Território. 
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CONCEITOS E IDEIAS DE MANOEL DANTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UM POSSÍVEL ESPAÇO DE PROGRESSO 
Patrícia Lucena de Araújo – UFRN 
Resumo: O trabalho que ora se constitui tem como objetivo o estudo do intelectual Manoel 
Dantas, personalidade que viveu na segunda metade do século XIX até a primeira metade 
do século XX. Este intelectual exerceu importante papel de destaque no Rio Grande do 
Norte. Trata-se de Manoel Gomes de Medeiros Dantas, fundamentado em uma cultura 
erudita e intelectual, e filho de uma das famílias mais tradicionais do Seridó. Nasceu na 
segunda metade do século XIX, na fazenda Riacho Fundo no município de Caicó, região do 
Seridó - interior do Rio Grande do Norte. Através de Manoel Dantas buscaremos 
contextualizar em nosso trabalho as ideias e conceitos pensados por este intelectual, as 
quais nos chegaram por meio da herança cultural e das representações escritas deixadas ao 
longo do contexto histórico norte-rio-grandense. Seus pensamentos e ideias contribuíram 
e foram importantes na criação e construção de relações para pensar um possível espaço de 
ascensão, de progresso e evolução, que no período estavam em vigor e que pudessem ser 
postas em prática em uma realidade local que no momento estava vinculada à experiência 
de atraso, do não desenvolvimento, mas, que, sobretudo precisava buscar meios para 
ascender. Os discursos narrados por Dantas eram frequentemente lançados por meio de 
artigos nas colunas de jornais e em outros meios que pudesse alcançar o povo e que estes, 
por sua vez pensassem e buscassem mecanismos de desenvolvimento de si próprios e do 
espaço potiguar, particularmente o Seridó. 
Palavras-chave: Manoel Dantas. Seridó. Discursos. 
 
 
FUTURO DO PRESENTE: 
TEMPO E ESPAÇO NA ESCRITA DE MANOEL DANTAS 
José Marcus Guedes de Araújo - UFRN 
Joel Carlos de Souza Andrade – UFRN 
Resumo: Realiza uma discussão sobre as noções de temporalidade a partir da análise das 
obras "Homens de Outrora" (1941) e “Natal daqui a 50 Anos” (1909), do publicista Manoel 
Gomes de Medeiros Dantas (1867-1924). Formado em Direito no século XIX, Dantas atuou 
como professor no Colégio Ateneu, nas aulas de Geografia e ainda exerceu o cargo de 
Diretor Geral da Instrução Pública Estadual, entre 1897 a 1905. Exerceu, também, o cargo de 
Juiz e Promotor Público em 1891, nas cidades de Jardim de Seridó e Acari, respectivamente. 
Em vida, esse historiador erudito experienciou, também, as funções de sócio fundador e 
orador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, desde 1916 até 1924, 
ano de sua morte. Numa perspectiva certauniana de análise, Dantas construiu um lugar de 
autoridade em seu tempo de vida, e posteriormente para a historiografia. Nesse sentido, 
construindo uma conexão teórica entre as obras mencionadas, o trabalho busca discutir 
como Manoel Dantas constrói, em sua escrita, o tempo enquanto um agente histórico, capaz 
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de moldar o homem e o espaço, sob a égide e ação do progresso. Por meio de operação 
historiográfica das fontes utilizadas, utilizando o modelo de análise de Michel de Certeau, e 
através das reflexões desenvolvidas, é possível afirmar que Dantas enquadra-se enquanto 
um membro da geração que, entre fins do século XIX e inícios do XX, vislumbrou novas 
perspectiva para o Brasil pautadas pelas noções de ciência, progresso e evolução, tendo o 
Seridó potiguar como lócus principal de suas reflexões, tal como seus conterrâneos 
intelectuais. Neste sentido o trabalho faz uma abordagem que privilegia a análise das noções 
de temporalidade e suas conexões na construção dos espaços na escrita do intelectual 
seridoense referido. 
Palavras-chave: Manoel Dantas. Tempo. Espaço. 
 
 
A CULTURA, A CIVILIZAÇÃO, ELAS QUE SE DANEM OU NÃO: UMA INTERFACE DAS 
ESPACIALIDADES TROPICALISTAS 
Enzio Gercione Soares de Andrade - USP 
Resumo: O momento tropicalista, que dentro de um recorte histórico mais especifico, situa-
se entre 1967 e 1973, do século passado, além de promover a discussão de premissas da 
cultura brasileira como a questão da autenticidade dos conteúdos e formas artísticas 
nacionais, a validade de influências estrangeiras sobre a nossa cultura, dentre outras, 
assinalou através de suas representações históricas o advento da Pós-modernidade em 
nossos lócus e simultaneamente o advento da questão das espacialidades atrelada a esta 
última etapa supracitada. Através de formas e conteúdos grotescos e hiperbólicos, a 
Tropicália se permitiu discutir a “Cultura e a Civilização Brasileiras” propiciando-nos na 
atualidade uma crítica ainda contundente nos campos da História social e cultural sobre as 
espacialidades e suas respectivas interfaces. 
Palavras-chave: Tropicália. Espacialidades. Tropicalismo 
 
 
A SECA E O TRABALHO NO ESPAÇO DISCIPLINAR DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE SINIMBÚ 
(RIO GRANDE DO NORTE – 1878) 
João Fernando Barreto de Brito - UFRN 
Resumo: Os projetos de implantação de colônias agrícolas na segunda metade do século 
XIX não limitaram-se às províncias do sul do Império. No Rio Grande do Norte, fundou-se 
um grande núcleo colonial durante a seca de 1877, contribuindo para que  muitos homens 
pobres livres, estes em sua  maioria retirantes do alto sertão norte-rio-grandense, 
trabalhassem como assalariados. A Colônia Agrícola de Sinimbú criada em 1878 é um bom 
exemplo dessa política colonial do Império, fundada para estimular a lavoura ao tempo que 
incentivava o uso do nacionais livres, visualizados pelas autoridades locais como a solução 
para a falta de braços estrangeiros na província, bem como de escravos. Desta maneira, 
podemos considerar que o presente trabalho visa entender como se deu a construção de 
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um espaço agrícola voltado para a disciplina dos corpos e do tempo por meio do trabalho 
assalariado daqueles homens pobres livres. Além disso, pretendemos investigar os impactos 
da seca relacionados à criação do projeto de fundação da dita colônia.  Para tanto, 
utilizaremos os periódicos locais (1878-1880), correspondências do Ministério de Justiça e 
os relatórios do Ministério dos Negócios do Império e do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas de 1878-1879. 
Palavras-chave: Seca. Sinimbú. Colônia agrícola. 
 
 
O COMPLEXO DE CULTO REAL DE RAMESSÉS III: LUGAR E EXPERIÊNCIA NA XX 
DINASTIA DO ANTIGO EGITO (1190-1077 A.C) 
Arthur Rodrigues Fabrício - UFRN 
Resumo: De acordo com muitos especialistas, Ramessés III – que reinou de 1187 a.C. a 1157 
a.C. – teria sido o último grande rei do Novo Império, responsável por grandes campanhas 
militares e pela construção de um suntuoso complexo de culto real, em Medinet Habu. Até 
hoje, apesar da ação do tempo e de agentes externos, cenas do faraó sobrepujando os 
inimigos estrangeiros do Egito, cultuando os deuses e performatizando rituais religiosos 
estão gravadas nas paredes do templo que, para muitos, tornou-se o maior exemplo da 
estrutura axial templária do Novo Império: seja por suas dimensões, pelo conteúdo histórico 
distribuído em seus painéis ou pelo impacto que teve à época de sua construção – e 
posteriormente – o “templo de Medinet Habu”, como é conhecido, é um exemplo da 
grandeza arquitetônica egípcia.  Neste sentido, pensamos este espaço sagrado, também 
conhecido como “mansão”, como “um produto da sociedade que o fabricou segundo o 
entramado das forças que, nela, detinham o poder” (LE GOFF, 1991, p.227 apud CARDOSO, 
2012, p.30). Assim, através do discurso régio empregado nos escritos e nas iconografias 
templárias, acreditamos ser possível acessar um vasto repertório de memórias e experiências 
comuns à época de Ramessés III, cujas ideologias e visões de mundo ficaram registradas 
nessa grande estrutura. Desta forma, este trabalho visa realizar um breve balanço das ideias 
e leituras espaciais de dois autores: do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan, com seu 
conceito de lugar, e do arquiteto polonês Amos Rapoport, com seus modelos não-verbais. 
Buscaremos perceber se estas duas perspectivas, que lidam diretamente com experiências e 
percepções, permitem a análise espacial de ambientes construídos e culturalmente 
edificados, como o templo em questão. 
Palavras-chave: Egito. Ramessés. Lugar 
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PERCORRENDO ESPAÇOS SAGRADOS NA ROMA IMPERIAL (SÉCULO II D.C.): ANÁLISE 
DO CULTO ISÍACO NO ASNO DE OURO, DE APULEIO 
Liliane Tereza Pessoa Cunha - UFRN 
Resumo: Muito se discute a respeito do conceito espaço desde meados do século XX até 
nossos dias atuais. Os estudos tomaram impulso após o diálogo entre os vários ramos das 
Ciências, o que inclui a Geografia, Teoria da Arte, Física, Ciências Sociais, Filosofia, Teoria da 
Literatura, Antropologia, Urbanismo, Semiótica e História. Conforme afirma o pesquisador 
Luis Alberto Brandão (2007), é possível constatar uma vocação transdisciplinar nesta 
categoria espacial. Esta é resultado de dificuldades em encontrar um significado unívoco, 
haja vista que o conceito de espaço assume funções variadas de acordo com o contexto 
teórico utilizado. Neste sentido, no campo da História e das Ciências Sociais, tem-se a 
importante contribuição de Michel de Certeau, com a sua obra, L’invention du Quotidien, 
publicada originalmente em 1980. Nela, Certeau analisa as formas como as pessoas 
individualizam a cultura de massa, alterando objetos, planejamentos e ações, na tentativa 
de apropriá-los. Definindo espaço de acordo com o autor – definição esta que será adotada 
ao longo do trabalho – percebe-se que este conceito aparece relacionado ao conceito de 
lugar. Então, a partir desta concepção espacial, há uma visível relação entre espaço e lugar. 
Dando a devida atenção a estes dois conceitos, em especial, tem-se na relação entre eles a 
definição por excelência de ambos: “o espaço é um lugar praticado.” (CERTEAU, 2000, p.202). 
Dialogando com tal concepção espacializante, faz-se necessário discutir dois outros 
conceitos mais amplos: o primeiro devidamente relacionado às discussões da utilização de 
uma obra literária enquanto fonte histórica e o segundo relativo ao uso da concepção de 
espaço sagrado no estudo desta. Dessa forma, este trabalho se propõe a analisar o conceito 
de espaço e espaço sagrado na obra O Asno de Ouro, de Apuleio, obra esta proveniente do 
II século d.C., no contexto do Alto Império Romano, durante a Dinastia Antonina, tendo 
como referência a prática ao culto da deusa egípcia Ísis presente na obra. 
Palavfas-chave: Roma. Espaço. Culto Isíaco. 
 
 
UMA HISTÓRIA E UMA MEMÓRIA: A CIDADE DE ROMA DE OTÁVIO AUGUSTO ENTRE 
27 a.C E 14 d.C 
Ana Paula Santana Filgueira – UFRN 
Resumo: Otávio Augusto pôs em prática um programa de governo que culminou com a 
instauração da pax romana e da construção de uma imagem que assegurou sua posição 
como herdeiro legítimo de César, a cuja gens pertencera Enéias e Rômulo, herói e fundador 
da cidade-sede do Império. Para isso, o imperador utilizou a arquitetura e a estatuária como 
meios de construção de uma memória, que ressaltasse sua imagem, como um governante 
de sucesso e que estivera ao tempo todo em concordância com os deuses, e da 
grandiosidade do Império. Otávio Augusto, empreendeu um projeto de engrandecimento 
da cidade, tendo investido principalmente na arquitetura religiosa, apresentando como um 
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de seus principais emblemas a Ara Pacis. Pretendemos aqui construir uma narrativa a 
respeito da memória cultural, que segundo Aleida Assmann, pode ser compreendida como 
dispositivos que acionam memórias, as quais podem remontar a um passado mítico ou real, 
geralmente associados as origens. Assim, a memória cultural se constitui como uma forma 
de preservação de uma herança simbólica, a qual um determinado grupo recorre em busca 
de sua própria identidade, podendo ainda se materializar. Essa materialização se dá por meio 
de monumentos, ritos, festas e textos. Nesse sentido, buscaremos fazer uma análise a 
respeito dos principais monumentos erigidos nesse período e como eles influenciaram na 
criação de uma memória, que ultrapassou gerações e chegou aos dias atuais como 
portadora da identidade de um povo.  
Palavras-chave: Império Romano. Memória Cultural. Monumento. 
 
 

SESSÃO 2 – Espaços e práticas do urbano 
19 nov 2014 

 
PÓLO PETROQUÍMICO EM GUAMARÉ: MUDANÇAS NO ESPAÇO DE TRABALHO 
Francisco Kleiton de Souza Silva – UERN 
Resumo: No ano de 1983 instalou-se no município de Guamaré o pólo petroquímico da 
Petrobras, responsável pelo tratamento e processamento do petróleo e gás natural, 
extraídos dos campos marítimos e terrestres do referido município. Mas o objetivo deste 
trabalho não está impregnado no que concerne às funções do pólo, e sim investigar o modo 
de vida dos camponeses de Guamaré antes da chegado do “novo” espaço de trabalho, ou 
seja, o pólo. As atividades exercidas pelos trabalhadores no município de Guamaré era o 
trabalho nas salinas, pesca e agricultura e que perdeu espaço com a instalação do pólo. 
Busco ainda compreender através dos depoimentos orais, como os discursos das 
autoridades locais, ao fazer apologia à implantação do pólo estavam impregnados da idéia 
de desenvolvimento e crescimento econômico para o município de Guamaré, criavam 
grandes expectativas – em torno da empregabilidade e rentabilidade, na população, 
notadamente entre os agricultores pobres, trabalhadores do setor informal e 
desempregados. 
Palavras-chave: Trabalho rural. Pólo Petroquímico.Guamaré. 
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CRESCIMENTO URBANO: ORIGEM E TRAJETÓRIA DOS CABARÉS NA CIDADE DE JOÃO 
CÂMARA 
Suetânia Fernandes Silva de Lima - UERN 
Magna Francisca da Silva - UERN 
Resumo: O Brasil acompanhou o pensamento Europeu e chegou a difundir o positivismo 
bem como o evolucionismo no século XIX, e também assistiu o deslocamento desses 
discursos.  E é dentro desse contexto que a vida da maioria das pessoas passa por um fluxo 
de transformações, na tentativa de se construir novos hábitos cotidianos e 
consequentemente uma cidade exemplo.  As reflexões aqui apresentadas têm a pretensão 
de apontar algumas questões em torno dos cabarés. Sua construção como espaço físico e 
social e sua decadência na cidade de João Câmara, a cidade iria mergulhar em 
transformações cotidianas com a instalação da estação ferroviária. A vinda dessa empresa 
de transporte modificou a dinâmica econômica da cidade que vivenciou mudanças 
urbanísticas, comerciais e, principalmente, nas atividades ligadas ao lazer, atividades essas 
que incluíam os cabarés. Nesse universo em transformação e, ao mesmo tempo, 
conservador, devido às mudanças sociais, a sexualidade e os cabarés reproduziram 
antagonismos. Esses espaços foram um problema para as cidades em transformações, sendo 
considerados imorais, sendo necessário controlar as práticas desviantes e afasta-los do meio 
urbano. Inferiorizar, desmoralizar e marginalizar esses espaços era algo corriqueiro, essas 
eram características do processo de urbanização e modernização das cidades que se refletia 
de maneira distorcida. Assim pouco a pouco esses lugares foram sendo esquecidos e ficando 
a margem da história da cidade. Saindo do centro e indo para as margens das estradas e 
periferias. 
Palavras-chave: Cabarés. Sexualidade. João Câmara 
 
 
DO EXERCÍCIO FARMACÊUTICO À LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: AS AÇÕES 
MÉDICO-SANITÁRIAS NA CIDADE DO NATAL (1850-1889) 
Avohanne Isabelle Costa de Araújo – UFRN 
Resumo: Este artigo tem como finalidade discutir sobre as ações médico-sanitárias na 
Cidade do Natal durante o Segundo Reinado, enfocando à fiscalização e regularização do 
exercício médico e farmacêutico nas artes de curar em tempos epidêmicos e sua intervenção 
nos espaços públicos da Cidade do Natal, com os ideais do higienismo. Para dar conta deste 
propósito, utilizamos como fontes os Relatórios dos Presidentes de Província do Rio Grande 
do Norte, Correspondência Ativa dos Presidentes de Província do Rio Grande do Norte para 
a Câmara Municipal da Cidade do Natal; Atas das sessões, Códigos de Posturas e 
"documentação avulsa" da Câmara; documentos da Inspetoria de Saúde Pública e o Decreto 
n° 828, de 29 de setembro de 1851 referente a Junta Central de Higiene Pública. Para o 
tratamento e análise das fontes, fizemos a leitura e transcrição paleográfica, classificação das 
temáticas encontradas na documentação e problematização das questões empíricas em 
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conjunto com a historiografia. Para contribuir com este trabalho, elencamos os estudos 
voltados às concepções sanitárias e saberes médicos do século XIX como FERREIRA (2003; 
2006), SANT’ANNA (2011), PORTER (2004), assim como a discussão sobre espaço público, 
abordada por ARRAIS (2004). Os resultados obtidos com a análise das fontes demonstram 
que, a partir da criação da Junta Central de Higiene Pública, houve uma preocupação do 
Governo Central em tentar regularizar o exercício médico e farmacêutico nas províncias e 
suas cidades. Isso não foi diferente em Natal, onde a Inspetoria de Saúde Pública atuava na 
fiscalização tanto das boticas quanto das matrículas de médicos e farmacêuticos existentes 
na Cidade, à luz desse decreto. Além das autoridades provinciais e municipais, os médicos 
também intervinham no espaço público, colocando em prática as teorias sanitaristas como 
forma de disciplinar os corpos de maneira a evitar a insalubridade e a falta de higiene em 
espaços comuns a todos como cemitério, ruas e Hospital de Caridade. Pretendemos, 
portanto, suscitar um debate em torno dos poucos trabalhos existentes sobre história da 
saúde pública no Rio Grande do Norte, durante o período imperial. 
Palavras-chave: Espaço público. Cidade do Natal. Exercício médico e farmacêutico. 
Segundo Reinado 
 
 
TODOS OS TRILHOS LEVAM A LAGES: HISTÓRIA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO EM 
UMA CIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (1918 A 1998) 
Maria do Socorro dos Santos - UERN 
Rosenilson da Silva Santos – UERN 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo investigar em que condições históricas se 
deu a chegada do transporte ferroviário no munícipio de Lajes/RN, cidade que se localiza na 
região central do Estado. Para ampliar a nossa compreensão sobre o tema e o período 
histórico no qual Lages passou a ser parte importante de uma rota ferroviária recorremos 
aos autores Câmara Cascudo (1968), Lima (2009), Alberti (2005) e outros. A partir do uso da 
história oral como aporte metodológico fizemos uso de algumas fontes, tais como 
entrevistas gravadas e transcritas, um documentário, fotografia do período em questão e 
documentação escrita produzida no seio das esferas que tinham por responsabilidade 
manter o trem em funcionamento. Dentre alguns aspectos conclusivos podemos destacar, 
que a pesquisa contribuiu para analisarmos as mudanças históricas que se verificaram em 
Lajes a partir da chegada do transporte via-férrea, bem como conseguimos revelar às 
condições em que essas mudanças se deram na supracitada cidade, colaborando, desta 
forma, com a historiografia sobre Lajes. 
Palavras-chave: Lajes. Transporte Ferroviário. Trem da água 
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AÇUDES, ENCHENTE E CIDADE: AS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE 
SANTA CRUZ, RN (1958-1981) 
Islândia Marisa Santos Bezerra – UFRN 
Resumo: Atualmente, observamos o crescimento do número de estudos que visam à 
compreensão de desastres ambientais, dentre os quais figuram as enchentes, em especial 
aquelas que atingem áreas urbanas. No dia primeiro de abril do ano de 1981, a cidade de 
Santa Cruz, localizada no Agreste do Rio Grande do Norte, foi tomada por aquela que se 
chamou de uma enchente impiedosa. Um grande volume de água invadiu a cidade, 
destruindo casas, prédios públicos, arrastando carros, móveis, árvores, estradas e pontes. 
Entretanto, acreditamos que a enxurrada que atingiu a cidade não se limitou a um desastre 
de cunho natural, isento da ação humana. Localizada no Agreste potiguar, a cidade de Santa 
Cruz é marcada por um clima muito quente e semiárido. Com uma média de precipitação 
pluviométrica normal de 498.7 mm ao ano, a cidade é acometida pelas secas desde o início 
do povoamento da ribeira do Trairi, por volta da década de 1830. Para que seu 
desenvolvimento tivesse continuidade, foi necessário que a população efetivasse diversas 
intervenções no meio natural, principalmente no que diz respeito ao armazenamento e à 
distribuição de água. Neste artigo, temos como objetivo analisar de que forma as políticas 
de combate às secas efetivaram intervenções que afetaram o entorno da cidade de Santa 
Cruz. Pretendemos ainda compreender como essas intervenções acabaram por intensificar 
os danos causados pela enxurrada. Para tanto, a História Ambiental nos oferecerá o aporte 
necessário para compreender as relações entre sociedade e meio, o qual é reorganizado e 
transformado através da mediação da técnica. Por fim, utilizaremos como fonte para a nossa 
análise depoimentos orais – em especial do prefeito de Santa Cruz no período em que 
ocorreu a enchente –, plantas do DNOCS elaboradas para a construção do açude Santa Cruz 
e um relatório de vistoria da década de 1970, os quais nos possibilitaram observar que havia 
se configurado uma situação de risco no período anterior ao desastre provocado pela 
enchente. 
Palavras-chave: Enchente. Cidade. Santa Cruz. Risco. Açudes 
 
 
LOCADORAS DE VIDEOGAME: ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE EM SÃO JOSÉ DO 
SERIDÓ/RN (1990 A 2010) 
Italo Ramon Chianca e Silva – UFRN 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar as locadoras de videogame em São José 
do Seridó/RN, compreendendo através de uma análise do conceito de espaço praticado, o 
uso desses espaços como lugar de sociabilidade nas décadas de 1990/2010, que ainda, 
quando ocupados, passam da condição de anonimato para portadores de identidades. 
Serão enfocados os discursos de antigos usuários e ex-donos de locadoras, demostrando 
os motivos que levaram a transformação da locadora em principal espaço de sociabilidade 
infanto-juvenil da cidade nessas três últimas décadas. Através da abordagem da História 
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Oral e da análise de questionários e registros fotográficos, verificamos que, a anterior falta 
de espaços destinados aos jovens, concomitante a ascensão das locadoras na década de 
1990, contribuiu para a transformação da locadora em espaço de diversão e socialização 
entre amigos, tornando-se o ponto de encontro da juventude são-josé-seridoense. Era na 
locadora que o jovem encontrava os amigos, jogava videogame, se divertia e utilizava seu 
tempo livre das obrigações cotidianas. Contudo, com o advento das Lan Houses, novas 
formas de interação online substituíram a locadora como espaço de sociabilidade. 
Palavras-chave: Locadoras de videogame. Espaços. Sociabilidades 
 
 
UM ESTUDO ACERCA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS LOTEAMENTOS “SERROTE 
BRANCO” I, II E III (2000-2014) 
Filipe Viana da Silva – UFRN 
Resumo: Objetiva compreender de que forma o espaço compreendido como Serrote 
Branco, ganhou função e sentido dentro do contexto de urbanização de Caicó – RN no 
século XXI. Antes de sua ocupação, o espaço “Serrote Branco”, que situa-se na Zona Norte 
do município, era composto pela presença de solo, formação rochosa e a vegetação de 
caatinga. Em meio a sua composição natural, destacou-se, sobretudo, pela população 
adjacente deste lugar, um conjunto de rochas em formato de um arco, a qual recebeu o 
nome de “Serrote Branco”. Metodologicamente, fizemos a priori, uma revisão bibliográfica 
acerca da urbanização de Caicó; entrevistas orais com moradores dos loteamentos e de 
bairros adjacentes; seleção de notícias de sites, blogs e revistas da região, onde se informa, 
paulatinamente, acerca do processo de construção e de venda dos novos lugares de moradia 
da cidade. Também foram analisados documentos político-administrativos (número de 
IPTU’s da Zona Norte) que estão de posse da Secretaria Municipal de Tributação do 
município. A análise dos documentos permitiu compreender o crescimento urbano da Zona 
Norte da cidade ao longo do século XXI. Na década de 2000, tal espaço foi ocupado pelo 
Setor Imobiliário e nele, posteriormente, foram construídos lugares para moradia e lazer. 
Tomando o conceito de lugar, a partir de Y-Fu Tuan, verificou-se que o Serrote Branco, 
conseguiu captar olhares, imaginações e atenções por se situar em um lugar notável às 
percepções humanas. 
Palavras-chave: Serrote Branco. Caicó. Lugar 
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SUBJETIVIDADES E A INSTITUIÇÃO PRISIONAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 
CONCEITOS DE ESPAÇO E LUGAR DE YI-FU TUAN 
Laís Luz de Menezes – UFRN 
Resumo: Este artigo tem como objetivo debater os conceitos de espaço e lugar, 
relacionando-os ao espaço prisional. Para esse debate, daremos destaque aos conceitos 
propostos por Yi-Fu Tuan, todavia, também dialogaremos com Michel Foucault, Erving 
Goffman e Augusto Thompson. A partir dessa contribuição teórica, buscamos investigar o 
que o espaço do cárcere vem produzindo nos sujeitos que o constituem e como esses 
sujeitos entendem e se apropriam do espaço carcerário.  Para tanto, faz-se necessário entrar 
no terreno das subjetividades, dos valores que cada um atribui aos lugares, por exemplo, à 
cela, ao castigo, ao setor de trabalho, etc. Assim, analisaremos o caso da Penitenciária 
Estadual de Alcaçuz (RN), privilegiando a utilização da história oral como metodologia. 
Palavras-chave: Alcaçuz. Espaço. Lugar 
 
 
A COLÔNIA PENAL FEMININA BOM PASTOR: RELATOS DE EX-PRESAS POLÍTICAS E 
NOÇÃO DE TERRITÓRIO 
Raquel Caminha - UFC 
Resumo: A antiga Colônia Penal Feminina Bom Pastor, hoje Colônia Penal Feminina do 
Recife, foi a primeira instituição responsável pela ordem e disciplina das presidiárias em 
Pernambuco. De acordo com Foucault, a ideia de prisão tinha dois objetivos fundamentais: 
ser um castigo “igualitário” e um aparelho de transformação dos indivíduos. Podemos 
entender o primeiro objetivo através da compreensão de que a privação da liberdade 
constitui a pena por excelência em uma sociedade onde a liberdade é percebida como um 
bem universal e por permitir quantificar a pena segundo o tempo assemelhando-a a uma 
reparação. O segundo objetivo se constitui com a transformação da prisão em um aparelho 
para a modificação dos indivíduos, encarcerando-os, tornando-os dóceis, reenducando-os. 
Sob esses dois fundamentos se constituiu a detenção como a forma ocidental exemplar de 
punição, a prisão-castigo. No entanto, a Colônia Penal Feminina Bom Pastor não era 
percebida exatamente como um castigo para algumas de suas detentas. Analisaremos neste 
trabalho os relatos produzidos para o documentário Vou Contar Para Meus Filhos onde, 
entre 1969 e 1979, 24 mulheres de diferentes estados do país estiveram presas na Colônia 
Penal Feminina do Bom Pastor porque lutavam por justiça e igualdade social em uma época 
em que o Brasil enfrentava uma ditadura militar. A película registra o reencontro delas em 
Recife e seu retorno ao Bom Pastor. Através dos relatos registrados para a produção deste 
documentário evidenciaremos a experiência da prisão vivenciada por essas jovens mulheres 
e militantes políticas. Percebemos que no caso específico do Instituto Bom Pastor, a prisão-
castigo é reelaborada. Para essas mulheres, deixar os locais para onde eram enviados os 
perseguidos políticos e onde eram realizados os interrogatórios com práticas de tortura, e 
serem transferidas para as prisões para aguardarem seus julgamentos significava encontrar 
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alívio para as sevícias que sofreram e a certeza de se deparar com a solidariedade das outras 
militantes que não, necessariamente, eram suas companheiras de luta. Através da percepção 
das diversas sensações dentro de um mesmo espaço e de vivências e experiências 
diferenciadas compreenderemos como as relações espaciais podem nos ajudar a entender 
os vínculos sociais. Somente assim conseguiremos compreender sobre como as relações de 
poder se apresentam no modo como o espaço é constituído e como estas mesmas relações 
são constitutivas das relações sociais e espaciais. Com o objetivo de compreender a relação 
entre os aspectos acima considerados utilizaremos a noção de território. De acordo com 
Rolnik, existe entre os homens e a materialidade física do espaço uma relação que vai além 
do puramente funcional. Compreendemos que os sujeitos históricos analisados para 
construção deste trabalho vivenciaram de forma diversa a prisão. É necessário, portanto 
ressaltar a especificidade da prisão destas mulheres a fim de entender essa experiência 
diferenciada. 
Palavras-chave: Prisão. Território. Colônia Penal Feminina Bom Pastor 
 
 

SESSÃO 3 – Espaços coloniais: terra, trabalho e poder 
20 nov 2014 

 
TERRAS DE “MESTIÇOS” NO SERTÃO DA CAPITANIA DO RIO GRANDE NO SÉCULO 
XVIII 
Maiara Silva Araújo – UFRN 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – UFRN 
Resumo: Discute como se dava o acesso à terra por pessoas de qualidade “mestiça” no 
sertão da Capitania do Rio Grande no decurso do século XVIII, com o intuito de 
problematizar a inserção social desses sujeitos no espaço estudado. Parte de uma revisão 
bibliográfica em obras da historiografia regional, a exemplo das de José Augusto, Jayme da 
Nóbrega, José Adelino Dantas e Olavo de Medeiros Filho, em que há uma maximização de 
portugueses e luso-brasílicos como detentores de terra no sertão do Rio Grande, no período 
colonial, conseguidas através de sesmaria. Estudos recentes, a exemplo daqueles da lavra de 
Muirakytan Macêdo e Helder Macedo, por outro lado, apontam a presença de “mestiços”, 
também, enquanto sesmeiros, seguindo o caminho aberto por uma historiografia acadêmica 
que dedicou-se ao estudo da questão agrária, sobretudo, no período colonial, com destaque 
para Márcia Maria Mota, Carmen Alveal e Denise Mattos Monteiro. No que concerne à 
metodologia, fez-se um intercurso entre fontes de natureza sesmarial, paroquial e judicial. 
Feita a listagem de sesmeiros ligados à ribeira do Seridó, cruzou-se esta com documentação 
oriunda da Freguesia do Seridó e do Termo Judiciário da Vila Nova do Príncipe, com a 
finalidade de se proceder a um exercício quantitativo, na tentativa de verificar as 
“qualidades” dos requerentes. Posteriormente, realizou-se um rastreamento daqueles 
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qualificados como “mestiços”, para se obter um perfil qualitativo dos mesmos. Examinou-se 
306 solicitações de sesmarias referentes aos séculos XVIII e XIX e à ribeira do Seridó, que 
foram compendiadas por Olavo de Medeiros Filho na sua Cronologia Seridoense (2002). 
Realizou-se cruzamento dos requerimentos de sesmarias com fontes paroquiais (registros 
de batismo, óbito e matrimônio) e judiciais (inventários post-mortem e cartas de alforrias). 
Detectou-se a “qualidade” de 27 dos sesmeiros, sendo 23 brancos e 4 pardos. Evidenciou-
se o caráter lacunar da documentação utilizada, visto que não foi possível identificar a 
“qualidade” de um número mais significativo de sesmeiros por esses não serem classificados 
nas solicitações de terras que faziam e por não existir documentação paroquial referente ao 
início do século XVIII. Outro aspecto pertinente resultante da análise dessa documentação 
foi o fato de existirem “mestiços”, mesmo que em quantidade diminuta, se comparada às 
pessoas de qualidade branca, buscando acesso à terra no sertão da Capitania do Rio Grande, 
o que é um indicativo do desejo de inserção na vida colonial. Sobre o perfil qualitativo dos 
sesmeiros “mestiços”, percebeu-se que esses além de terras possuíam escravos, deixaram 
inventários post-mortem e ocuparam cargos militares. Manoel Esteves de Andrade, por 
exemplo, morador da fazenda do Saco, obteve a patente de sargento-mor e Manoel Antônio 
das Neves possuía o título de capitão e deixou inventário post-mortem. 
Palavras-chave: Seridó. Terras. “Mestiços” 
 
 
A CONQUISTA DE UM SERTÃO CHAMADO MOSSORÓ: CONQUISTA E 
TRANSFORMAÇÃO ESPACIAL DA RIBEIRA DO MOSSORÓ ENTRE 1695 E 1726 
Patrícia de Oliveira Dias – UFRN 
Resumo: O sertão da capitania do Rio Grande começou a ser conquistado pelos súditos da 
Coroa Portuguesa a partir de 1665. Ao longo desse processo de conquista, conflitos entre 
conquistadores e indígenas surgiram culminando na “Guerra dos Bárbaros” entre 1687 e 
1720. Nas décadas finais dessa guerra, uma área específica desse sertão do Rio Grande 
começou a ser conquistada: a ribeira do Mossoró. Utilizando os conceitos de Antônio Carlos 
Robert de Morais (fundo territorial, área de trânsito, zona de difusão e região colonial), esta 
pesquisa tem como objetivo analisar as transformações espaciais na ribeira do Mossoró, 
entre os anos de 1695, quando deixou a condição de fundo territorial, um espaço ainda a 
ser conquistado, e passou a ser uma área de trânsito, e 1726, quando se tornou uma zona 
de difusão, um local com estruturas básicas para a permanência de conquistadores, e passa 
a fazer parte de uma região colonial. Para esta pesquisa foram utilizadas como fontes: cartas 
de sesmarias, Termos de Vereação da Câmara do Natal e Livros de Cartas e Provisões da 
Câmara do Natal. 
Palavras-chave: Mossoró. Sertão. Conquista. 
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DESCOBRINDO O SERTÃO DO ASSU E CONQUISTANDO TERRITÓRIOS: NOTAS SOBRE 
UM ESPAÇO EM FORMAÇÃO 
Tyego Franklim da Silva – UFRN 
Resumo: O vale do rio, de terras férteis e com água em abundância, foi durante o período 
de conquista do Rio Grande do Norte colonial uma das regiões que mais atraíram o interesse 
dos povoadores dos sertões. Por meio das concessões de sesmarias a indivíduos 
interessados em promover a pecuária no interior da capitania, o império português na 
América almejava obter a posse efetiva das terras ao longo do rio Açu, porém os conflitos 
entre os colonizadores e os grupos indígenas que habitavam a região acabaram 
desencadeando uma guerra que se estendeu até a primeira década do século XVIII. Para 
compreender este processo é necessário, antes de qualquer coisa, analisar o território em 
questão, o espaço que tanto despertou o desejo dos colonizadores. Este trabalho tem por 
objetivo ponderar sobre o processo de formação espacial do Assu, a partir de questões que 
abrangem as características físicas da região e o início da ação de tomada do espaço por 
parte dos agentes europeus. Para tanto, relatos de época que nos trazem descrições do 
espaço, as primeiras concessões de sesmarias na ribeira do rio Açu e os principais nomes da 
ação de conquista do sertão do Assu serão tomadas como basilares deste estudo. 
Palavras-chave: Assu. Sertão. Conquista. 
 
 
ÍNDIOS DO RIO GRANDE DO NORTE: EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS DOS INDÍGENAS 
COLONIAIS (SÉCULO XVIII) 
Ristephany Kelly da Silva Leite – UFRN 
Resumo: Cada vez mais, o número de estudos sobre os indígenas das capitanias do Norte 
do Estado do Brasil (atual Nordeste) vem crescendo. Isto se deve à importância de 
compreender a inserção desta população na lógica colonial do Antigo Regime na América 
portuguesa e as suas múltiplas experiências nesta sociedade. Este trabalho objetiva 
corroborar com estes estudos, tentando compreender, ao menos em parte, o convívio e 
interação destes indígenas na sociedade colonial da capitania do Rio Grande do Norte ao 
longo do século XVIII. Compreender como eram realizadas as dinâmicas de convivência nos 
espaços próprios para esta população se constitui como uma tentativa de perceber como 
estes interagiam com os demais índios e com os não índios e, principalmente, como eles se 
inseriam de diversas formas na lógica colonial do Império ultramarino português. 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte. Índios. História indígena 
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A EXPANSÃO DA FRONTEIRA NORTE DO IMPÉRIO: A CONQUISTA DO RIO GRANDE E 
OS PRIMÓRDIOS DE SUA COLONIZAÇÃO 
Elenize Trindade Pereira – UFRN 
Resumo: A conquista da capitania do Rio Grande estava inserida no projeto de expansão 
territorial empreendido na fronteira do Império no contexto da União Ibérica (1581-1640). 
Apesar de a capitania já ser referida na década de 1530 entre as capitanias donatárias que 
foram doadas, seus donatários nunca a ocuparam. No novo contexto, a implementação do 
sistema sesmarial representava a concretização da conquista e a formação de um território 
colonial com suas complexidades e dinâmicas específicas. Território nesse sentido, 
entendido como a expansão espacial da formação social criada pela colonização, algo 
construído a partir da ocupação das terras. Assim, as primeiras cartas de sesmarias do Rio 
Grande são fundamentais para esta análise por indicarem a estruturação da colonização do 
espaço recém conquistado bem como os sujeitos concretos responsáveis por essa 
construção. O Auto de Repartição das Terras do Rio Grande (1600-1614), documento 
resultante de uma fiscalização sobre as terras doadas na capitania a mando do rei Filipe II 
(1598-1621), apresenta elementos importantes sobre as primeiras sesmarias doadas na 
capitania. Esta ordem inaugura uma política de restrição das medidas das áreas doadas 
devido à preocupação com o aumento do número de terras não produtivas que 
representavam prejuízo à Fazenda Real. Este trabalho tem como objetivo analisar as 
informações do documento em questão para pensar a construção do território colonial e o 
significado da conquista do Rio Grande para a expansão do Império. 
Palavras-chave: Fronteira. Rio Grande. Sesmarias. 
 
 
NAS RIBEIRAS DA ARRECADAÇÃO: ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROVEDORIA DA 
FAZENDA REAL DO RIO GRANDE (PRIMEIRA METADE DO SETECENTOS) 
Lívia Brenda da Silva Barbosa – UFRN 
Resumo: Para otimizar o gerenciamento de suas conquistas, a Coroa portuguesa foi 
constituindo um complexo aparelho administrativo. Dentre as diferentes circunscrições que 
compunham essa administração estavam as Provedorias, responsáveis pelos assuntos da 
fazenda. Considera-se que no período colonial uma das principais funções da Provedoria 
era a arrecadação de impostos. Com base na documentação do Arquivo Histórico 
Ultramarino, é possível observar que a arrecadação dos dízimos na capitania do Rio Grande 
era feita seguindo a divisão das ribeiras, circunscrições administrativas. A arrematação dos 
dízimos, no século XVIII, era organizada pelas ribeiras do Norte, do Sul, do Apody e do Assú. 
Compreende-se então que as ribeiras eram espaços administrativos da arrecadação dos 
tributos na capitania do Rio Grande. Considera-se ainda que os limites espaciais de cada 
ribeira poderiam ser fluídos e se cruzarem, dependendo do percurso seguido pelo 
arrematador e do período. Reitera-se que, assim como o espaço de colonização/conquista 
da capitania do Rio Grande passou no início do século XVIII por um processo de avanço para 
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o interior, modificavam-se também os espaços de alcance da administração fazendária. 
Além disso, pretende-se problematizar os espaços jurisdicionais da administração fazendária 
do Rio Grande. Até 07 de janeiro de 1723 a jurisdição da Provedoria da Fazenda Real do Rio 
Grande abrangia o Siará Grande, quando foi criada por provisão régia juntamente com a 
Ouvidoria do Siará Grande sua própria provedoria. A partir daí a jurisdição da Fazenda Real 
do Rio Grande foi reduzida ao espaço da própria capitania. Pretende-se, assim, analisar essas 
mudanças e características dos espaços de organização administrativa da Provedoria da 
Fazenda Real do Rio Grande. Compreende-se que os sujeitos que agiam na execução das 
atividades administrativas fazendárias foram, no período abordado, construindo os espaços 
de ação fazendária da Provedoria do Rio Grande. Assim, a circunscrição administrativa 
“ribeira” e a “jurisdição” da Provedoria do Rio Grande serão analisadas pela perspectiva da 
discussão entre História e Espaço. Portanto, serão identificados alguns elementos que 
permitem analisar como ocorria a dinâmica fazendária do Rio Grande no recorte temporal 
abordado. 
Palavras-chave: Ribeiras. Rio Grande. Provedoria da Fazenda. 
 
 

SESSÃO 4 – Espaços coloniais: administração, religiosidade e poder 
21 nov 2014 

 
AS TORRES DO CONDE E AS QUESTÕES SOBRE A MORADIA DOS GOVERNADORES DE 
PERNAMBUCO: PODER E HIERARQUIA ESPACIAL EM RECIFE E OLINDA (1654-1711) 
Aledson Manoel Silva Dantas – UFRN 
Resumo: No período moderno, as câmaras municipais tinham um importante papel 
administrativo e político em nível local para a manutenção do império português. Essas 
municipalidades representavam as posições hierárquicas presentes na localidade e refletiam 
o status social e o poder de seus moradores por meio, também, de suas construções: casas, 
conventos, palácios, etc. A estrutura urbana, portanto, tinha um importante papel na 
afirmação das câmaras municipais frente a outras municipalidades, governadores e ao Rei. 
Em Pernambuco, isso pode ser percebido pelas dificuldades encontradas por alguns de seus 
governadores em reconstruir o Palácio das Torres, construído pelo Conde de Nassau, 
durante o período de dominação holandesa. A recuperação deste edifício representava a 
perda da sede administrativa por parte de Olinda e a valorização do Recife como região em 
ascensão, “rival” daquela localidade, e centro mercantil da capitania. Em razão disso, os 
representantes da câmara de Olinda não se esforçaram em angariar verba para reformar o 
Palácio para que os governadores exercessem suas obrigações e morassem nele. O objetivo 
dessa falta de empenho era manter a sua hegemonia política na capitania, coagindo-os a 
morar em Olinda. Este artigo pretende analisar as questões envolvendo a reconstrução do 
Palácio das Torres como um reflexo do momento político da capitania, de uma forma geral, 
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de oposição entre os senhores de engenho, de Olinda, e os comerciantes, do Recife. Procura-
se demonstrar, ainda, como as questões urbanas influenciaram a política na capitania de 
Pernambuco, na segunda metade do século XVII. 
Palavras-chave: Recife. Olinda. Palácio das Torres. 
 
 
CAPITANIAS DE MENORES QUALIDADES? HIERARQUIA ESPACIAL NAS CAPITANIAS 
DO NORTE - CEARÁ E RIO GRANDE, NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII 
Leonardo Paiva de Oliveira – UFRN 
Resumo: Ocupar um cargo de governança nas capitanias do Ultramar no Império português 
significava, na maioria das vezes, prestações de serviços realizados anteriormente que de 
alguma maneira contribuíram para o bom funcionamento do Império. No processo de 
seleção dos indivíduos para a ocupação desse cargo eram levadas em consideração suas 
qualidades sociais e trajetórias de vida. A forma de seleção dependia da importância da 
localidade em que o pretendente atuaria. Em espaços menos importantes, essa seleção era 
feita com base em um concurso no qual os nomes desses candidatos eram analisados pelo 
Conselho Ultramarino e posteriormente era elaborada uma lista sendo colocada em ordem 
de preferência a nomeação dos candidatos. Existia, dessa forma, uma hierarquização das 
conquistas portuguesas, que dentre outras, era refletida principalmente de acordo com a 
qualidade social dos sujeitos que ocupavam o cargo de governo, ou seja, a partir desses 
indivíduos eram construídos espaços de qualidade. Tendo isso em vista, esse trabalho 
pretende analisar o perfil dos candidatos ao governo do Rio Grande e o do Ceará, a partir 
das consultas do Conselho Ultramarino, durante a primeira metade do século XVIII, para 
que, a partir da comparação do perfil desses candidatos, se possa estabelecer um quadro 
das qualidades sociais dos sujeitos que pretendiam o governo de acordo com a 
espacialidade ansiada. Levando-se em consideração que as capitanias analisadas são tidas 
como subordinadas, no âmbito administrativo e militar, esse trabalho poderá elucidar como 
a condição de espacialidade periférica reflete-se na qualidade dos candidatos. 
Palavras-chave: Ceará. Rio Grande. Capitanias do Norte. 
 
 
ELEIÇÕES EM XEQUE: ESPAÇOS E PODER NA CÂMARA DA CIDADE DO NATAL (1724) 
Kleyson Bruno Chaves Barbosa – UFRN 
Resumo: No ano de 1724, Antônio da Silva de Carvalho, eleito em pelouro para o cargo de 
juiz ordinário na Câmara da Cidade do Natal, foi impedido de assumir pelos oficiais da 
câmara, ao alegarem que ele havia cometido crime. Entretanto, ao longo deste ano, junto 
com o apoio do capitão-mor do Rio Grande, José Pereira da Fonseca, e o outro juiz ordinário 
eleito e empossado na câmara, José de Oliveira Velho, Antônio de Carvalho buscou ser 
empossado, mesmo contra a decisão dos camarários de continuar com seu impedimento. 
Percebe-se, ao longo deste ano, nos termos de vereação, e outros documentos, como de 
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cartas do Senado da Câmara e os documentos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino 
referente ao Rio Grande do Norte, um conflito existente entre membros da câmara e o 
capitão-mor do Rio Grande. A câmara acusava o capitão-mor e o juiz ordinário José de 
Oliveira Velho, de liderarem um grupo na capitania, cometendo insolências contra a mesma, 
e de querer forçar, inclusive com armas, a posse do juiz ordinário impedido, chamando-os 
de revoltosos. Por sua vez, o capitão-mor acusava o escrivão da câmara, Bento Ferreira 
Mousinho, de querer controlar a câmara, em detrimento dos camarários, e de cometer 
crimes na capitania, saindo impune, como teria feito com o seu antecessor no governo da 
capitania, acusando-o, portanto, da morte de Luís Ferreira Freire, capitão-mor do Rio Grande 
(1718-1722). Então, por meio deste conflito no tocante à contestação de um impedimento 
de posse camarária, este trabalho pretende analisar questões de espaços de poder por meio 
de duas instâncias governativas no Império ultramarino português, a figura do capitão-mor 
de uma capitania, e a câmara ultramarina na cidade do Natal, e perceber os grupos 
envolvidos nesse conflito. Nisto, decorrem questões como os interesses das elites locais, e 
as disputas por cargos que envolviam espaços de poder e influência. 
Palavras-chave: Câmara. Cidade do Natal. Poder. 
 
 
CAPITÃES-MORES DA CAPITANIA OU GOVERNADORES DA FORTALEZA? ESPAÇOS 
JURISDICIONAIS NO RIO GRANDE (1712-1740) 
Marcos Arthur Viana da Fonseca – UFRN 
Resumo: A administração colonial no Império Português durante o Antigo Regime estava 
baseada na jurisdição. As diversas esferas administrativas, como a civil e a militar, possuíam 
sua atuação delimitada pela Coroa por meio de regimentos e da legislação 
extravagante.  Estas estruturas legais determinavam os espaços jurisdicionais que as diversas 
autoridades coloniais, na América portuguesa, como governadores, ouvidores e provedores 
poderiam agir e atuar. Conflitos de jurisdição, entretanto, foram frequentes quando estas 
autoridades atuavam em instâncias que estavam fora do seu espaço. Algumas vezes estes 
conflitos ocorriam por sobreposição da legislação emitida pela Coroa. Outras vezes, por 
causa dos interesses das próprias autoridades, que desejavam aumentar os poderes que 
possuíam. Na capitania do Rio Grande, na primeira metade do século XVIII, os espaços de 
jurisdição do capitão-mor sofreram alterações com a anexação da capitania como 
subordinada a Pernambuco. Desta forma, este artigo pretende analisar os espaços 
jurisdicionais dos capitães-mores do Rio Grande no período imediatamente posterior à 
anexação da capitania a Pernambuco. 
Palavras-chave: Fortaleza dos Reis Magos. Capitania do Rio Grande. Jurisdição. 
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LUGARES SOLENES, PODERES EM CONFLITOS: AS DISPUTAS POR ESPAÇOS NA 
PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO DA CIDADE DO NATAL (SEGUNDA METADE DO 
SETECENTOS) 
Hanna Gabrielle Gomes Bezerra – UFRN 
Resumo: Na América Portuguesa, as festividades realizadas no espaço urbano da colônia 
apresentavam-se como um importante instrumento de afirmação da extensão do Império 
português. Assim, além das festas tornarem-se em um espaço de representação do poder 
do Império, quem as organizava acabava por ter estabelecidas uma função social e política. 
Buscava-se uma legitimação de autoridade por parte das elites locais da cidade, e com isso 
favoreciam o desenvolvimento de conflitos de poder. Com base na análise das cartas e 
provisões do Senado da Câmara do Rio Grande, e dos documentos avulsos do Rio Grande 
do Norte do Arquivo Histórico Ultramarino, foi possível constatar que na segunda metade 
do século XVIII ocorreram conflitos entre autoridades na cidade do Natal. Tratavam-se de 
disputas de espaço entre forças locais, como o embate entre o Provedor da Fazenda Real e 
os oficiais da câmara acerca do lugar atrás do pálio na procissão da Ressurreição, em 1758. 
Outro conflito a ser analisado ocorreu em 1798, quando o Provedor da Fazenda Real do Rio 
Grande do Norte, António Carneiro de Albuquerque Gondim, reclamou do Vigário Feliciano 
José Dornelas a retirada de sua cadeira da Igreja Matriz da cidade que sempre pertenceu 
aos Provedores. Portanto, este artigo é baseado em um estudo inicial que pretende analisar 
as motivações que conduziram a esses conflitos e a importância conferida ao espaço de 
vivência que permeavam as festividades na capitania do Rio Grande, na segunda metade do 
século XVIII. 
Palavras-chave: Procissão da Ressurreição. Festas. Poder. 
 
 
SENHORES DE ARMAS E DE CAVALOS: AS COMPANHIAS DE CAVALARIA NO RIO 
GRANDE (PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII) 
André Fellipe dos Santos – UFRN 
Resumo: Para manter o controle sob a população de suas conquistas ultramarinas, a Coroa 
portuguesa desempenhou uma série de procedimentos que visavam à proteção e defesa 
contra os indígenas rebeldes, invasões estrangeiras bem como estabelecer a ordem colonial. 
As forças militares tiveram papel preponderante nessa política da Coroa Portuguesa. Na 
Capitania do Rio Grande, destaca-se a importância das companhias de cavalaria. Em carta 
enviada ao Rei Dom João V no ano de 1744, o Capitão-mor Francisco Xavier de Miranda 
Henriques explicitou o motivo da distribuição das companhias de cavalaria na Capitania do 
Rio Grande do Norte. Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar a 
espacialização do Regimento de Cavalaria da Capitania do Rio Grande Norte na primeira 
metade do XVIII, observando os critérios que justificavam essa distribuição e a sua 
importância para a defesa e proteção militar da capitania. 
Palavras-chave: Cavalaria. Administração militar. Rio Grande 
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SESSÃO 1 
18 nov 2014 

 
ESCOLA E PERIFERIA:  COMO A LEI 10.639/03 VEM SENDO TRABALHADA NAS 
ESCOLAS DE CAICÓ   
Rosenilda Ramalho – UFRN 
Resumo: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de campo desenvolvida através do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência em História (PIBID), ainda em 
andamento. A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação obrigatória do ensino da 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, na Escola Municipal 
Professor Mateus Viana, localizada na Zona Oeste de Caicó-RN. Pensando sobre os 
problemas para aplicação da Lei Federal 10.639/03, sobretudo no que diz respeito à 
formação dos professores que trabalham este tema. A dificuldade também está no campo 
dos educadores não darem a importância da temática na história local. Ainda que as 
discussões no âmbito do Ensino de História acerca das relações étnicas raciais sejam 
recentes, percebemos que nas escolas, sendo espaços privilegiados de poder, pode-se fazer 
uso do mesmo e influenciar a sociedade e nos animar para atuarmos contra discursos 
hegemônicos que por vezes querem reprimir e silenciar os grupos étnicos. Levando a 
reflexão sobre a discriminação racial, transformar o pensamento preconceituoso e 
ultrapassar as desigualdades raciais. 
Palavras-chave: Caicó. Escola. Periferia. 
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ANALISANDO A APLICAÇÃO DAS LEIS 10.639/03 E 11.645/08 EM DUAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN E EVIDENCIANDO A CONTRIBUIÇÃO DO PIBID 
NESSE PROCESSO 
Flábia Raíssa Medeiros dos Santos - UFRN  
Resumo: As discussões acerca das relações étnico-raciais têm se tornado um tema bastante 
discutido, tanto que no século XXI é um tema presente no currículo da educação básica. 
Tendo por base a lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira nos níveis fundamental e médio em estabelecimentos públicos e privados, 
bem como a lei 11.645/08 que, além de garantir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
passa por uma ampliação e institui também a obrigatoriedade do ensino de História e 
Cultura Indígena, o objetivo deste trabalho é refletir como está se dando a aplicação dessas 
leis em dois estabelecimentos da rede pública estadual, que são a Escola Estadual Professor 
Antônio Aladim de Araújo (EEAA) e o Centro Educacional José Augusto (CEJA), ambas 
localizadas na cidade de Caicó- RN em bairros distintos. Esses colégios possuem a 
participação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na área de 
História, logo, este trabalho também evidencia a contribuição que os bolsistas do programa 
estão dando para a aplicação das leis citadas tendo em vista que muitas vezes pelo fato de 
os professores titulares dos colégios ainda estarem em fase de adaptação aos conteúdos 
previstos nas leis, os bolsistas proporcionam aos alunos do ensino básico o primeiro contato 
com a História e Cultura dos Afro-Brasileiros e indígenas. 
Palavras-chave: Caicó. História indígena. História africana e dos afro-brasileiros. 
 
 
UMA VIAGEM DE MARINHEIROS: O COTIDIANO DO NAVIO NEGREIRO 
Suelly Araújo de Souza - UFRN 
Larisse Santos Bernardo - UFRN 
Resumo: O presente artigo pretende compartilhar da experiência vivenciada em sala de 
aula, que se deu através de uma intervenção aplicada no 2º Ano do Ensino Médio, no Centro 
Educacional José Augusto – CEJA, por duas graduandas de História Licenciatura que fazem 
parte do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que busca discutir 
a atuação e o desenvolvimento posto em sala de aula nesta experiência, como também se 
pretende pensar este trabalho desde os primeiros passos que nos levou a escolha do 
conteúdo, as nossas discussões ao programar qual seria a melhor forma de trabalhar o 
conteúdo, qual metodologia cabia nesta aula, como se deu o desenvolvimento em sala de 
aula, se objetivos esperados foram alcançados, como também fazer uma analise da aula 
desenvolvida com base no que foi trabalhado com os alunos. Partiremos então, a partir do 
conteúdo “O cotidiano do Navio Negreiro”, que foi trabalhado através dos objetivos 
elencados, os quais eram discutir com eles a vinda dos negros africanos para a colônia 
brasileira e o processo em que passavam até chegar a destino final, problematizar o 
tratamento destinado a estes escravos ainda dentro dos navios e analisar o cotidiano dentro 
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dos navios. Como metodologia, utilizamos documentários que pudessem nos ajudar com o 
desenvolvimento da aula. 
Palavras-chave: PIBID. Análise da Intervenção. Metodologia trabalhada. 
 
 
A QUESTÃO RACIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA, EM CAICÓ-
RN: DESAFIOS PEDAGÓGICOS ESCOLARES 
Jéssica Alves Cardoso – UFRN 
Resumo: Apresenta uma análise acerca da abordagem e enfrentamento do racismo no 
ambiente da Escola Municipal Severina Brito da Silva, localizada na Avenida Dulce Costa, nº 
315, Bairro Samanaú, zona norte da cidade de Caicó-RN, espaço esse que foi cenário do 
Estágio Supervisionado I e II, da autora desse trabalho. Esse fato possibilitou configurar uma 
percepção de como são tratados, pela equipe pedagógica da referida escola, os embates 
discriminatórios entre os alunos da instituição. Metodologicamente, o trabalho partiu de: 
revisão bibliográfica, a qual concedeu um amparo para entendimento do combate ao 
racismo no ambiente escolar, com autores que são referências para a discussão, a saber: 
Kabengele Munanga, Hebe Mattos, Nilma Lino Gomes e Verena Alberti; análises do Projeto 
Político Pedagógico e de testemunhos escritos da equipe pedagógica e do professor de 
História da Escola Municipal Severina Brito da Silva. Tais análises possibilitaram que se 
constatasse a necessidade de formular estratégias mais contundentes de combate ao 
racismo na escola, e de maior comprometimento de educadores de História com a questão 
racial. Refletindo, assim, que educação escolar como agente social transformador, que 
interfere na formação de cidadãos, e oportuniza uma conscientização e respeito às 
diferenças, depara-se com obstáculos no seu ambiente e em salas de aulas de professores 
de História, tornando a questão racial um desafio pedagógico. 
Palavras-chaves: Educação. Racismo. Relações étnico-raciais.  Questão racial. 
 
 
POPULAÇÕES INDÍGENAS E ENSINO DE HISTÓRIA: A EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES 
INDÍGENAS NA UFOPA  
Diego Marinho de Gois - UFOPA 
Resumo: A presente comunicação tem como objetivo apresentar os primeiros resultados 
do projeto de pesquisa “Populações Indígenas e Ensino de História”, no qual propomos 
investigar a experiência dos povos indígenas no ensino superior, especificamente os desafios 
enfrentados pelos(as) graduandos(as) de História, da Universidade Federal do Oeste do Pará. 
Como política pública de reconhecimento dos povos indígenas do Baixo Amazonas, a 
UFOPA apresenta, entre seus quadros discentes, um número considerável de alunos 
indígenas. Alguns deles, optaram pelo curso de graduação Integrado de História e 
Geografia. Objetivando analisar as experiências desses(as) graduandos(as), tendo como 
recorte, o ensino de História, a presente proposta, visa, estudar os desafios, dificuldades e 



 

95 

 

soluções encontradas por alunos e professores, diante da participação de estudantes 
indígenas no ensino superior, sobretudo, com destaque para as dificuldades de linguagem, 
desafio que envolve alguns dos discentes, na relação professor/aluno. A presente proposta 
se articula com a reflexão sobre o acesso ao ensino superior para grupos sociais, que 
historicamente foram negados o direito a cidadania, em especial a educação. Busca refletir 
sobre o ensino e a aprendizagem em História na academia, com destaque para a experiência 
dos indígenas, pensando os horizontes temáticos, as dificuldades enfrentadas e as 
possibilidades de se fazer justiça social e cidadania para esses atores sociais, através do 
ensino superior de História e da formação da consciência histórica. 
Palavras-chave: Indígenas. UFOPA. Ensino Superior. 
 
 
A DISCRIMINAÇÃO E OS ESTEREÓTIPOS SOBRE OS NORDESTINOS X PRÁTICAS E 
POLÍTICAS PEDAGÓGICAS AUTOAFIRMATIVAS 
Silvânia Norberto das Chagas - UEPB 
Giulle do Nascimento e Silva – UEPB 
Resumo: A região Nordeste tem sofrido ao longo dos anos com inúmeras rotulações 
estereotipadas, pejorativas e segregacionistas sobre o seu povo, sua cultura, sua economia, 
entre tantos outros aspectos, sendo tais práticas utilizadas principalmente por indivíduos 
provenientes das regiões centro-sul do Brasil. Entre os nove estados nordestinos, um dos 
que mais sofre com esse preconceito, é sem dúvidas a Paraíba, ela que teve seu nome 
usurpado e transformado num adjetivo pejorativo,“o paraíba” para designar todo e qualquer 
cidadão nordestino, uma maneira de discriminar ainda mais nosso povo, fazendo com que 
boa parte da população paraibana se sinta constrangida e infelizmente envergonhada por 
pertencer ao estado. Seguindo essa conjuntura, esse artigo tem como objetivo, discutir a 
importância do discurso de auto valorizaçãoregional vinculado ao cotidiano escolar dos 
jovens, como uma das alternativas viáveis para diminuir o impacto negativo de tais práticas 
discriminatórias, visto que, os maiores disseminadores dessa visão distorcida do povo 
nordestino, são as grandes empresas midiáticas do país, ou seja, os famosos meios de 
comunicação de massa, que infelizmente ainda norteiam a linha de raciocínio de boa parte 
dos brasileiros. 
Palavras-chave: Nordeste. Discriminação. Cotidiano Escolar. 
 
 
A UTILIZAÇÃO DA LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL EM CAICÓ-RN  
Carla Patrícia Silva de Medeiros – UFRN 
Resumo: Devido à grande aceitação e propagação do cordel em meio à população mais 
simples, principalmente da região que atualmente denominamos de Nordeste, este tipo de 
literatura passou a ser caracterizada como fazendo parte da “cultura popular”. Sendo assim, 
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como consequência dessa visão cristalizada, alguns indivíduos não veem outra utilidade 
para o cordel a não ser o divertimento de quem o lê, visto que os cordéis trazem, em si, a 
abordagem de temáticas do cotidiano através de linguagem simples e bem humorada. 
Porém, isto é um ponto de vista um tanto equivocado, e para desconstruir essa ideia, esta 
pesquisa se propõe a discutir e problematizar a utilização da literatura de cordel no ensino 
de História Local, abordando, assim, uma das utilidades que o cordel possui, além, é claro, 
do entretenimento que proporciona. Nesta perspectiva, procura-se entender o porquê dessa 
literatura tão apreciada pela população local não ser utilizada nas aulas de História, 
sobretudo em consonância com as novas tecnologias, como recurso didático. Por se tratar 
de uma temática que toca nas questões da cultura local, podemos afirmar que este trabalho 
se enquadra na dimensão da História Cultural, tendo em vista que o cordel é um produto 
das representações do indivíduo que o fabrica. Para averiguar tal afirmação, utilizou-se como 
fontes principais entrevistas realizadas com professoras que estão inseridas no ambiente 
escolar da Escola Estadual Antônio Aladim e do Centro Educacional José Augusto, sendo a 
primeira localizada no bairro Boa Passagem e a segunda localizada no Centro, em Caicó-RN, 
considerando-se que a pesquisa se configura enquanto um estudo de caso. Essas entrevistas 
foram estendidas, também, para alunos das referidas escolas e pessoas que moram no 
município, mas, que estão fora deste contexto escolar, dentre eles um cordelista. Procurou-
se entender de que forma estas profissionais da área de História e as outras pessoas 
mencionadas enxergam este tipo de literatura e, paralelamente a essas entrevistas e 
observações realizadas no âmbito escolar, realizou-se uma oficina com intuito de verificar 
como os alunos das citadas docentes responderiam ao uso da metodologia, ou seja, a 
utilização do cordel durante uma aula. A pesquisa encontra-se em processo de conclusão. 
A hipótese levantada pela autora é a de que os professores de História de Caicó, em sua 
maioria, não têm tanto conhecimento sobre o cordel ou sobre as formas de se trabalhar 
com tal recurso, daí o porquê de evitarem a sua utilização. 
Palavras-chave: Literatura de cordel. Ensino. História. Cultura. 
 
 
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
NARRATIVAS DOS TEMPOS DE SECA NO SERIDÓ POTIGUAR  
Artur de Medeiros Queiroz - UFRN  
Resumo: Essa pesquisa tem o intuito de compreender as vivências e experiências de alunos 
da Educação de Jovens e Adultos, compreendidos como sujeitos histórico-social, 
construidores de subjetividades. É com o propósito de explorar o sujeito com o resgate na 
memória, nas fotografias que trazem significados dos tempos da seca que atinge a região 
do Seridó, no Rio Grande do Norte. Construiu-se um projeto paralelo intitulado: “Fotografia: 
Transparência da seca no Seridó Potiguar” aplicado no estágio IV (Ensino Fundamental), dos 
discentes de Pedagogia, do Centro de Ensino Superior do Seridó -CERES, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte-UFRN e, desenvolvido na Escola Municipal Presidente 
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Kennedy, Caicó-RN. Utilizou-se da abordagem biográfica, com história oral para 
compreender a história de vida do sujeito. Para a coleta de dados, utilizou-se de fotografias 
que retratavam a seca na zona rural, no Rio Grande do Norte, onde faziam leituras e 
releituras associando as histórias de vida de cada sujeito, posteriormente, foram levantadas 
temáticas (lembranças, dificuldades, estudos, governantes, impactos, sentimentos, 
expectativas, fé e crenças) para que narrassem suas histórias e experiências de vida coletadas 
por meio de entrevistas gravadas resultando na construção de um documentário. Tais 
vivências do cotidiano possibilita conhecer o outro, suas histórias de vida marcadas pelas 
subjetividades nos ajuda compreender a formação do indivíduo quanto na construção de 
crenças e valores compartilhados. E, essa troca de saberes ressignificam às práticas 
pedagógicas focalizando no ensino e aprendizagem significativa. 
Palavras-chave: Seca. Seridó. EJA. 
 
 
VOZES E SILÊNCIOS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NAS 
AULAS DE HISTÓRIA EM UMA TURNA DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO DA 
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM (CAICÓ-RN) 
Ana Carla de M. Trindade – UFRN 
Resumo: O trabalho é fruto de uma pesquisa que está sendo desenvolvida como exigência 
do componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Graduação em História da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e que tem por finalidade um artigo 
de conclusão da disciplina de Laboratório II. Tendo como participantes-colaboradores uma 
professora de História do Nível Médio que atua no turno vespertino da Escola Estadual Prof. 
Antônio Aladim (EEAA), juntamente com seus alunos, além da própria autora deste trabalho. 
Buscamos entender como essa docente e seus alunos do terceiro ano enxergam a utilização 
da música como fonte histórica e recurso didático-metodológico inserido em suas aulas, 
considerando-a, portanto, mediadora do saber histórico. Para tal, nos apoiamos na 
modalidade de pesquisa colaborativa de prática escolar, pois pesquisamos com o professor, 
de modo que, estaremos contribuindo com as investigações que visam à compreensão da 
figura do professor-pesquisador. Utilizamos como fontes: entrevistas orais feitas com a 
docente; questionários socioeconômicos respondidos pelos educandos; PPP (Projeto 
Político Pedagógico) da instituição; questões respondidas pela direção e equipe pedagógica; 
sessões reflexivas e aula observada. Dialogamos com os estudos de Paulo Freire, Maria 
Auxiliadora Schmidt, Circe Bittercourt, Joeri Duarte, Marcos Napolitano, Diego Charcon, 
Ivana Maria Ibiapina, Peter Burke, Sandra Pesavento, Michel de Certeau e Vera Candau, Elio 
Flores. Temos com resultado algumas conclusões. A primeira é que a música, inserida na 
cultura escolar – especificamente nas aulas de história – possibilitou que entendêssemos os 
limites e aberturas que esse recurso, problematizado, a parti dos usos e experiências do 
alunos , torna-se um importante meio e auxiliar da construção do conhecimento histórico, 
como também, a pesquisa de cunho colaborativo, proporcionou uma investigação 
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democrática, dialética e dinâmico, onde alunos e professora foram colaboradores essenciais 
desse processo. 
Palavras-chave: Ensino de História. Música. Recurso Didático e/ou Fonte Histórica. 
Professor/pesquisador. 
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EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: MOMENTO DE REAFIRMAÇÃO (OU 
NÃO) DA ESCOLHA DOCENTE  
Ilderlânia Pereira de Araújo - UFRN  
Resumo: O presente artigo é fruto de reflexões sobre a prática docente a partir das 
experiências do estágio supervisionado I, que vivenciei junto ao 9º ano da Escola Municipal 
Severino Paulino de Souza localizada na zona rural Caicó – RN. É objetivo geral deste 
trabalho pensar as contribuições que a disciplina de estágio proporcionou enquanto um 
momento de reafirmação da escolha docente. Dialogando com produções de Circe 
Bittencourt e outros pensadores/pesquisadores da área Ensino de História, procuro discutir 
a importância do conhecimento prévio dos alunos por meio dos conceitos espontâneos, 
bem como as primeiras vivências em sala de aula. Em meio aos relatos, exponho próprias 
escolhas metodológicas, que facilitaram a transposição didática, cujo meio sociocultural dos 
alunos foi levado em conta. 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Zona Rural. Caicó. 
 
 
ENTRE TEORIAS E PRÁTICAS: A INFLUÊNCIA DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LICENCIATURAS  
Maria Cláudia de Almeida Rocha - UFPB 
Rhanna de Pádua Barbosa Falcão de Albuquerque – UFPB 
Resumo: Atualmente alguns docentes das instituições de ensino superior passaram a 
perceber uma mudança significativa no perfil dos alunos que estão ingressando nos cursos 
de licenciatura. A percepção principal dessas mudanças ora parece compreender os embates 
da educação brasileira que não favorecem uma formação de boa qualidade, ora parece 
afugentar de dentro dos muros das universidades os discentes que não se encaixam no 
aluno ideal, não aceitando o desafio de envolver esse alunado no universo do conhecimento 
cientifico. A análise sobre os alunos que chegam até às academias é que o nível de 
conhecimento destes é de baixa qualidade, beirando a conceitualizações demasiadamente 
generalizadas, ou ainda deturpadas. Dentre as principais explicações estão os baixos níveis 
de formação nos ensinos fundamentais, dentre eles a falta de leitura, as precariedades 
escolares e da própria formação docente, e se associarmos tudo isso ao conhecimento 
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específico da História, da falta de relação entre o tempo passado e presente. Tamanha é 
essa lacuna para os alunos que, ao se deparar com uma outra realidade nos cursos de 
graduação acabam, em geral, sendo levados a evasão e ou retenção. Com base neste 
quadro, a questão em pauta é pensar como a formação docente pode contemplar 
amplamente a aquisição de conteúdo e relacioná-lo com a prática docente, compreendendo 
que os alunos estão sendo preparados para estar em uma sala de aula, e este, por sua vez, 
preparando alunos para ingressar nas instituições superiores. Esse ciclo se eterniza quando 
essa transmissão de conhecimento entre professor e aluno não passa de uma transferência 
e não imprime no aluno um conhecimento que será responsável pela formação de novos 
profissionais. Sendo assim, permanece a reflexão sobre essa experiência que parece caduca, 
mas é algo que é sutilmente percebido nos “novos” docentes, que sem a habilidade 
necessária em promover o conhecimento de maneira dinâmica e clara a seus alunos, 
alimentam os estereótipos que permeiam a História, como uma disciplina “decoreba”. 
Compreender onde está a falha nesse sistema de ensino-aprendizagem é necessário para 
rompermos esse ciclo permissivo. Desta forma, pensar a relação entre teoria e prática deve-
se entrar em pauta, como meio de transformar esse aluno de licenciatura em professores 
que detém o domínio não apenas de conteúdo, mas da percepção entre o quê e como se 
deve ensinar. Desta forma, os projetos institucionais como Monitoria, PIBID e Prolicen são 
complementares nesse processo de formação. Assim, este trabalho busca discutir como tais 
programas influenciam no processo de formação docente, e de que maneira as práticas 
realizadas nestes projetos podem ser aplicadas pelos professores nos cursos de licenciatura. 
Palavras-chave: PIBID. Formação da docência. Licencitura. 
 
 
RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HISTÓRIA NO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA (CAICÓ-RN) 
Aline da Silva Linhares – UFRN 
Resumo: O presente trabalho se propõe a discutir a experiência no Estágio Supervisionado 
de História, realizado no Centro de Ensino de Jovens e Adultos Senador Guerra (Caicó-RN). 
A pesquisa foi realizada em diferentes frentes: pesquisa de campo participante na escola, 
questionários respondidos pelos/as alunos/as, professora tutora e diretor da escola, além 
da produção/ realização de uma oficina sobre a História dos Hebreus. Diante disto, 
pretendemos analisar os desafios para o Ensino de História na Educação de Jovens e Adultos 
(1º ano do Ensino Médio), pautando-nos nas seguintes problematizações: quais 
representações foram construídas sobre a Educação de Jovens e Adultos na referida escola? 
Quais as possíveis relações entre o conhecimento acadêmico e sua operacionalização na 
escola básica? Quais as demandas e provocações inspiradas por essa experiência no Estágio 
em História? Assim, ao compartilhar nossa trajetória, pretendemos contribuir com as 
discussões sobre a formação e a prática docente, os desafios para a Educação de Jovens e 
Adultos, tentando ir além dos discursos generalizantes de pessimismo e acomodação, ou 
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ainda, no outro pólo, dos discursos idealizadores de uma educação perfeita. Portanto, nosso 
trabalho pretende analisar as limitações, mas também destacar as conquistas observadas 
em nossa experiência do Estágio de História. 
 Palavras- chave: História. Ensino. Estágio. EJA. 
 
 
A HISTÓRIA ENSINADA NA EJA: DO CURRÍCULO À FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 
HISTÓRICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE CAICÓ 
Vanilda de Araújo Campelo – UFRN 
Resumo: Discute de que forma é planejado o Currículo da disciplina História para a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio, no Centro de Educação de Jovens e 
Adultos (CEJA), na cidade de Caicó- RN. Estudo feito em conjunto com as disciplinas de 
Laboratório de História I e II, componente curricular obrigatório do Curso de Licenciatura 
em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa visa analisar de 
que forma o currículo da escola está organizado, que  materiais didáticos são trabalhados 
na EJA do Ensino Médio noturno da instituição, como também, investigar a forma pela qual 
a consciência histórica de sua clientela secundarista vem sendo construída, direcionada para 
o Ensino de História. O estudo enquadra-se no campo da História Cultural, perpassando um 
enfoque acerca de relações de poder, no sentido de identificar o lugar do processo da 
escolarização dos jovens e adultos na cidade de Caicó. As fontes utilizadas estão localizadas 
na escola onde a pesquisa está focada: livros de frequência e documentos administrativos, 
tratados por meio da História do Discurso, assim como os depoimentos de professores que 
foram captados por meio de questionários. Ponderar o Ensino de História com o foco na EJA 
em Caicó, não exprime uma discussão final, e sim, a busca pelo conhecimento do ensino 
local, na qual nos possibilite o entendimento acerca deste, visando identificar o modo como 
é pensado o processo de escolarização dessa modalidade, levando em consideração o 
tempo limitado que a mesma dispõe. A concretização do estudo evidenciou-se de grande 
importância no sentido de que, buscou-se compreender e identificar como vem sendo 
desenvolvida a educação de uma classe que, muitas vezes, é vista como repleta de 
limitações. Como resultado, o estudo aponta que existe a necessidade de mudança em seu 
currículo, pois o mesmo encontra-se desatualizado, com isso, refletindo em toda sua 
estrutura. Em relação à disponibilidade dos materiais didáticos para o Nível Médio, a escola 
não utiliza nenhum tipo de ferramenta diferenciada nesse segmento. O modo que as aulas 
e as metodologias são aplicadas, não atendem às necessidades dos alunos, como forma de 
nortear as vivências do seu dia a dia e a realidade local, não ocorrendo uma didatização dos 
conteúdos aplicados para contribuir na construção da consciência histórica de seus 
alunos.              
Palavras-chaves: Ensino de História. Material Didático. Consciência Histórica. Jovens e 
Adultos. 
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PARÓDIA NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE DE GÊNERO INFANTO-JUVENIL 
Francisco Valderí Liberato da Costa - UFRN 
Francisco David de Lima - UFRN  
Resumo: O artigo objetiva investigar sobre a influência que o ensino do gênero paródia 
exerce no Ensino Fundamental e Médio,através de trabalhos acadêmicos de conclusão de 
curso dos professores Oliveira e Hammes; discutir os aspectos teóricos de Sant’Anna, 
Hutcheon e dos PCNS, sob a perspectiva do gênero paródia no Ensino Fundamental e 
Médio; compreender os problemas e a importância do ensino do gênero paródia em sala 
de aula. 
Palavras-chave: Paródia. Escola. Gêneros literários. 
 
 
UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM DA HISTÓRIA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO 
Tainara Nadja dos Santos Dantas - UFRN 
Ana Carla de Medeiros Trindade – UFRN 
Resumo: Nos dias atuais, multiplicam-se as fontes documentais e recursos didáticos 
utilizadas no processo do ensino-aprendizagem da história, estes, por sua vez, tem o papel 
de "facilitar" e colaborar no entrosamento dos estudantes com os conteúdos ensinados no 
ambiente escolar. Portanto, tornam-se pertinentes às pesquisas que visem entender as 
experiências que o professor, como pesquisador e mediador do conhecimento, enxerga e 
aplica essas metodologias. Partindo do exposto, nosso objetivo é perceber como as fontes 
e/ou recursos didáticos possibilitam a ampliação do conhecimento histórico, assim como 
auxiliam no diálogo professor-aluno, aluno-aluno, refletindo numa metodologia que busca 
transformar um momento de descontração em um saber intelectual, que seduza o aluno a 
participar enquanto sujeito ativo da construção do saber, contribuindo no saber-fazer em 
história. Os resultados que serão apresentados nesta comunicação, são frutos de uma 
investigação que foi desenvolvida no primeiro semestre de 2014, por meio do projeto de 
iniciação cientifica “A investigação como modalidade de formação educativa para o ensino 
de História”, no qual observamos aulas de histórias nas turmas do 1º, 2º e 3º anos do turno 
vespertino da Escola Estadual Antônio Aladim, localizada em Caicó-RN, nas quais os alunos 
apresentaram seminários, empregando-se recursos didáticos para auxiliar a transmissão e 
apresentação do conteúdo histórico. Os materiais didáticos utilizados foram: história em 
quadrinhos, mamulengos, paródias e a literatura em cordel, sendo tais procedimentos 
sugeridos pela professora da turma. Dialogaremos com os seguintes estudiosos e teóricos: 
Paulo Freire, Circe Bittercourt, Crislane Azevedo, Peter Burke, Sandra Pesavento e Michel de 
Certeau. 
Palavras-chave: Ensino de História. Professor/Pesquisador. Recursos Didáticos.  Ensino-
Aprendizagem. 
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O CURRÍCULO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA NA UERJ: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
CULTURAS E EUROCENTRISMO 
Fernando Guimarães Pimentel – UNIRIO 
Resumo: No presente artigo nos propomos a levantar alguns questionamentos e 
apontamentos sobre a trajetória recente do currículo do curso de graduação em História 
(bacharelado e licenciatura) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) campus 
Maracanã. Esse trabalho insere-se no projeto “Formação de professores, Pedagogias 
decoloniais e interculturalidade: agendas emergentes na escola e na universidade” que 
desenvolvemos vinculados a linha de pesquisa de Práticas Educativas, Linguagens e 
Tecnologias do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, sob a orientação da professora Cláudia Miranda. A partir 
do diálogo com concepções teóricas de autores como Álvaro Vieira Pinto (1994), Marcelo 
Badaró (2014), Aníbal Quijano (2005) e Edward Said (2007), pretendemos analisar o currículo 
sob a ótica da discussão entorno da cultura e da História Cultural, apresentando 
considerações sobre eurocentrismo, colonialidade e culturalismo. Inicialmente 
apresentaremos um debate teórico sobre a História Cultural no Brasil, seus usos e abusos, 
embasados na análise que o professor Marcelo Badaró (2014) faz em livro intitulado “A 
miséria da historiografia”. Em seguida discutiremos os aportes de Álvaro Vieira Pinto sobre 
a produção de conhecimento nas universidades e os conceitos de cultura, em diálogo com 
Edward Said (2007) e Aníbal Quijano (2005) que problematizam o eurocentrismo em seus 
diferentes contornos e usos. Por fim, traçaremos algumas considerações preliminares sobre 
o objeto estudado, partindo do pressuposto de que o currículo de História, composto a 
partir das relações sociais entre alunos, professores e a sociedade em geral, carrega, em seu 
conteúdo marcas dessas relações, e, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, expressões 
que caracterizam o eurocentrismo. Isso pode ser verificado, observando a predominância 
das disciplinas que estudam a História da Europa e a ausência de outras histórias, como a 
dos povos árabes, dos povos do continente africano e asiático. Nesse sentido, a disputa 
entre propostas historiográficas, entre agendas diferentes, figura-se no currículo oficial e 
praticado e proporcionam debates políticos e acadêmicos em torno de histórias contadas, 
possíveis e ocultadas. 
Palavras-chave: Eurocentrismo. História. Currículo. 
 
 
NOVAS FORMAS DE ENSINAR: DISCUTINDO DITADURA MILITAR E MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR 
Rosicleide Henrique da Silva – UFCG 
Resumo: A temática Ditadura Militar (1944-1985) pode ser contemplada sob diversos 
olhares, sendo necessário escolhermos a melhor forma de lidarmos com esse assunto, 
principalmente em sala de aula, para que possamos conduzir de maneira satisfatória e 
prazerosa com nosso alunado as discussões acerca desse período ditatorial, marcado pela 
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censura e perseguição a sociedade da época.  Este trabalho tem o objetivo de mostrar que, 
com o projeto “A menina dos olhos da repressão”: censura a música brasileira no período 
da Ditadura Militar, os alunos tiveram a oportunidade de aprender e apreender, de forma 
leve e prazerosa,  sobre um tema tão sensível à nossa sociedade. Assim, através da análise 
de letras de músicas e charges os nossos alunos foram capazes de desenvolver um senso 
crítico, traçando um novo olhar sobre a temática Ditadura Militar. O referido projeto foi 
desenvolvido com os (as) adolescentes do 3º ano Regular, do turno da noite, da Escola 
Estadual do Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto- Serra Redonda-PB evidenciando 
uma nova forma de ensino-aprendizagem em sala de aula acerca da temática Ditadura 
Militar.  
Palavras-chave: Ditadura Militar. Escola. Estudantes. 
 
 
O ROCK SOB OS ARES DA NOVA REPÚBLICA: IDENTIDADE E A PRODUÇÃO DO BROCK 
NO RIO GRANDE DO NORTE (1985-1990) 
Brenda Soares Silva – UFRN 
Resumo: O trabalho propõe pensar aspectos da musicalidade do período imediatamente 
pós-Regime Militar brasileiro. A partir de canções de bandas de rock em atividade durante 
a Nova República, relaciona-se a produção musical de bandas como Titãs, Ultraje a Rigor e 
Camisa de Vênus com a produção de grupos musicais de Natal-RN, a exemplo de Modus 
Vivendi, Cantocalismo e General Junkie, estabelecendo, assim, um ponto de ligação entre a 
produção BRock do chamado eixo central com a de outras regiões, cuja divulgação se deu 
no cenário regional, restrita ao território potiguar. Buscamos, assim, evidenciar a 
disseminação do Rock Brasil ao longo do território brasileiro, bem como caracterizar o Rio 
Grande do Norte como ativo na indignação mediante o sistema político vigente; indignação 
esta a ser representada pelo rock, contribuindo para a identidade ao jovem potiguar. A 
metodologia está  construída sobre leitura de textos de autores como Paul Friedlander e 
Aline Rochedo; seleção, leitura e análise de textos (postagens, comentários, letras de e 
melodias de músicas) em blogs sobre música potiguar, como o “Rock in Natal”, “Natal Rock 
and Roll”, “MPB: Música Popular Potiguar” e o “Blog do Carito” – este, especificamente, sobre 
a banda Modus Vivendi. As músicas produzidas pelas bandas de rock do período 
contribuíram para a formação de uma consciência acerca da situação política, econômica e 
social do país e o BRock também não se resumiu apenas aos principais polos econômicos e 
populacionais do Brasil, atingiu todo o território nacional por seu caráter de movimento, que 
se dissemina como uma rede estabelecendo uma identidade em comum. O texto busca, 
portanto, expor a análise de músicas de bandas de rock da década de 80 da cidade de Natal-
RN, pensando estas e sua produção enquanto parte integrante do movimento BRock e como 
tal produção colaborou para o momento de transição, contribuindo para a formação de 
identidades e representando um grupo. 
Palavras-chave: BRock. Natal. Bandas. 
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SESSÃO 3 
20 nov 2014 

 
POR UMA “ESCOLA NOVA”: OS IDEAIS ESCOLANOVISTA NA REVISTA DO ENSINO DO 
ESTADO DA PARAÍBA (1932-1937) 
Alexandro dos Santos - UFCG 
Alisson Pinheiro Costa – UFCG 
Regina Coelli Gomes Nascimento - UFCG 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os ideais escolanovista presentes 
nas páginas da Revista do Ensino criada pelo governo do Estado da Paraíba entre os anos 
de 1932 a 1937. A documentação consultada consta dos exemplares da Revista do Ensino, 
que se encontram no acervo da biblioteca Atila de Almeida UEPB Campina Grande – PB. A 
estrutura da revista contém textos de fácil leitura e interpretação. A referida revista era 
direcionada a professores e professoras do Estado com a finalidade de lhes manter a par do 
movimento em relação ao Departamento de Instrução. As formulações da historiadora 
Cecília Hanna Mate (2002), nos auxilia a pensar o Estado moderno na década de 30, e a 
construção dos ideais da “Escola Nova” como modelo renovador de ensino em uma 
abordagem modernizadora e racionalizada. Nosso aporte teórico-metodológico apoia-se 
nas abordagens de uma Nova História Cultural, a partir das discussões proposta pelo 
historiador francês Michel de Certeau (2011), a respeito das práticas cotidianas atentando 
para as sutilezas, estratégias, táticas e operações do fazer e do saber. 
Palavras-chave: Escolanovista. Revista do Ensino. Estado da Paraíba. 
 
 
MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO: A ESCOLA NOVA E O ENSINO DE ARTES NO BRASIL  
Wojciech Andrzej Kulesza - UFPB  
Resumo: Uma das principais características do movimento de renovação educacional que 
tomou corpo no início do século passado no mundo ocidental, justamente denominado o 
“século da criança”, foi a centralidade dada à atividade do educando no processo de ensino-
aprendizagem. Para além das consequências advindas dessa mudança de perspectiva na 
metodologia do ensino dos conteúdos tradicionalmente trabalhados nas escolas, novas 
áreas do conhecimento passaram a ser valorizadas exatamente porque envolviam 
diretamente as atividades dos alunos. Desta forma, o desenho, os trabalhos manuais e as 
artes em geral foram redimensionados no currículo da escola primária, alterando assim 
também o quadro de disciplinas ministradas nos cursos de formação de professores (as). No 
Brasil, esse movimento adquiriu maior visibilidade a partir dos anos de 1920, no bojo das 
reformas educacionais do ensino primário e normal realizadas em diversos Estados pelos 
“pioneiros da educação nova”. Neste trabalho procura-se circunscrever essas mudanças ao 
caso da Escola de Aperfeiçoamento, um curso pós-normal estabelecido em Belo Horizonte 
como parte da “reforma Francisco Campos” implantada em Minas Gerais de 1926 a 1930. 
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Contando com a participação de especialistas europeus ligados ao Instituto Jean Jacques 
Rousseau de Genebra, vindos especialmente para introduzir as novas tendências do ensino, 
essa instituição iria marcar profundamente a educação e a cultura mineiras. Confluindo 
ideologicamente com o movimento modernista manifesto na mesma época, através da 
identificação entre a livre expressão da criança e a do artista, a proposta escolanovista iria 
operacionalizar o ensino das artes plásticas na escola primária, especialmente na área do 
desenho e da modelagem, com a introdução de novas técnicas e materiais, rompendo assim 
com a hegemonia dos diversos tipos de “academias” na definição do fazer artístico. 
Palavras-chave: Modernização. Artes. Educação.  
 
 
O MEU CONSELHO VAI PARA AS MULHERES: UMA ANALISE DAS OPINIÕES 
PRESENTES NA SEÇÃO “AUTO FALLANTE” NA REVISTA FON FON NO ANO DE 1930 
Janaína dos Santos Maia – UFCG 
Resumo: O estudo proposto tem como seu principal objetivo, fazer uma analise sobre as 
opiniões emitidas pela seção “auto fallante”, presente no corpo editorial da revista Fon Fon, 
no ano de 1930. Com esta ação, buscaremos apreender a natureza dos discursos, que 
fizeram parte desta seção, os quais, em sua maioria, eram dirigidos às mulheres, com o 
intuito de compreendermos o modelo de conduta proposto para o publico feminino, ao 
qual, esta publicação se direcionava neste período, tendo como suporte metodológico os 
estudos sobre feminino e revista de Joana Maria Pedro (2005) e a ordem discursiva presentes 
em Michel Foucault (2012). 
Palavras-chave: Mulheres. Revista Fon Fon. Feminino. 
 
 
A PROPOSTA DE MULHER IDEAL CONSTRUÍDA PELO GUIA PRÁTICO “DICAS E 
CONSELHOS PRÁTICOS PARA O LAR”, NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 
Camila Parente da Costa – UFCE 
Resumo: Este artigo toma por objetivo principal refletir, na segunda metade do século XX, 
no Brasil, acerca da proposta de mulher ideal sob a ótica do “Dicas e Conselhos Práticos para 
o Lar”, atentando para a proposição do estabelecimento de um vínculo entre o sexo 
feminino, a casa e os produtos industrializados da indústria de bens e consumo. Percebe-se 
a procura em formar uma ligação entre as mulheres e a era da máquina, onde se percebia a 
busca em estabelecer uma relação entre o sexo feminino e os produtos provenientes das 
indústrias de bens de consumo, na qual eram enfatizadas as necessidades de ambos: os 
produtos precisavam ser vendidos, e as mulheres tinham que transformar seu modo de 
vestir, de se comportar, de realizar os afazeres domésticos, em virtude das transformações 
sociais pelas quais estavam vivenciando. Serão problematizados os três volumes do guia 
prático “Dicas e Conselhos Práticos para o Lar” o qual, infere-se, visava um público feminino, 
pertencente à classe média. Os guias práticos designados essencialmente para o público 
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feminino, contendo temáticas relacionadas ao âmbito doméstico e relacionamento com a 
família e consigo mesma, apresentam-se como uma fonte para o campo da pesquisa 
histórica visando analisar o processo de construção da figura da mulher, na segunda metade 
do século XX. As discussões do presente artigo serão norteadas pelos seguintes objetivos 
específicos: atentar para as mudanças em torno das mulheres e a realização dos seus 
afazeres domésticos; perceber as ambiguidades ao longo do processo de construção da 
referida proposição, já que ora era sugerido às mulheres maior aproveitamento de um 
tempo livre próprio ora era reforçada a sua “natureza feminina”. 
Palavras-chave: Mulher ideal. Vida doméstica. História das Mulheres. 
 
 
ENTRE FATOS, DATAS E HERÓIS NA BUSCA DO CULTO À PÁTRIA: A HISTÓRIA 
ENSINADA NO GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBÚ  (1909-1920) 
Paula Lorena Cavalcante Albano da Cruz – UFRN 
Resumo: O presente trabalho faz parte de uma pesquisa sobre a História das Disciplinas 
escolares no Rio Grande do Norte. Tem por objeto de estudo o ensino de História no Grupo 
Escolar Barão de Mipibú/RN, inserido no recorte temporal de 1909 a 1920. Apresenta como 
objetivos estudar os propósitos da disciplina História dentre do currículo escolar, analisar a 
sua possível instrumentalização e como se dava essa dentro do ideário republicano.  A 
escolha pelo tema se deve pela importância de tal estudo para a História da Educação 
brasileira e local, contribuindo para o conhecimento da organização da educação norte-rio-
grandense no inicio do século XX. Apresenta relevância nos estudos sobre a História das 
Disciplinas escolares, de forma particular para a História do Ensino de História, revelando a 
sua constituição e desenvolvimento no Brasil e no Rio Grande do Norte. Para realizarmos 
esse trabalho tivemos que buscar nos fundamentar em autores que pudessem contribuir na 
discussão de tal temática, abordando as áreas de História da Educação, das Disciplinas 
escolares e Ensino de História. Na área da História das Disciplinas escolares fomos 
orientados pelas leituras de trabalhos de Chervel (1990) e na História da Educação nos 
apoiamos em autores como Saviani (2007), Vidal (2002) e Faria Filho (2005), acerca da 
História da Educação Norte-rio-grandense nos apropriamos da colaboração de Moreira 
(2005), Stamatto (2005) e Araújo (1982). Para compreendermos bem a constituição e as 
influências sofridas pelo ensino de História no Brasil, buscamos nos embasar em Fonseca 
(2004), Pinsky (2004), Vianna (2009) e Bitterncourt (2000).  Como resultados, através das 
fontes levantadas, a saber, de ordem administrativa, legislativa e pedagógica, sendo essa 
última o foco central da nossa análise, pois nessas, através dos Diários de Classe e dos 
Relatos dos diretores, pudemos perceber os conteúdos históricos que eram ensinados, as 
disciplinas que acompanhavam o Ensino de História, como também os livros que davam 
suporte as aulas de História e os momentos dedicados às ações cívico-patrióticas em que 
eram inseridos os conhecimentos históricos.  Por fim, a análise das fontes contribuiu para 
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revelar o cotidiano das ações da escola neste âmbito, que caminhavam juntas com os 
princípios republicanos, disseminando as ideias da República que eram divulgadas.  
Palavras-chave: República. Grupo Escolar. Ensino de História. 
 
 
LIVRO DIDÁTICO, ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA ESCOLAR: PELA SUPERAÇÃO DE 
VELHOS CAMINHOS  
Moisés Pereira da Silva – UEG 
Resumo: Chervel (1999) iniciou a crítica sobre uma tendência que relegava à escola o papel 
de reprodutora de um saber que, por ser erudito, não podia, sem a necessária transposição 
didática, apresentar-se aos escolares, incapazes de entenderem os meandros da produção 
científica. O avanço nessa crítica, a exemplo das proposições de Demo (2002), Masetto 
(2008), Moraes e Lima (2002) têm possibilitado a recolocação dos elementos da cultura 
escolar numa nova perspectiva. A educação para a autonomia (FREIRE, 1999) oportuniza 
problematizar, em conjunto com outros elementos da realidade escolar, os usos e abusos 
da utilização do livro didático no ensino de história. É essa a discussão que estamos 
propondo. 
Palavras-chave: Livro didático. Ensino de História. Cultura escolar. 
 
 
O LUGAR DO CANGAÇO NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA: A SECUNDARIZAÇÃO DE 
UMA HISTÓRIA DO NORDESTE 
Iranilson Pereira de Melo – UFRN 
Resumo: O trabalho apresentado por ora, traz como tema: “O LUGAR DO CANGAÇO NO LIVRO 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA: a secundarização de uma história do Nordeste”. Tem por objetivo 
apresentar as ideias que hoje circulam no ensino fundamental nas escolas municipais do 
Município de João Câmara - RN, mediante a utilização do livro didático “Historia - Sociedade & 
Cidadania” do 9º ano de autoria de Alfredo Boulos Júnior (2009); levando em consideração que 
o livro didático nos dias atuais, vem atuando como principal recurso no auxilio e na construção 
do conhecimento a ser inserido em sala de aula, o Cangaço não diferente tem apresentado 
problemáticas quanto ao seu desenvolvimento, na construção dos discursos, que apresentada 
aos alunos, muitas vezes, uma visão romântica e reducionista sobre o movimento social tão 
representativo na região  Nordeste no início do século XIX. Para tanto, propomos o diálogo com 
outros autores como Pericás (2010), e Queiróz (2005), na tentativa de ampliar as discussões já 
presentes no livro didático do ensino fundamental da cidade. E ainda, na possibilidade de 
ampliação do arsenal teórico dos docentes de história para se (re)pensar e trabalhar o Cangaço 
em sala de aula, bem como, permitir aos discentes várias visões sobre uma mesma temática, a 
fim de que haja o desenvolvimento do senso crítico do indivíduo indo para além das repetições 
que acontecem a todo o momento nas salas de aula.  
Palavras-chave: Cangaço. Ensino de História. Livro didático. 
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FERRAMENTAS METODOLOGICAS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO 
Francisca Evânia Souza de Lima - UFRN 
Robson Rafael de Freitas Filho – UFRN 
Resumo: O trabalho visa apresentar um relato de experiências vivenciadas no ensino da 
história, versando ainda mostrar melhores metodologias para o ensino da história. É 
interessante que o professor compreenda que a sala de aula é um ambiente rico, onde 
podemos nos deparar com uma diversidade imensa, e, é cabível ao professor buscar 
melhores ferramentas para desenvolver o aprendizado dos seus alunos. Tomar 
conhecimento de que o aluno “não é um ser acabado” como próprio Paulo Freire (1996) 
ressaltou em suas obras, principalmente em Pedagogia da autonomia é o primeiro passo a 
ser seguido para a promoção de uma boa aprendizagem. É interessante ainda embasar-se 
pelas orientações apresentadas pelo PCN (1998) de história que norteia como o ensino da 
história deve ser ministrado, onde o mesmo aponta para “valorização do conhecimento que 
o aluno já possui” para a partir desse conhecimento “desenvolver os conteúdos 
programáticos” buscando sempre permitir que o aluno consiga relacionar o que aprende, 
com sua relevância para sua vida cotidiana. Contudo, é ainda mais importante desenvolver 
todo esse conhecimento teórico na pratica, para que assim se promova, portanto, o 
conhecimento, uma vez que, essa é a principal função do professor. Nesse contexto, 
apresenta-se uma das experiências vivenciadas em sala de aula em turmas de 9º ano do 
ensino fundamental, com intuito de proporcionar aos futuros e atuais professores o desejo 
de instigar seus alunos a buscar e praticar o conhecimento adquirido em sala de aula. “É 
preciso considerar que hoje em dia os alunos recebem um grande número de informações 
sobre as relações interpessoais e coletivas por intermédio dos meios de comunicação” 
(BRASIL, 1998, p. 53). Diante disso, é cabível ao professor buscar ferramentas que possam 
auxilia-lo no processo de ensino e aprendizagem aproveitando tudo o que os meios de 
comunicação têm a oferecer. Nessa perspectiva foi proposto para a turma de 9º ano de uma 
Escola Estadual do município de João Câmara/RN, a organização e simulação de uma rádio 
dentro da própria sala de aula, para os alunos através da mesma, discutir sobre temas 
relacionados aos conteúdos programáticos da história, de forma que se quebrasse a 
metodologia tradicional, onde o professor era mero repassador de conteúdos. “É 
fundamental que ao longo de sua escolaridade os estudantes transformem suas reflexões 
sobre as vivências sociais no tempo, considerando a diversidade de modos de vida” (BRASIL, 
1998, p. 53). Assim, os alunos através da participação na simulação da rádio, puderam 
participar de forma interativa na aula, e, deixaram de ser meros receptores, além de poder 
compreender e refletir sobre o conteúdo estudado. 
Palavras-chave: Ensino de História. Metodologia. Ensino Fundamental. 
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SESSÃO 4 
21 nov 2014 

 
TECNOLOGIA NO ENSINO DE HISTÓRIA: DESAFIOS DOS PROFESSORES NA 
ATUALIDADE 
Gerimário da Silva Nunes - UFRN  
Resumo: O presente artigo propõe uma discussão acerca das novas potencialidades 
tecnológicas didático-pedagógicas no ensino de História do século XXI. Nos últimos anos, 
o que se pode perceber é que várias transformações ocorreram na vida das sociedades; 
quase todos os setores passaram por grandes mudanças decorrentes das inovações 
tecnológicas, inclusive a educação. O objetivo desse trabalho, portanto, é analisar a 
utilização de instrumentos tecnológicos como celulares, computadores, smartphones, 
iphone, ipad, data show, dentre outros, nos processos de ensino e aprendizagem. 
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino de História. Professores. 
 
 
O BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA HISTÓRIA: UM PASSEIO 
PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN  
Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz - Escola Municipal Arthephio Bezerra Da Cunha 
Resumo: Este trabalho é resultado da execução do projeto “O blog como ferramenta 
pedagógica nas aulas de História: um passeio pelo patrimônio histórico-cultural de Serra 
Negra do Norte-RN e tem como objetivo apresentar discussões, reflexões, impressões e 
todo o desencadear do referido projeto realizado no 4º bimestre do ano letivo de 2013, com 
alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Arthéphio Bezerra da 
Cunha, localizada na cidade acima já citada. Na ocasião, privilegiamos como intenção 
educativa destacar a importância da valorização do patrimônio histórico-cultural da urbe de 
Serra Negra do Norte/RN, a fim de desenvolver nos alunos atitudes e procedimentos de 
preservação desse patrimônio. Para tal, enveredamos pela interpretação dos conceitos de 
história e memória, os quais possibilitaram que os alunos elencassem alguns elementos que 
são imprescindíveis para a construção da identidade e história do lugar. A metodologia 
direcionou-se para a utilização de fotografias antigas e atuais da cidade, juntamente com 
relatos orais de membros da comunidade como forma de resgatar a memória dos locais e 
das pessoas relatadas, produção de textos e poemas, produção de um vídeo sobre a história 
de alguns espaços arquitetônicos serra-negrenses e a apresentação de um sarau como 
culminância de tudo que foi realizado durante a execução desse trabalho. Estes e outros 
elementos foram usados na construção de um blog -
http://experienciacomhistorialocal.blogspot.com.br/, vindo este a se transformar em uma 
ferramenta didática a ser utilizada em outros momentos do ambiente escolar como 
instrumento de sistematização da aprendizagem. Dessa maneira, este trabalho de 
preservação cultural,contribuiu para a construção de uma educação para a cidadania, com 
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destaque para a compreensão de que a história pessoal faz parte de um contexto mais 
amplo, ou seja, faz parte do patrimônio cultural herdado, que pode ser percebido nos 
vestígios deixados nos inúmeros documentos, sejam esses vestígios arquitetônicos, 
fotografias, registros escritos ou orais. Esse projeto também foi gratificante por ter 
conseguido romper com os conteúdos curriculares de História e ainda por ter inserido os 
alunos em uma proposta de educação patrimonial, através da conscientização do papel de 
cada indivíduo como formador – transmissor da memória e do patrimônio cultural de sua 
sociedade, além de apresentar e iniciar os estudantes na conservação dos bens culturais 
através da utilização dos recursos midiáticos e do uso do blog como local da rede que 
“conserva e armazena” a memória coletiva de um lugar, de um povo, através de suas 
postagens. Com a conclusão desse trabalho, podemos perceber o leque de possibilidades 
que o Blog pode nos oferecer como suporte pedagógico, e como o seu uso em sala de aula 
permite que qualquer professor de história possa adotá-lo como uma importante 
ferramenta de auxílio na didática do conhecimento e valorização do patrimônio histórico 
cultura de uma cidade. 
Palavras-chave: História local. Ensino de História. Patrimônio cultural. 
 
 
AS NTICS NO ENSINO DE HISTÓRIA: ABORDAGENS E ENSINO 
Telany Cristina Lopes - UERN 
Paulo Henrique S. Araujo – UERN 
Resumo: Este trabalho consiste em demonstrar os elementos inerentes à inserção teórico-
metodológica das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTICs – que 
estabelece uma análise da ambiência pedagógica, e consequentemente, as interferências 
que corroboram no ensino-aprendizagem no ensino de História. Incutir essa proposta no 
ensino de História tem viabilidade, e tem significativa importância por possibilitar ao aluno 
interagir com o conhecimento, este sendo mediado pelo professor, na qual ampliará suas 
experiências exitosas com os saberes históricos. A pesquisa dialogou com os autores Brito e 
Purificação (1997); Fonseca (2004); Schmidt (2002) e Silva (2013), assim como propiciaram o 
embasamento teórico para subsidiar a discussão seja no campo escolar, seja na 
sistematização das informações, incrementando e dando visibilidade a necessidade da 
relação entre as NTICs e o ensino de História. A pesquisa foi desenvolvida mediante 
pesquisas bibliográficas, buscando na literatura aporte teórico e aspectos metodológicos 
das NTICs, e ainda, a utilização da pesquisa qualitativa, tendo como elemento a aplicação 
de questionários semi-estruturados com professores da disciplina de História. 
Palavras-chave: NTICs. Ensino de História. Metodologia. 
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NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS MÉTODOS 
Hudson Lucas de Souza - UFRN 
Danilo Martins do Nascimento – UFRN 
Resumo: O resumo que se segue tem como objetivo pensar o uso das novas tecnologias 
em sala de aula, parceiras do ensino aprendizagem e utilizá-las de forma que haja 
interatividade na relação professor- aluno, atentando para não atribuir ao docente o título 
de detentor do conhecimento. Cabe ressaltar que essas novas tecnologias estão presentes 
e transformam a vida das pessoas, interferindo social e culturalmente no cotidiano. 
Tecnologias como o cinema, rádio, televisão, tablet, além de computadores conectados a 
internet, celulares e ainda as redes sociais podem ser inseridas como ferramentas de ensino-
aprendizagem para alunos de diversas classes sociais e lugares, levando em consideração 
que ajudam no trabalho de problematizar as temáticas trabalhadas pelo professor em sala 
de aula. A proposta desse resumo é pensar uma aula prática via celular (do tipo smartphone), 
usando os chamados aplicativos de comunicação, que podem ser baixados por qualquer 
pessoa, atentando para um em especial o “whatsapp” ferramenta de comunicação 
freqüentemente usada entre os jovens em idade escolar, entendendo que o mesmo poderá 
ser utilizado como um método didático nas aulas de história. Nesta experiência 
levantaremos os prós e contras no uso dessas novas tecnologias em sala de aula. 
Palavras-chave: Novas tecnologias. Ensino de História. Metodologia. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 7 
Escravidão e Pós-Abolição no Brasil: cultura, 

sociedade e relações etnoraciais 

 
Coordenação 
Prof. Ms. José Pereira de Sousa Júnior - UFRN 
 

Local 
Sala D7 
 

SESSÃO ÚNICA 
19 nov 2014 

 
A FAMÍLIA ESCRAVA E O DESMORONAMENTO DO SISTEMA ESCRAVISTA NA 
COMARCA DO PRÍNCIPE  
Ariane de Medeiros Pereira - UFRN  
Resumo: A historiografia que debate o sistema escravista no Brasil até os anos de 1970 
renegava a formação da família escrava por entender que aquela não possuía normas e 
nexos sociais, o que impossibilitava a aglutinação de pessoas na vida privada. Somente a 
partir dos anos de 1980, passou a existir a inserção sobre o dialogo da constituição da família 
escrava, no entanto, a dita família seria verificada apenas nas regiões de grandes plantações, 
como era o caso do sul do Brasil. Atualmente o debate sobre a constituição da família 
escrava encontra-se consolidado dado vista as novas fontes discutidas pelos estudiosos 
sobre o assunto. No entanto, o estudo sobre a família escrava em regiões do interior 
sertanejo – com luz em documentação serial (fontes paroquiais, cartórios, judiciais e 
censitárias - ainda merece uma discussão efetiva na qual a experiência da família em seu 
cotidiano seja analisada. A proposta do nosso trabalho é discutir o papel da família escrava 
na Comarca do Príncipe pelo viés do desmoronamento do sistema escravista da Comarca 
do Príncipe, para tanto recorreremos às leis imperiais que contribuíram para a busca da 
liberdade da família cativa e de ações de liberdades impetradas na dita Comarca. 
Entendemos que a família escrava foi um agente histórico que soube forjar estratégias 
cotidianas para negociar com seus senhores, mesmo estando na opressão do cativeiro. A 
família escrava longe de ser relegada ao papel de gestar paz nas senzalas, em nosso 
trabalho, é tida como um sujeito atuante que por meio das solidariedades construídas 
contribuiu para a desagregação do sistema escravista. 
Palavras-chave: Família escrava. Comarca do Príncipe. Ações de liberdade. Leis imperiais. 
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ABOLIÇÃO NO CEARÁ COMO UM NEGÓCIO: ENTRE OS IDEAIS E A EXTORSÃO 
George Sousa Cavalcante – UNILAB 
Resumo: A construção do discurso oficial sobre a Abolição no Ceará é impregnado por uma 
narrativa glorificada de um passado pioneiro e heroico. No entanto, faz-se necessário 
investigar e problematizar a dinâmica do processo que desencadeou a libertação dos 
escravos na então província cearense. É com essa perspectiva que se optou em abordar esse 
assunto. O presente trabalho se propõe elucidar a relação dos donos de escravizados com 
o fundo de emancipação, durante os anos de 1883 e 1884. Algumas questões nortearam a 
investigação dessa abordagem: Quais os interesses que moveram as relações de compra e 
venda de escravos? Os senhores dos escravos cobravam um preço razoável por cada 
alforriado, ou um preço exorbitante?  A hipótese levantada contempla a extorsão que 
ocorreu por ocasião da libertação dos escravos no Ceará. Nessa análise é utilizado um 
método de pesquisa que tem como objetivo investigar documentos da época – as páginas 
do Jornal O Libertador. As inúmeras denúncias encontradas nos exemplares dos periódicos 
se constituem como fontes históricas documentais que fundamentam a hipótese aqui 
levantada. Salienta-se que todo esse material foi pesquisado e fichado entre outubro de 
2013 e julho de 2014 na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, localizado na cidade de 
Fortaleza. Depreende-se dessa abordagem a necessidade de um estudo sobre a abolição no 
Ceará mais criterioso, científico e crítico. Possibilitando assim lançar novos olhares, a partir 
de fontes primárias, que permitam vislumbrar outras nuanças do processo da abolição, 
tomando como base os seus sujeitos históricos envolvidos.  
Palavras-chave: Abolição. Extorsão. Escravizados. Senhores. Emancipação 
 
 
AREIA-PB: ANALISANDO UMA “CIDADE NEGRA”  
Pedro Nicácio Souto - UFCG  
Resumo: Partindo da premissa de uma história das cidades no Brasil chegamos a Areia-PB, 
lócus basilar de nosso estudo. Temos o intuito de trazer à discussão uma possibilidade 
analítica de entender essa urbs que tem sua história alicerçada no trabalho e nas múltiplas 
dimensões sociais e culturais “tipicamente” negras. Além de que, historiando as páginas de 
seu passado, verificamos alguns primados como o de ser a primeira cidade paraibana a 
abolir a escravidão nesse estado. Para entender o pós-abolição, em especial, a vida dos 
egressos do cativeiro, propomos se utilizar de conceitos vinculados ao paradigma da história 
social da cultura, que tem por base a história social inglesa. Além disso, buscamos asseverar 
as ações individuais e/ou coletivas que permitem vislumbrar o modo de vida de escravos e 
ex-escravos durante esse momento histórico fomentando o nosso entendimento de uma 
“cidade negra” naquela urbs. Assim, procuramos analisar as particularidades da experiência 
escrava de fins do século XIX neste espaço citadino, possíveis relações judiciais por meio de 
petições que envolveram escravos e notícias veiculadas pela imprensa local, no período em 
foco, que dão densidade a este viver cotidiano, constituindo, portanto o nosso corpus 
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documental para este breve artigo. Destarte, evidenciamos algumas práticas que informam 
e dão densidade a “cidade negra” de Areia-PB ratificando as lutas em busca de liberdade e 
possíveis laços identitários que vão sendo forjados como ato experiencial e político 
importante para a experiência posterior quando da superação do cativeiro por esses 
indivíduos sob os signos do capital. Dessa forma, analisando todo esse processo, que surge 
na experiência escrava e se espraia no pós-abolição verificamos as “nascentes históricas” de 
problemas sociais que encontramos na atualidade, como o racismo, que infelizmente é cada 
vez mais visível no país nos dias que correm. 
Palavras-chave: Areia. Cotidiano. Negros. 
 
 
FRONTEIRAS ENTRE A ESCRAVIDÃO E A LIBERDADE: UM ESTUDO SOBRE A 
ESCRAVIDÃO ILEGAL NA PROVÍNCIA DO CEARÁ, NO SÉCULO XIX  
Antonia Márcia Nogueira Pedroza - UFRN 
Resumo: Este trabalho de pesquisa é um desdobramento da dissertação de mestrado 
intitulada Desventuras de Hypolita: luta contra a escravidão ilegal no sertão (Crato e Exu, 
século XIX), defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Na 
ocasião estudamos a história de Hypolita Maria das Dores, mulata que nasceu livre, foi 
escravizada e, por meio de uma ação de liberdade, recorreu à justiça para provar a 
ilegitimidade de seu cativeiro e recuperar a sua liberdade e de seus filhos. Na presente 
proposta, pretendemos ampliar a pesquisa realizada no mestrado.  Analisaremos as histórias 
daqueles atores sociais que nasceram livres e foram escravizados, tiveram suas alforrias 
revogadas, perdendo, assim, sua cidadania adquirida (ainda que apenas formalmente) com 
a Constituição de 1824, ou que por serem pessoas de cor vivenciaram o medo real da 
escravização ilegal ou da reescravização. Examinaremos histórias como as de Luiza, mulher 
livre que foi escravizada e que seu escravizador tentou doá-la sob a forma de dote; Maria 
que apesar de ter pais livres foi vendida duas vezes como escrava, junto de seus filhos; 
Joaquina, uma forra que teve a carta de alforria roubada pelos herdeiros de seu ex-
proprietário, a quem a escravizaram; Francisco Rodrigues Barbalho, livre, de 14 anos, que 
persuadido a fugir da casa dos pais, emigrantes foi vendido como escravo, dentre outras 
histórias. Numa abordagem que se insere no campo da história social da escravidão, 
analisaremos como a liberdade e a cidadania foram entendidas, usurpadas e reivindicadas 
por vários sujeitos sociais nas tramas dos costumes e da justiça institucionalizada, na 
província do Ceará, entre os anos de 1824 a 1884. O corpus documental que permite tal 
investigação é formado pelos relatórios dos presidentes de província e as informações 
jornalísticas d’O Araripe 1855 a 1864, d’O Cearense 1846 a 1884 e de A Liberdade de 1864, 
em que a escravização ilegal era tema recorrente. 
 Palavras-chave: Cidadania. Direito. Escravidão ilegal. Liberdade. Ceará. 
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PERFIL QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA POPULAÇÃO DE “CABRAS” (FREGUESIA 
DO SERIDÓ, SÉCULOS XVIII-XIX)  
Isac Alisson Viana de Medeiros - UFRN  
Resumo: Propõe uma reflexão acerca de como a população de “cabras” que habitava o 
território da Freguesia do Seridó, sertão da Capitania do Rio Grande do Norte, entre os 
séculos XVIII e XIX, foi identificada nas fontes paroquiais. Historiadores brasileiros, a exemplo 
de Eduardo Paiva, Douglas Libby, Sílvia Lara e Sheila Faria, em suas pesquisas, atribuíram 
diversos significados ao indivíduo denominado de cabra, concordando, em unanimidade, 
que se tratava de um “mestiço”. Estudos acadêmicos recentes, como os de Muirakytan 
Macêdo e Helder Macedo, assinalam a presença de cabras entre os grupos sociais que 
conviviam na Freguesia do Seridó no período colonial e imperial. Esses autores chamam 
atenção, ainda, ao fato da qualidade imposta a esses mestiços não estar ligada, apenas, à 
cor, mas, também, a laços de condição, genealógicos, sociais e culturais. Seguindo essa linha 
de pensamento, o trabalho objetiva traçar um perfil quantitativo e qualitativo dessa 
população nas fontes paroquiais da Freguesia do Seridó no recorte temporal já referido. Do 
ponto de vista metodológico, parte de revisão historiográfica; seleção das fontes paroquiais 
(livros de batizado, casamento e óbito), coleta dos registros e inserção em banco de dados; 
análise quantitativa e qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico dos 
cabras e reconstrução de trajetórias. Os cabras encontrados nas fontes paroquiais 
constituem-se, do ponto de vista quantitativo, em uma população reduzida em relação à 
dos outros mestiços. Já do ponto de vista qualitativo, observou-se que alguns dos 
registrados qualificados como “cabras” eram possuidores de sobrenome, o que se mostra 
de grande importância tendo em vista que esse fator resulta-se do desprendimento de laços 
escravagistas e denota uma espécie de ascensão social, à exemplo da parda Rita, filha de 
Antônio Francisco e Jacinta Maria, cabras, que, em 1814, batizaram-na na Matriz de Santa 
Ana do Seridó. O cruzamento dessas fontes permite visualizar suas trajetórias de vida ligadas 
a mestiços de outras qualidades e condições, como mão-de-obra escrava em fazendas de 
gado na ribeira do Seridó entre os séculos XVIII e XIX. 
Palavras-chave: Cabras. Mestiçagem. Freguesia do Seridó.  
 
 
“QUASE CIDADÃOS”: BREVES REFLEXÕES SOBRE A SITUAÇÃO DOS 
AFRODESCENDENTES NO BRASIL PÓS-ABOLIÇÃO” 
Jose Pereira de Sousa Junior – UFRN/UFPE 
Joelma Maria Bento de Araujo - UEPB 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre a situação dos 
afrodescendentes no Brasil após o 13 de maio de 1888, assim como os possíveis caminhos 
tomados por milhares de negros e negras desejosos para o exercício de liberdade e 
cidadania. Porém, muitos os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, e por 
carregar o estigma de ex-cativo ou filho(a) de ex-escravos tiveram grandes dificuldades de 
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acesso a trabalho, moradia e educação, pois o projeto republicano não contemplava estes 
sujeitos históricos,  que somaram-se ao restante da população livre, branca e pobre, 
formando assim, uma massa de indesejados dos novos tempos, os deserdados da República. 
Depois da “abolição” nos oitocentos, o que se viu foi a persistência do trabalho doméstico 
escravo e do racismo que se intitucionalizava cada vez mais, criando mecanismos para que 
nada fosse da fato mudado, para que se criasse uma falsa ilusão de democracia racial onde 
todos teriam oportunidades iguais. Argumentos como a defesa da boa ordem e da boa 
moral foram utilizados para coagir e controlar negras e negros libertos que seriam levados 
aos morros para quem não “frustassem” os primeiros planos de urbanização de cidades 
como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Com a abolição, nenhuma garantia foi 
dada sobre quaisquer direitos fazendo com que milhares de mulheres, crianças e idosos 
fossem jogados a própria sorte. O aumento do número de desocupados, trabalhadores 
temporários e mendigos nas ruas redunda também em aumento da violência, da exclusão e 
da incapacidade do governo em resolver a situação destes “quase cidadãos”.  
Palavras-chave: Pós-Abolição. Afrodescendentes. Cidadania.  
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 8 
História, cultura e identidades: experiências 

africanas e afro-brasileiras 

 
Coordenação 
Prof. Dr. Eduardo Antônio Estevam Santos – UERN 
Profª. Drª. Idalina Maria Almeida de Freitas – UFRN 
 

Local 
Sala D8 
 

SESSÃO 1 
18 nov 2014 

 
SEGREDO E MÉTODO: OS TRABALHADORES DE NOVA OEIRAS NAS 
CORRESPONDÊNCIAS DE FRANCISCO DE SOUSA COUTINHO, ANGOLA, SÉCULO XVIII  
Crislayne Gloss Marão Alfagali - UNICAMP  
Resumo: Em dezembro de 1766, o governador Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho 
(1764-1772) deu início à construção da Fábrica de Ferro de Nova Oeiras, nomeada assim em 
homenagem ao então Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal. Para a instalação da 
fábrica, o governador criou a povoação de “Nova Oeiras”, que foi estabelecida em janeiro 
de 1767, localizada no território das jazidas de ferro na confluência dos rios Lucala e Luinha 
(afluentes do rio Cuanza), na atual província de Cuanza Norte (cerca de 150 quilômetros a 
sudeste de Luanda). A historiografia sobre o tema busca entender a fábrica como parte dos 
projetos da administração portuguesa na colonização de Angola e seu hinterland. Nos 
estudos de Catarina Madeira Santos, por exemplo, a construção de Nova Oeiras é vista como 
parte de um projeto de um “governo polido” para Angola. Em outras análises 
historiográficas, a fábrica de Nova Oeiras é vista como “a realidade mais marcante da ação 
governativa” de Francisco de Sousa Coutinho em Angola. Ou seja, o que está em evidência 
é a carreira e a biografia do governador. Esses estudos trazem descrições da história da 
fábrica e lançam questões interessantes a respeito da colonização portuguesa no interior de 
Angola, contudo, não abordam a história dos trabalhadores, de suas origens, de suas 
condições de vida e de trabalho. Desta forma, a historiografia pouco informa sobre o 
cotidiano do trabalho na fábrica e na povoação de Nova Oeiras, por conseguinte, não 
encontramos evidências, nos estudos que consultamos, de que a experiência africana e a 
história dos trabalhadores tenham sido levadas em conta. De modo geral, há ao menos dois 
fatores que tornam a manufatura de Novas Oeiras um lócus privilegiado de análise para 
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conhecer a história do trabalho em África e como ocorreram as relações entre os costumes, 
as tradições e os saberes de europeus e de africanos. O primeiro fator de interesse no estudo 
sobre a povoação e a fábrica de Nova Oeiras é aquele que insere a história da fábrica no 
âmbito dos projetos coloniais de fomento à indústria. O segundo fator está relacionado a 
um contexto específico que, por sua vez, transforma e, até mesmo, pode subverter seus 
significados, já que o empreendimento só seria possível se as autoridades portuguesas 
levassem em conta e aprendessem os conhecimentos locais de extração e forja do minério. 
Isso é ainda mais significativo se considerarmos que os processos locais de fundição e forja 
de ferro foram utilizados na fábrica por mais tempo do que os europeus, já que os mestres 
vindos da Europa não suportavam as doenças e condições climáticas, morrendo facilmente. 
Neste breve texto, pretendemos abordar aspectos desse segundo ponto ao buscar delimitar 
quais os diversos sentidos de ser ferreiro para europeus e africanos na correspondência do 
governador Francisco de Sousa Coutinho enviada ao secretário de Estado Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado, nos anos de 1767 e 1771. 
Palavras-chave: Trabalhadores. Nova Oeiras. Angola. 
 
LUIZ GAMA E SUAS CONTRANARRATIVAS A IDEIA DE PUREZA RACIAL NO BRASIL 
OITOCENTISTA  
Eduardo Antonio Estevam Santos - UERN  
Resumo: Luiz Gama viveu em meio às turbulências políticas e transformações econômicas 
do século XIX paulistano. Nasceu em 1830 na cidade de Salvador e faleceu em 1882 em São 
Paulo. Foi poeta satírico e publicou seu primeiro e único livro, Primeiras Trovas Burlescas de 
Getulino em 1859. Atuou como jornalista e escreveu para os principais veículos de 
comunicação da cidade de São Paulo: Correio Paulistano, Radical Paulistano, A Província de 
São Paulo, Gazeta do Povo; e no Rio de Janeiro contribuiu para os jornais: Gazeta da Tarde 
e O Abolicionista. Criou o primeiro jornal ilustrado de São Paulo, o Diabo Coxo, juntamente 
com Sinzenando Nabuco (irmão de Joaquim Nabuco) e o caricaturista italiano Angelo 
Agostini. Também foi redator de alguns periódicos de pequeno porte e ajudou na fundação 
dos jornais humorísticos, O Polichinelo e O Cabrião. Realizou dezenas de palestras em favor 
da abolição e tornou-se um ferrenho defensor da causa, ficou conhecido em sua época 
como um abolicionista radical, em função de sua postura discursiva. Suas contranarrativas a 
ideia de pureza racial aparecem em alguns poemas do seu livro Primeiras Trovas Burlescas 
de Getulino, nas cartas (correspondências) e nas dezenas de artigos publicados na imprensa 
paulista e carioca. Suas reflexões procuravam dar ênfase a luta pelo reconhecimento da 
ascendência africana no processo de formação da identidade étnica brasileira, e, sobretudo, 
que essa ascendência não conduziria necessariamente a uma identidade negra e sim numa 
crioulização, “porque tudo é bodarrada”, como ele mesmo afirmara. Com esta posição, não 
procuramos esvaziar todo o processo subjetivo da percepção de sua identidade negra. São 
bastante recorrentes as indagações de Luiz Gama quanto às definições de brancura, em 
suma quando se trata da busca pela autenticidade racial. “Os brancos que tanto orgulho 
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tem de sua cor devem lembrar-se que as pérolas mais finas são produzidas na lama”, 
produziu esta sentença quando colaborava com máximas para o jornal O polichinelo. O 
artigo visa interpretar como Luiz Gama imaginava efetivamente o seu pertencimento, as 
relações étnicorraciais e sua luta pela construção de uma “comunidade imaginada” à luz da 
experiência da diáspora. 
Palavras-chave: Luiz Gama. Abolicionismo. Salvador. 
 
 
TRAJETÓRIA DE "MULATOS" NA FREGUESIA DO SERIDÓ, CAPITANIA DO RIO GRANDE 
(SÉCULOS XVIII E XIX) 
Charliara Daiane da Silva - UFRN  
Resumo: Investiga trajetórias de “mulatos” que viveram na Freguesia da Gloriosa Senhora 
Santa Ana do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos XVIII e XIX, 
a partir de fontes paroquiais relativas aos séculos XVIII e XIX. Considera, a partir dos estudos 
de Eduardo Paiva, Sheila Faria e Silvia Lara, que a “qualidade” de mulato corresponde a 
indivíduos mestiços, fruto, portanto, da mescla de pessoas de diferentes qualidades e 
condições, sobretudo, oriundas do universo da escravidão. Do ponto de vista metodológico, 
o estudo partiu de seleção das fontes paroquiais (livros de registro de batizado, casamento 
e óbitos), e judiciais (inventários post-mortem), coleta dos registros e inserção em banco de 
dados; análise quantitativa e qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil 
demográfico dos mulatos e reconstrução de trajetórias. Os mulatos encontrados nas fontes 
paroquiais constituem-se, do ponto de vista quantitativo, em uma população reduzida em 
relação à dos outros mestiços. Entretanto, tomou-se como objetivo reconstituir o perfil 
genealógico do mulato Antonio José Vitoriano, morador da Vila do Príncipe, que possuía o 
ofício de alcaide, profissão que era normalmente ocupada por sujeitos tidos como de “boa 
qualidade”. É preciso deixarmos claro que não somente pessoas de cor branca poderiam 
possuir um cargo mais elevado, mas também a população mestiça poderia ter este privilégio. 
Antonio José Vitoriano ainda contraiu núpcias com Maria da Costa e desta união nasceram 
os filhos Antonio, Hermínia Maria de Jesus, Joana Maria de Jesus e Joaquim José de Santa 
Ana, os quais deixaram descendência. O cruzamento das fontes paroquiais e judiciais nos 
permite visualizar suas trajetórias de vida ligadas a mestiços de outras qualidades e 
condições, seja como mão-de-obra escrava em fazendas de gado, seja como ocupantes de 
ofícios mecânicos na ribeira do Seridó entre os séculos XVIII e XIX.  
Palavras-chave: Mulatos. Mestiçagem. Freguesia do Seridó. 
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(RE) CONSTRUINDO SABORES E IDENTIDADES: O GOSTO ALIMENTAR E A INFLUÊNCIA 
AFRICANA EM TEMPOS DE COLONIZAÇÃO  
Michelle Santino Fialho  - UEPB 
Ana Claudia Dantas Lima - UEPB 
Resumo: O presente estudo propõe uma reflexão sobre a contribuição africana na formação 
de uma identidade social, construída a partir dos hábitos alimentares. Considerando que o 
gosto alimentar pode ser tomado como um referencial identitário, busca-se compreender o 
imaginário gastronômico submerso no perfil ideológico da colonização paraibana, 
potencializado pela mescla, adaptação e evolução das práticas alimentares. Com base na 
perspectiva Certeauniana, pensar-se-á a alimentação enquanto  uma ação criativa que expõe 
as inventividades do cotidiano, estabelecendo novas ações de sociabilidade e inclusive, 
sentimentos de identidade. Através de uma revisão bibliográfica, buscaremos entender a 
formação cultural da identidade nacional expressa nos modos alimentares, a partir das 
experiências e influências adquiridas pelo contato com o elemento africano.  
Palavras-chave: Colonização Paraibana. Alimentação. Identidade.  
 
A COR DO SOM: MÚSICA, EDUCAÇÃO E IDENTIDADE NEGRA NA ESCOLA DE JONGO 
DA SERRINHA 
Carla Costa Dias - UFRJ 
Aline Santiago - UFRJ 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir a presença, exaltação e aceitação 
no processo de construção do ser negro de resistência, no contexto das práticas 
pedagógicas da Escola de Jongo da Serrinha.  A Escola de Jongo da Serrinha é um projeto 
socioeducativo mantido pelo Grupo Cultural Jongo da Serrinha, organização não 
governamental (ONG) criada em 2001 por artistas e moradores da comunidade. A Escola 
oferece para crianças de 06 a 12 anos aulas de cultura popular, artes, musicalização, jongo, 
percussão, cavaquinho e canto. Através do projeto de extensão “Preservando e Construindo 
a Memória do Jongo da Serrinha” – PROEXT, estudantes vinculados aos cursos de Educação 
Artística e Dança, bolsistas do projeto, são monitores dessas atividades. A pesquisa tem 
como objeto de análise letras, toques e músicas dos pontos tradicionais de jongo, cantados 
nas rodas da Escola de Jongo da Serrinha, além das composições criadas pelas crianças ao 
longo das atividades na escola e dos pontos de jongo presentes na memória dos anciãos da 
comunidade. Considera-se aqui criança como sujeito social e histórico, com suas 
peculiaridades e distinções, que constrói seus conhecimentos a partir das interações 
estabelecidas com os indivíduos da comunidade permitindo o trânsito de influências e 
afetos entre gerações. Considerando e valorizando a adoção da oralidade como importante 
meio de preservação da memória ancestral, verificamos os processos de hibridação cultural 
e de representação social imbricados na produção e socialização dos pontos de Jongo, no 
contexto urbano, a fim de analisar e estabelecer uma aproximação com as demandas 
identitárias de reconhecimento do ser negro dentro da Escola de Jongo da Serrinha.   A 
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presença do jongo no contexto negro-fluminense, enquanto manifestação cultural, tem 
fomentado amplas discussões em torno da construção coletiva de discursos representativos 
de uma cultura negro. Esses embates de pensamentos possibilitam destaque discursivo na 
construção de uma identidade negra fluminense. Para realização do trabalho utilizaremos 
como instrumento metodológico história oral e observação participante, para construção de 
uma etnografia das praticas e vivencias. Contamos ainda com os conteúdos e ferramentas 
utilizadas pelos professores da escola nas atividades da escola, além de catalogar e registrar 
os pontos de jongo utilizados na escola, criados pelos alunos e os que estão presentes na 
memória dos moradores mais antigos da comunidade da Serrinha. Na tentativa de 
compreender a formação de identidades negro-orientadas discutiremos as perspectivas 
teóricas dos símbolos culturais “discursivamente construídos” de Peter Wade (2003), dos 
sentimentos de identidade construídos pela imaginação coletiva através de novas 
tecnologias, de Arjun Appadurai (2002), além da teoria das “representações sociais” como 
um sistema de representação da realidade de Jean-Claude Abric (2001). 
Palavras-chave: Identidade negra. Som. Educação. 
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IDENTIDADE CULTURAL 
Judson Diego da Silva – UFRN 
Resumo: Ao travesar o seridó negro este trabalho reflete e tem o intuito em parte, 
apresentar as atividades e resultados alcançados ao longo da realização do programa 
tronco, ramos e raízes no ano de 2014 na cidade de parelhas em especial a comunidade 
quilombola da boa vista. Através de pesquisa e estudos desenvolvidos ao longo de doze 
anos de projeto. 
Palavras-chave: Seridó. Boa Vista. Comunidade quilombola. 
 
 
CANDOMBLÉ E O DIREITO À FALA 
Poliana Leandro dos Santos - URCA 
Isabele Soares Parente - Universidade Regional do Cariri (URCA) 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre as formas expressionais 
do relato de preconceito sofrido pela sacerdotisa de Candomblé Mãe Célia de Oxum, sobre 
as experienciação do preconceito religioso (Juazeiro do Norte-CE). A análise parte do áudio 
e da transcrição, registradas em uma conversa realizada pelos participantes do projeto 
intitulado O sujeito discursivo no Candomblé e Umbanda: repressão e preconceito no Cariri 
Cearense. No registro, a sacerdotisa Mãe Célia conta as diversas formas de repressão e de 
preconceito sofridos tanto por ela como por outros praticantes de religiões de matrizes 
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africanas, caracterizadas, segundo a sacerdotisa, como uma religião negativa, de pessoas 
sem instrução e de “baixo nível”. Há também o relato sobre a luta pelo direito à fala e a 
constante resistência do povo de santo em uma região onde existe a predominância, e um 
sólido poder, do catolicismo na política e na cultura. A abordagem privilegia a identificação 
dos procedimentos discursivos, sobretudo no que diz respeito aos itens lexicais e aos 
aspectos relacionados ao uso de tropos. 
Palavras-chave: Candomblé. Preconceito religioso. Discurso. 
 
 
AFOXÉ OBA ORUN (REI DOS CÉUS) - RELATO DE EXPERIÊNCIA AFROBRASILEIRA NO 
CARIRI CEARENSE  
Yáskara Rodrigues Alencar - URCA  
Autor Ridalvo Felix de Araujo - UFMG  
Resumo: O Afoxé Oba Orun, expressão iorubana que significa Rei dos Céus , foi fundado 
em 2007 pelo babalorixá e professor . Linconly Jesus Pereira Alencar em parceria com o 
grupo Azevishe de dança afrobrasileira cujos componentes eram da Universidade Regional 
do Cariri- URCA , além de integrantes de religiões de matrizes africanas , estudantes do 
ensino fundamental e médio, profissionais liberais, professores das redes estaduais e 
municipais, militantes do movimento negro  e pessoas da comunidade caririense. O grupo 
tinha como proposta valorizar, reconhecer e divulgar a existência de terreiros na região, além 
de estimular a auto-identificação enquanto adeptos das religiões, criar espetáculos que 
abordassem a cosmologia disseminada no candomblé de nação ketu, principalmente 
através das narrativas, cantos  danças dos orixás; Fundamentando-se na lei 10.639/03, o 
afoxé ministrava oficinas, palestras e capacitações para alunos e docentes do ensino público 
e privado, gratuitamente, abordando sempre as temáticas étnico-raciais e sociais dentro da 
sociedade caririense. As apresentações artísticas do afoxé aconteciam em praças, escolas, 
universidades, espaços destinados a promoção da cultura e em cortejos. Os componentes 
do afoxé ainda realizavam palestras sobre a religião e a cosmologia no interior dos 
candomblés. Assim, o afoxé Obá Orun protagonizou o processo de desmistificação das 
religiões de matrizes africanas do Cariri cearense, contribuindo para a positivação da 
religiosidade afro-negra, e, consequentemente, de seus adeptos, disseminando um pouco 
da riqueza e complexidade que constitui os costumes, rituais, valores, crenças e saberes 
civilizatórios demarcadores da existência negra caririense.    
Palavras-chave: Orixás. Afoxé. Cariri. 
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QUANDO O POVO DE SANTO CAMINHA: OS PROBLEMAS DAS IDENTIDADES, DAS 
TROCAS SIMBÓLICAS E DA LUTA POR RECONHECIMENTO NO CARIRI CEARENSE 
Hyago Átilla Sousa dos Santos – URCA  
Beatriz de Araújo Silva – URCA 
Resumo: Este trabalho pretende propor uma reflexão sobre a experiência da Caminhada 
Contra a Intolerância Religiosa em Juazeiro do Norte (CE). O evento reúne terreiros de 
candomblé e umbanda do cariri cearense e já se constitui como elemento da cultura material 
(CANCLINI, 1998) a merecer atenção e estudo. O processo de reelaboração de identidades 
(SODRÉ, 1988) religiosas se apresenta de forma complexa: articulam-se forças de superação 
do preconceito ao mesmo tempo em que se empreende o esforço de não descaracterizar 
as práticas religiosas e culturais. A partir de entrevistas com Zeladores da umbanda, 
Iyalorixás, Babalorixás e outros membros de terreiros (abians, yaos, ebomis, ogans), 
pretende-se entender a dinâmica das relações étnico-religiosas internas às comunidades de 
terreiro, problematizando noções como a construção do protagonismo e as relações a ela 
associadas, o enfrentamento das tensões no plano institucional com a esfera política e 
governamental e, por fim, o aspecto decisivo da disputa com o pensamento hegemônico 
(GRAMSCI, 1982) expresso por instrumentos como os meios de comunicação. 
Palavras-chave: Identidades. Povo de Santo. Cariri. 
 
 
UMBANDA NA TERRA DE PADRE CÍCERO: A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM E DO 
MÉTODO PARA O PESQUISADOR  
Francisco Junio Santos Moreira - URCA 
Yáskara Rodrigues Alencar - URCA 
Resumo: A pesquisa tem por objetivo trazer à tona a importância do uso de recursos 
iconográficos (fotografia, pintura, escultura, cinema) e propor adequações metodológicas 
no levantamento e registro das atividades religiosas e da identificação étnico-religiosa nos 
terreiros de Umbanda do Juazeiro do Norte-CE. Coloca-se no rol da discussão acadêmica, a 
ideia de que o outro “fotografado” não assume um papel passivo no cenário ritualístico. Ele 
é o senhor dos seus movimentos, capaz de arrogar para si a gestualidade pertinente aos 
atributos dos rituais religiosos colocados em questão. Discorre-se também sobre a 
identificação negra dentro de um eixo religioso afro-brasileiro. Entendendo a história como 
uma ciência pautada na adaptação dos modos de fazer historiografia, cujo objeto é a ação 
dos homens no tempo, aqui é defendido o “uso” da fotografia e da filmografia, bem como 
dos outros recursos iconográficos na pesquisa do campo da história, o que favorece o 
compilamento de informações que, de outro modo, não teriam tanta precisão visual e 
estética, como, por exemplo a história oral. 
Palavras-chave: Umbanda. Imagem. Juazeiro do Norte. 
  



 

124 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 9 
Patrimônio Cultural: lugares, paisagens, 

memórias, identidades e urbanidades 

 
Coordenação 
Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio Júnior – UFRN 
Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – UFRN 
 

Local 
Sala B1 
 

SESSÃO 1 
19 nov 2014 

 
CASA DE RUI BARBOSA: UM DEBATE SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL 
Flávia Beatriz Ferreira de Nazareth - UFF 
Resumo: A proposta do trabalho busca interpretar o conceito de patrimônio cultural, nas 
suas diferentes percepções, tendo como objeto casa do intelectual baiano Rui Barbosa 
localizada na rua São Clemente no bairro de Bota-fogo, Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi 
desenvolvida no mestrado em Sociologia e Direito pela UFF e tangenciada na pesquisa 
concluída do doutorado em História pela UFF, aqui é retomada para mais uma nova 
oportunidade de aproximação. Os eixos dessa intervenção são memória e identidade na 
aquisição pelo Estado Brasileiro da biblioteca, da mobília e a da casa de Rui Barbosa; 
transformada em Casa Museu e depois em Fundação Casa de Rui Barbosa.   O que pensar 
quando, ao passar pela Rua São Clemente, se deparar com um palacete? O que pensar 
quando, adentrar ao jardim público daquele palacete cheio de camélias, encontrar nas 
paredes externas da casa as placas de bronze comemorativas? O que pensar quando, ao 
caminhar um pouco, a história se transmutar em um anexo que destoa da arquitetura da 
casa? Aquele complexo com diversas camadas de história se torna uma espécie de sitio 
arqueológico! Essas são as provocações para pensar sobre a memória daquele bairro, da 
urbanidade ali representada e da identidade histórica ali ensejada. 
Palavras-chave: Casa de Rui Barbosa. Patrimônio cultural. Memória. 
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OUTRA BELLE ÉPOQUE: PATRIMÔNIO, ECONOMIA E RELAÇÕES DE PODER NA 
AMAZÔNIA MARAJOARA  
Lucas Monteiro de Araújo - UFPA 
Agenor Sarraf Pacheco - UFPA 
Josiane Martins Melo - UFPA 
Resumo: O trabalho busca analisar concepções de patrimônios construídas pelo poder 
público na Amazônia Marajoara no período da Belle Époque, bem como mapear formas e 
usos da borracha no período anterior ao surto gomífero no Pará. Para tal fim, pesquisou-se 
em enciclopédias, diários e livros de viajantes e etnólogos, relatórios oficiais do governo do 
Estado do Pará, álbuns municipais, boletins do Museu Paraense Emílio Goeldi e o Jornal O 
Liberal do Pará (1870-1875). A base teórico-metodológica fundamenta-se nos Estudos 
Culturais em diálogo com os estudos museológicos e patrimoniais. O recorte temporal da 
pesquisa parte de 1820 e procura alcançar 1890, focalizando esforços para desfazer imagens 
colonizantes sobre o período que antecede a Belle Époque, principalmente no que tange a 
dicotomia agricultura versus extrativismo na região, evidenciando formas, saberes e fazeres 
de grupos locais em negociação com as elites. Nesse enredo, constata-se um processo 
diferente de vivenciar a Belle Époque, pois as cidades marajoaras ficaram à margem do 
desenvolvimento propiciado pelo período, indo na contramão dos grandes centros 
nacionais porque sofreram grande regresso estrutural e acirramento das desigualdades 
sociais. 
Palavfras-chave: Belle Époque. Patrimônio. Amazônia. 
 
 
SESQUICENTENÁRIO DE CAMPINA GRANDE: LEITURAS DA IMPORTÂNCIA 
PATRIMONIAL DA CIDADE  
Hadassa Araújo Costa - Universidade Federal de Campina Grande 
Resumo: No dia 11 de Outubro de 2014 a cidade paraibana de Campina Grande completou 
seus 150 anos de emancipação. Durante o tempo que precedeu esta data foram muitas as 
divulgações midiáticas com vistas à valorização do patrimônio material e imaterial do 
município. Este trabalho visa analisar sob a metodologia da Educação Patrimonial, eventos 
e trabalhos realizados, sobretudo no âmbito acadêmico, referentes à comemoração dessa 
data e como reforço quanto à sua importância histórica. 
Palavras-chave: Campina Grande. Patrimônio Cultural. Cidade. 
 
 
UM PATRIMÔNIO “SUBALTERNO”  
Alex Cézar Mesquita Torres - UFPA  
Resumo: No processo de construção histórica de identidades regionais, as sociedades 
geralmente optam por dar maior visibilidade a alguns poucos aspectos presentes num 
conjunto muito amplo de variedades culturais. No caso da região do Marajó, no Pará, 
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consolidou-se historicamente uma visão homogeneizadora no qual a figura do vaqueiro 
tocador de búfalos nos campos alagados da parte oriental do arquipélago tornou-se 
representativa do tipo social marajoara, deixando no obscurantismo toda uma diversidade 
paisagística e social presente no restante da região. Assim, neste estudo, trago à luz algumas 
das práticas quase esquecidas dos chamados trabalhadores da madeira da parte oriental do 
arquipélago buscando recolocá-los em destaque como parte fundamental da identidade, 
história e patrimônio marajoaras. Coloco-me, portanto, a tarefa de descrever as principais 
características das formas de organização social do trabalho vivenciadas por estes homens 
das matas e rios marajoaras no que diz respeito ao processo extrativo da madeira e assim 
elencar os elementos simbólicos que este ofício incorpora enquanto representação de 
memórias e experiências ribeirinhas. Concluo fazendo uma análise sobre o processo de 
“patrimonialização” das Festividades de São Sebastião no Marajó enquanto legitimação 
oficial da figura do vaqueiro, em detrimento dessas outras experiências históricas impostas 
à uma condição de “subalternidade” e esquecimento pelos órgãos oficiais. Para isto, 
realizou-se amplo levantamento bibliográfico de variadas fontes escritas, documentais e 
literárias que nos forneceram o contexto histórico do fenômeno, aliada a observação 
etnográfica e registro de memórias e narrativas em pesquisa de campo na comunidade Bom 
Jesus do rio Mapuá, no município de Breves, no mês de setembro do ano de 2014. Por 
conseguinte, constatou-se que os processos de construção histórica possuem um papel 
fundamental na conformação, mediação ou “apagamento” de identidades sociais o que 
acaba por repercutir de forma crucial nas dinâmicas referentes à patrimonialização oficial 
que, ao legitimarem determinados aspectos da cultura marajoara, impõe uma condição de 
“subalternidade” a outros. 
Palavras-chave: Trabalhadores da madeira. Marajó. Patrimônio. Subalternidade.  
 
 
FACETAS DA “CAPITAL  REGIONAL’’: ARQUITETURA E REFORMA URBANA NA 
CAMPINA GRANDE DA DÉCADA DE 1950 
Paulo Montini de Assis Souza Júnior - UFCG 
Ayrton Adílson Barbosa Ferreira da Silva Alves - UFCG 
Resumo: Levando em consideração a teoria do sociólogo alemão Georg Simmel, no qual o 
“moderno’’ está em constante movimento, e a vida dita “moderna’’ como correspondente 
de divisão de trabalho e de racionalização, buscaremos analisar o contexto de 
transformações arquitetônicas e urbanísticas ditas “modernas’’ pela qual a cidade de 
Campina Grande, Paraíba, sofreu na década de 1950 a partir das reformas empreendidas em 
seu cenário urbanístico pelas chamadas “classes dominantes’’ do período, que acabariam 
por modificar a sua paisagem por completo, em comparação com o que se era observado e 
notado, por exemplo, na mesma localidade nas primeiras décadas do século. Contemplando 
ainda as falas de Simmel, que considera o “moderno’’ como espaços da cidade nas mais 
diversas facetas, usaremos também as considerações do historiador urbano argentino 
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Adrián Gorelik que afirma, dentre outras coisas, que a chegada do dito “moderno’’ ao Brasil 
(e à América Latina em geral), foi um meio de se chegar à modernidade visada, e não sua 
consequência natural, servindo, assim, como uma ação imposta. Dessa maneira, o seguinte 
estudo busca mostrar as seguidas tentativas de imposição desse novo estilo de arquitetura 
na paisagem campinense, onde buscaremos desenvolver a análise acerca das construções 
no período do seguinte recorte temporal, que expunham, a partir dos novos formatos e 
linhas das novas edificações que surgiam na paisagem urbanística da cidade, o clima de 
otimismo, prosperidade e desenvolvimento compartilhados e celebrados pelas “elites’’ da 
época. 
Palavras-chave: Cidade. Campina Grande. Reformas. 
 
 
PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRIA ORAL: AS MEMORIAS INSULARES DE 
FERNANDO DE NORONHA 
Lindembergue Francisco dos Santos - UFRPE 
Resumo: O Arquipélago de Fernando de Noronha localizado no Estado de Pernambuco, 
distante 543 Km do Recife, tem uma população de 2,884 habitantes (Censo 2014), com uma 
área de 17,017km², e tendo na Vila dos Remédios sua administração. Composto de 21 ilhas, 
ilhotas e rochedos de origem vulcânica, além da ilha principal que deu origem ao nome 
atual ao arquipélago, destacam-se também as Ilhas Rata, Sela Gineta, Cabeluda e São José. 
O presente trabalho relata uma análise das questões do patrimônio material e imaterial da 
Ilha, e a inserção da cultura popular e suas manifestações conduzidas por Dona Nanete, 
patrimônio vivo da Ilha (Fundarpe). Os levantamentos dessa pesquisa foram realizadas 
durante visita ao Arquipélago em 2012. Decorrente desse trabalho retratou-se e 
registraram-se além das belezas naturais, culturais e ambientais, os descasos ao conjunto de 
bens de pedra e cal e as contribuições de moradores por meio da historia oral. Para 
realização dessas atividades, foram utilizados registros fotográficos, entrevistas orais 
(posteriormente transcritas e autorizadas para uso) e pesquisas documentais em acervos da 
Fundaj, do Arquivo Público de Pernambuco Jordão Emerenciano - APEJE e da Documentação 
oficial dos arquivos da ADM/FN. Das mais importantes relações entre o arquipélago 
(enquanto Ilha) e os moradores e seus visitantes (turistas), estão o uso desprovido de 
cuidados e acompanhamento em relação à cultura e os afazeres da propagação cultural, 
sendo cada vez mais deixado na oralidade dos mais velhos residentes.  Segundo relatos as 
primeiras ocupações da Ilha começam a ocorrer por volta de 1737/38 e é nesse momento 
que também se inicia as mudanças em relação à presença maciça do homem no 
Arquipélago, provocando uma série de fatores que por meio do turismo são capazes de 
proporcionar problemas irreversíveis, com risco até da própria existência da Ilha e de seu 
pertencimento. Por muitos anos o “paraíso” noronhense foi apenas um reduto de bens 
naturais intocáveis pela ação do homem. Ao longo da história e das intervenções que 
passaram a ocorrer por causa das mudanças e da presença humana, cada vez mais é 
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perceptível o resultado devastador dessas ações. Noronha tem sua história contada por 
diversos autores, em livros e monografias, teses e dissertações, porém, ainda é alvo de 
descasos em relação ao patrimônio e as manifestações presentes. O resultado preliminar 
desse trabalho, tendo em vista ser nesse instante o princípio de uma construção documental 
maior, nos permite avaliar o processo de formação do patrimônio cultural insular na ótica 
dos ilhéus por uma cultura inserida e transformada.  
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Urbanização. Oralidade.  
 
 

SESSÃO 2 
19 nov 2014 

 
DIFERENÇAS SOCIAIS: DIÁLOGO SOBRE A CULTURA CARNAVALESCA DA CIDADE DE 
CAICÓ NO SÉCULO XXI 
Alcides Brito Pereira Júnior  
Resumo: A formação da região do Seridó teve como base o enaltecimento de uma parte 
considerável das camadas das elites, e o carnaval surge como uma representação destas 
diferenças. Porém, as camadas sociais marginalizadas aparentemente não apresentavam 
passividade cultural durante a década de 1980, período do início da rivalidade entre o Bloco 
do Lixo e o Ala Ursa do Poço de Santana, chegando a desenvolverem formas de reações. A 
partir destas diferenças os marginalizados passaram a desenvolver outras formas de 
carnaval. Como “outras formas de carnaval” pode-se entender que essas classes sociais 
passaram a criar características culturais próprias, distanciando-se dos modelos de carnavais 
das elites. A cidade tornou-se um centro de festividades, seja por questões católicas, juninas 
ou carnavalescas, porém, apenas as elites desfrutavam ativamente destas festas durante a 
popularização dos espaços sociais do século XX. Como não encontravam espaços para 
encaixarem-se socialmente nas regiões centrais e muito menos nos espaços sociais das 
elites, os excluídos passaram á desenvolver blocos carnavalescos para permanecerem 
participativos dentro da cidade de Caicó durante o século XXI. 
Palavras-chave: Carnaval. Caicó. Cultura. 
 
 
PERCURSOS DA PATRIMONIALIZAÇÃO: PAISAGEM URBANA E O “CONJUNTO 
HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ” (1999-2012) 
Monalisa Freitas Viana - UECE  
Resumo: A pesquisa em curso procura perceber a relação entre paisagem e patrimônio 
cultural, trazendo, como objeto de investigação, o processo de patrimonialização de trecho 
urbano de Viçosa do Ceará – CE, tombado em 2003, pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN. A análise de algumas de nossas fontes, tais como a 
documentação produzida no âmbito do IPHAN, a propósito do referido processo de 
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tombamento, sugere-nos o intuito de proteger o “quadro paisagístico” em torno da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Assunção, tombada em ocasião anterior, no ano de 2002. 
Percebemos, então, que essa fração protegida da paisagem foi instrumentalizada por meio 
da elaboração de um “Conjunto Histórico e Arquitetônico”. E diante dessa ideia de recorte 
e delimitação, convém questionarmos o que foi sendo incluído e excluído quando da 
tessitura de tal Conjunto, problematizando, a partir daí, sobre qual perspectiva da paisagem 
se intentava salvaguardar. Como se deu a atribuição de valores àquele bem? Quais 
implicações decorreriam daquela ação? Nesse âmbito, podemos pensar a estreita relação 
entre o processo de patrimonialização e a configuração da paisagem urbana, a partir de: a) 
planos e execuções de restaurações, reformas, requalificações de imóveis e outros espaços 
construídos; b) o incentivo à criação e aplicação de dispositivos legais, em âmbito municipal, 
os quais funcionem como diretrizes que referenciam o crescimento urbano; c) bem como 
projetos de “modernização” de espaços integrantes daquele perímetro, lançados pelo poder 
municipal. Todavia, por meio da utilização de fontes orais, objetivamos voltar nosso olhar 
também para os habitantes da cidade, em suas formas de apropriação do conjunto 
patrimonializado. Partindo dessa perspectiva, pretendemos compreender a paisagem, não 
apenas como uma composição de elementos estáticos, mas ressaltando seu aspecto 
dinâmico: o movimento cotidiano. Assim, discutiremos sobre as práticas, memórias e os usos 
que caracterizam as vivências daqueles moradores com o trecho tombado. Nesse sentido, 
identificamos três agentes atuando sobre a configuração daquele “quadro paisagístico”: 
IPHAN, poder municipal e moradores (em especial, do perímetro). De que modo, então, eles 
vêm se articulando (ou desarticulando), ao longo desses percursos da patrimonialização? 
Palavras-chave: Patrimonialização. Cidade. Viçosa. 
 
 
O AÇUDE RECREIO ENQUANTO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CAICÓ-RN 
Hamony Kelly Alves Dantas - UFRN 
Resumo: O presente trabalho trata do processo de patrimonialização do açude Recreio, 
localizado na zona norte de Caicó, especificamente entre os bairros Vila do Príncipe e 
Recreio. O reservatório foi tombado   por meio da Lei Municipal de n° 3923, de 12 de 
dezembro de 2001. O Açude do Recreio foi construído por volta de 1842, quando os 
proprietários de terras das redondezas, ajudados por familiares e vizinhos, recorriam à 
construção de pequenos açudes na tentativa de enfrentar a intempérie climática. 
Constituindo-se, assim como um dos primeiros açudes da ribeira Seridó, pensado para 
armazenar água de modo que viesse favorecer a agricultura e o cultivo de capim no entorno 
do local. O açude pertencia a família Merêncio, que residia nas terras onde atualmente 
encontra-se o bairro   Recreio.  Assim, a pesquisa discute não somente o processo de 
tombamento, mas, também, o que vem sendo feito atualmente, para que se possa manter 
preservado este patrimônio cultural. Como metodologia, o projeto adotou a abordagem da 
História do Discurso, que foi aplicada no momento de fazer a leitura do processo de 
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tombamento e respectiva lei e no momento da revisão bibliográfica. Além da História Oral, 
aplicada para o tratamento de entrevistas, coletadas com o secretário adjunto do Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Caicó, Emanoel Sabino, no intuito de verificarmos se 
há projetos sendo desenvolvidos no entorno do açude e quais as suas metas. A fonte 
principal foi o projeto que deu origem a Lei Municipal e que declarou o Açude Recreio como 
Patrimônio Histórico e Cultural do município de Caicó. O trabalho encaixa-se em um dos 
aspectos característicos da Nova História Cultural, definido por Roger Chartier como sendo 
as representações. A pesquisa tem demonstrado que, com o tombamento tem-se buscado 
resguardar a memória coletiva da região através da patrimonialização do referido bem e 
proteger um ambiente que também serve de abrigo para aves que se beneficiam do seu 
espaço. Apesar de ter o título de patrimônio histórico e cultural, o açude passou por um 
período de abandono, sendo possível verificar-se lixo por todo o seu entorno. Na atualidade, 
a gestão ambiental municipal tem demonstrado interesse em agir em prol da preservação 
deste espaço. Sendo possível observar que tem ocorrido o recolhimento do lixo naquele 
local e projetos tem sido pensado, de modo que, através da preservação do açude as aves 
que ali vivem também possam se beneficiar. 
Palavras-chave: Patrimônio. Açude Recreio. Conservação.  
 
 
ENTRE SENTIDOS E SIGNIFICADOS: O CENTRO “HISTÓRICO” DE JOÃO CÂMARA/RN 
NA PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE LOCAL 
Júnia Marise Rodrigues Crisóstomo - UFRN  
Resumo: Este trabalho buscou historicizar a noção de valor e as práticas atribuídas ao centro 
urbano, geográfico e “histórico” da cidade de João Câmara/RN pela sua população e pelo 
poder público. Nesse sentido, foi imprescindível questionar o processo de produção desse 
centro que constitui um patrimônio, investigar o grau de envolvimento da sociedade em 
relação aos sentidos e significados e sobre as políticas de preservação.  
A História oral foi a metodologia utilizada nesta monografia para a pesquisa de constituição 
de fontes para o estudo dos sentidos e significados atribuídos ao centro “histórico” de João 
Câmara/RN pela sociedade local e análise das perspectivas de não patrimonialização deste 
centro pelo poder municipal, que são o objetivo principal deste trabalho. A narrativa dos 
entrevistados e sua visão sobre o tema deste trabalho monográfico são importantes para os 
propósitos da pesquisa. Como resultado, pude constatar que a “sociedade local”, não 
generalizando, e o “poder público”, entrevistados, desconhecem o valor deste centro como 
patrimônio dotado de importância para a história da cidade e de seu povo, e não mantém 
em seus discursos alternativas de se preservar tal espaço através de uma lei municipal de 
tombamento. O centro urbano e “histórico” da cidade de João Câmara/RN vem sofrendo 
uma significativa reestruturação ao longo dos tempos.Sobretudo, a partir do início dos anos 
2000 até o ano de 2014. Tal processo tem como principais causas, ainda, a mal informação 
do homem sobre o valor simbólico dos espaços desse centro para a história da cidade e do 
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seu povo, como também, à ação de forças do sistema do capital, que implicam num 
processo de frequente reconfiguração espacial, onde se torna relevante enfatizar o peso do 
novo sobre o velho na circunstância geográfica atual. As funções da cidade e seu vínculo 
com o “desenvolvimento” da urbanização, os efeitos da vida urbana sobre os ciclos vitais 
dos indivíduos, sobre o trabalho e a família e as mudanças espaciais na cidade, provocadas 
pelo desenvolvimento econômico e social, as práticas preservacionistas, o ensino da História 
local nas escolas e, consequentemente a educação patrimonial são aspectos importantes 
analisados no desenvolvimento deste trabalho. É verdade que reabilitar, preservar e 
recuperar são questões muito complexas. Porém necessárias.  Porque um povo sem cultura 
é incapaz de escrever sua história, compreender suas origens e, portanto sua identidade. O 
quanto a memória é importante para uma cidade e para um ser humano? Levando em 
consideração que a memória imortaliza o passado dos homens e que um homem sem 
passado não pode escrever sua história, uma cidade que não preserva sua história eternizada 
nas formas de seus prédios antigos dotados de uma significativa carga simbólica de 
sentidos, perderão também a essência/origem de sua identidade. A defesa da preservação 
desse patrimônio urbano edificado é muito importante. Inclusive para as gerações futuras. 
Palavras-chave: João Câmara. Cidade. Centro Histórico. 
 
 
ANÁLISE ARQUEOLÓGICA ACERCA DOS SÍTIOS HABITACIONAIS DA ÁREA 
ARQUEOLÓGICA DO SERIDÓ/RN 
Isaiane Salvina de Brito – UFRN 
Resumo: O presente trabalho analisa os sítios arqueológicos Meggers I e III (Carnaúba dos 
Dantas/RN) como sendo sítios habitacionais ou acampamentos temporários em que antigos 
grupos estiveram durante o Holoceno no período entre 2 a 4 mil anos aproximadamente. A 
partir de evidências obtidas da escavação feita no sítio Baixa do Umbuzeiro (Carnaúba dos 
Dantas/RN), podemos constatar que assim como o mesmo os sítios arqueológicos Meggers 
I e III possuem indícios que de fato apontam para esses lugares como sendo espaços de 
vivência humana dentro desse período delimitado do Holoceno. Concluímos isso a partir de 
vestígios que estão em um contexto arqueológico como materiais líticos e cerâmicos, restos 
vegetais e estruturas de combustão, assim como características geomorfológicas que 
compõe o espaço em que os mesmos foram encontrados, onde localizam-se próximo a 
fonte de água, possuem terreno plano além de geograficamente estarem em um ponto 
estratégico por ser de difícil acesso. A presente pesquisa se desenvolveu através dos dados 
arqueológicos coletados em campo, análises laboratoriais e das informações 
geomorfológicas das áreas em que se encontram os sítios, pois, a partir da perspectiva de 
Butzer desenvolvemos uma linha de análise das formas possíveis de relação ou contato entre 
o meio e os seres humanos. Dividimos nosso projeto basicamente em três fases, sendo as 
duas primeiras as pesquisas arqueológicas (a escavação do sítio, a coleta de sedimentos, 
coleta de material cerâmico e lítico, ou seja tudo que a princípio foi produzido e/ou 
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modificado pelo homem) e geomorfológicas (localização em que se encontram esses sítios 
através de levantamentos topográficos, se os mesmos estão próximos a fontes de água, 
quais os tipos de rocha e solo presentes nas áreas em questão) que foram desenvolvidas em 
campo, e a terceira que são as análises e conclusões obtidas através de resultados 
laboratoriais e de interpretação dos materiais coletados. Essa metodologia nos possibilitou 
termos a constatação de que os sítios em que estávamos pesquisando, Meggers I e III (2 e 
4 mil anos AP), eram sítios do tipo habitacional, assim como o sítio Baixa do Umbuzeiro (4 
mil anos AP). Dessa forma conseguimos desenvolver um trabalho interdisciplinar entre os 
campos da História, Arqueologia e Geomorfologia e tentar obter o maior número possível 
de informações e diminuir nossas dúvidas de que esses foram de fato lugares de habitações 
humanas que hoje estão presentes dentro da Área Arqueológica do Seridó. 
Palavras-chave: Área Arqueológica do Seridó/RN. Sítios Habitacionais. Análise 
Arqueológica e Geomorfológica. 
 
 
SAUDADES DE UMA CIDADE QUE DESAPARECEU:  HISTÓRIAS E MEMÓRIAS ACERCA 
DE SÃO RAFAEL/RN  
Rúvia Lourena Lopes Santos - UERN 
Rosenilson da Silva Santos - UERN/UFRN  
Resumo: No final dos anos 1970 e início da década de 1980 a cidade de São Rafael/RN 
começou a ser esvaziada em função da construção da maior obra do projeto denominado 
Baixo-Açu, notadamente a Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, obra essa 
concluída em 1984. Esse processo ocasionou a expulsão da população de São Rafael para 
outros espaços e uma nova cidade, que recebeu o mesmo nome daquela que fora submersa, 
foi construída para alojar os cidadãos. Este trabalho debruça-se sobre as memórias dos ex-
moradores da cidade submersa através do conceito de Saudade, tentando identificar como 
os moradores/emigrados viveram as situações de dor e sofrimento, a sensação de perda de 
suas moradias e como nesse processo sentimentos e ressentimentos foram gestados. 
Nossos diálogos foram mantidos com autores como Bosi, Certeau e Durval M. de 
Albuquerque Jr. Como fonte utilizamos acervos particulares e civis, de forma geral 
trabalhamos com fotografias, música, poesias e depoimentos orais analisados à luz das 
técnicas e metodologia da história oral e do cruzamento da documentação. Apontamos que 
as sensibilidades dos ex-moradores os conectam com o vivido, as experiências sociais e os 
espaços de sociabilidades através, especialmente, da saudade, que suas memórias se 
relacionam com às dos mais jovens, daqueles que ainda não nascidos no período, não estão 
hoje imunes aos acontecimentos do passado, pois ocupam um lugar especial de ouvintes e 
interlocutores dos relatos que até eles chegam. 
Palavras-chave: São Rafael/RN. Memórias. Saudade. 
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DOS USOS DA LITERATURA NA ESCRITA DA HISTÓRIA: UMA ESTÉTICA E UMA FONTE 
DE SABER SOBRE O MUNDO 
Gervácio Batista Aranha - UFCG 
Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre a relação entre história e literatura em 
dois planos: de um lado, uma reflexão em torno da escrita da história hoje como uma 
narrativa marcada por toda uma dimensão estética, vale dizer, uma escrita que assume uma 
forma literária, embora isto não signifique, para a maioria dos profissionais que adotam essa 
perspectiva, que a mesma deva ser confundida com a literatura ficcional; de outro lado, uma 
reflexão acerca da literatura como fonte histórica, uma fonte hoje recorrente em inúmeros 
trabalhos de história social e/ou cultural. Trata-se, no primeiro caso, de refletir sobre a 
história narrativa que prevaleceu até as primeiras décadas do século 19, com destaque para 
autores como Agustin Thierry e Jules Michelet, que se tornaram referências importantes para 
os historiadores que passaram a se preocupar, entre o último quartel do século 20 e os dias 
atuais, com uma escrita da história marcada por um retorno à narrativa. E, no segundo caso, 
refletir sobre os usos possíveis do texto literário como uma fonte de saber histórico, quer se 
trate de textos da grande literatura oitocentista, de feição romântica, realista e/ou 
naturalista, quer se trate da chamada literatura de vanguarda, ligada ao movimento 
modernista fin-de-siecle, antípoda do movimento literário anterior; quer se trate do 
movimento pós-modernista em literatura, com sua aversão à idéia de verdade e 
consequente abandono de qualquer dimensão histórico-social, quer da literatura do trauma 
ou caos, à qual, na esteira de Auschwitz, vem se consolidando, de um lado, como literatura 
de reconhecida qualidade estética e, de outro, como uma literatura marcada por uma crítica 
seminal a genocídios, guerras e regimes de exceção. A hipótese aqui é que todos esses 
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gêneros literários se prestam, direta ou indiretamente, a possíveis usos no enfoque de temas 
históricos dados. 
Palavfas-chave: Literatura. História. Gêneros literários. 
 
PAREM COM A GUERRA FRATICIDA – A GUERRA DO PELOPONESO ATRAVÉS DOS 
PERSONAGENS DE ARISTÓFANES 
Clara Manuella de Souza Guerra – UFRN 
Resumo: A Guerra do Peloponeso é um dos acontecimentos históricos mais documentando 
da antiguidade. Tucídides narrou-a em suas obras, fazendo a versão mais oficial dos fatos. 
Aristófanes tratou-a em suas peças, mostrando, através do teatro, as reações da população, 
revivendo com a platéia ateniense o que estava acontecendo naquele tempo decisivo. 
Durante as Guerras Médicas, Atenas e Esparta encontravam-se numa relação formalmente 
amigável, mas que na verdade era tensa, ela ficou mais instável a partir de 450 a.C., com 
frequentes lutas e tréguas cíclicas, com o objetivo de obter a hegemonia grega. Atenas 
dominava politicamente a Liga de Delos, ou Liga Marítima Ateniense, controlava o comércio 
marítimo com sua poderosa frota, desfrutando igualmente de uma boa situação financeira. 
De um lado tínhamos a Liga de Delos com uma confederação de cidades, do outro a Liga 
do Peloponeso, reunindo a importante cidade marítima de Corinto, e as cidades do 
Peloponeso, na península no sul da Grécia, e da Grécia Central. Cada vez mais Atenas 
aumentava o seu poder e a sua riqueza, fazendo com que Esparta ficasse alarmada com isso, 
segundo Tucídides. Em um certo ponto, a guerra tornou-se inevitável, como acreditava 
Péricles, estratego de Atenas. Através das peças “A Paz” e “Lisístrata”, percebemos duas 
abordagens distintas sobre esse tema, a primeira tem uma forma mítica, com as 
personagens mortais conversando diretamente com as personagens divinas e imortais, e na 
segunda encontramos uma crítica à sociedade e às guerras sucessivas, através de um plano 
elaborado pelas mulheres gregas, para acabarem de vez com essas guerras. 
Palavras-chave: Guerra do Peloponeso. História Antiga. Tucídides. 
 
 
SENSIBILIDADES DO HOLOCAUSTO: O TESTEMUNHO DO TERRORISMO DE ESTADO 
NO ROMANCE A PESTE DE ALBERT CAMUS 
Marco Aurelio Dantas Nepomuceno - UECE 
Resumo: O presente trabalho tem como escopo analisar o romance A Peste do escritor 
franco- argelino Albert Camus como testemunho histórico acerca da ocupação nazista à 
França no ano de 1940. Ambientada na Europa da Era das Catástrofes, a obra camusiana em 
essência (ex: A peste, A Queda, O Estrangeiro, O Homem Revoltado) revela esteticamente 
um determinado niilismo e estranhamento frente as conquistas galgadas pela modernidade 
iluminista na qual as promessas de "bem estar" deslizaram em verdadeiros massacres 
imputados por regimes totalitários depois dos anos de 1930. Quando em 1945 iniciou-se a 
recuperação moral, política da Europa, muitos intelectuais tinham consciência da solidão 
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que se encontravam. Essa geração nascida depois de 1900 viveu alguns acontecimentos 
capitais da humanidade: A I Guerra mundial, a depressão econômica de 1929, Os processos 
de Moscou, A Guerra Civil espanhola de 1936, a derrocada da democracia liberal, o nazismo, 
o massacre e destruição de populações inteiras, culminando as suas experiências históricas 
com a destruição cientificamente controlada de Hiroshima e Nagasaki. A literatura que 
emerge desse lugar social foi denominada de "literatura do desespero". Ela não se constituiu 
propriamente numa escola literária ou filosófica, mas no sentimento comum de que se vivia 
uma época de incertezas. Albert Camus e os intelectuais engajados sob a alcunha de 
"existencialistas", presenciaram concretamente, e não em termos teóricos, o fracasso do 
progresso, da ciência, da liberdade, da democracia, da razão e finalmente do Homem. O 
homem ocidental presenciara também o declínio da crença cristã, do humanismo, e do 
marxismo. Desse modo, o mundo tornou-se vazio de valores e os escritores e artistas 
ambientados nesse contexto abandonaram o culto do absoluto e laçaram-se a procura de 
indicações que pudessem indicar a criação de novos valores, nascidos da experiência 
absurda. Nesse sentido, procuraremos perceber na obra A Peste de Camus indícios e 
representações que atestem as experiências traumáticas vividas durante os horrores 
cometidos pelos regimes totalitários como o nazismo. Para tanto, vale ressaltar que essa 
proposta em empregar linguagens literárias no campo da historiografia deu-se a partir da 
segunda metade do século XX na qual a Escola dos Annales questionando a História 
Tradicional ampliou o conceito de documento, dando ênfase às demais manifestações 
culturais enquanto possibilidades de fonte para a historiografia. Sem falar também na 
arqueologia foucaultiana interrogando a rigidez das ciências, abrindo espaço ao historiador 
para a análise dos discursos contidos nos arquivos como a literatura por exemplo. 
Palavras-chave: Albert Camus. Literatura. Holocausto. 
 
 
“IRACEMA”, DE JOSÉ DE ALENCAR: ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
NACIONAL BRASILEIRA NO SÉCULO XIX 
Stephanie Cinthia Pereira da Silva - UFRN 
Resumo: O trabalho proposto está situado no campo da Nova História Cultural, pois os 
estudos acerca da relação História e Literatura só foram possíveis com a introdução de novas 
fontes históricas, a exemplo das artes, no bojo da Terceira Geração da Escola dos Annales e 
de seus desdobramentos. A fonte de primeira mão utilizada é o livro “Iracema”, de José de 
Alencar, por meio do qual o objetivo da pesquisa é perceber a importância e a urgência de 
uma literatura nacional “autenticamente” brasileira no contexto do Segundo Reinado. A 
problemática gira em torno de como José de Alencar ainda carregou, na produção dessa 
obra, pressupostos da primeira fase nacionalista ou indianista do Romantismo, enquanto 
escritores como Castro Alves, também da segunda metade do século XIX, fizeram críticas 
sociais ao Império, afastando-se daqueles pressupostos. Além disso, busca-se discutir que 
relação há entre “Iracema” e a construção de uma identidade nacional brasileira expressa no 
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discurso literário e jornalístico da época. Ainda sobre as fontes, analisaram-se 17 exemplares 
do “Diário do Rio de Janeiro” (1866-1868) e 10 exemplares do “Correio Mercantil, instrutivo, 
político, universal” (1865-1869), consultados no site da Hemeroteca Digital Brasileira, para 
refletir sobre as opiniões lançadas pelos jornais da época em relação à “Iracema”. Ambos os 
jornais eram da corte do Rio de Janeiro, o primeiro de caráter informativo e independente, 
que circulou durante os anos de 1821 a 1878 e o segundo de caráter político, o qual circulou 
entre 1848 a 1868. Também estudamos as críticas, feitas pelo autor de “Iracema”, ao poema 
“Confederação dos Tamoios”, de autoria de Gonçalves de Magalhães, publicadas no Diário 
do Rio de Janeiro (1856) e depois reunidas no livro Cartas sobre a Confederação dos 
Tamoios (1856). A análise do Discurso foi empregada, como abordagem metodológica, 
utilizando como princípio a discussão que Michel de Certeau fez sobre a perspectiva 
discursiva no tratamento das fontes históricas. As hipóteses lançadas indicam que José de 
Alencar queria mostrar a sua visão dos indígenas, pois achava o olhar dos acadêmicos do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) pejorativo em relação aos nativos, visão 
essa que se constituía em um discurso carregado de debates em torno do ideal de 
nacionalidade, que idealizava o nativo e a paisagem que o envolvia enquanto símbolos do 
passado “heroico” brasileiro. 
Palavras-chave: História e Literatura. Iracema. Nacionalismo. Século XIX. 
 
 
DIÁLOGOS ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA: O ESTUDO DA HISTÓRIA PELA OBRA 
LITERÁRIA O CORTIÇO  
Deize Camila Dias Salustiano - UFRN 
Resumo: Vive-se em um século (século XXI), onde as inovações e/ou transformações 
tecnológicas estão ocorrendo cada vez mais depressa. E é nesse contexto que a História, 
quer seja como disciplina acadêmica quer seja como disciplina a ser ensinada na Educação 
Básica (Ensino Fundamental e Médio), está tendo que adaptar-se, moldar-se e junto com ela 
o ofício do historiador – no ensino e/ou na pesquisa. É necessário encontrar novas formas 
de se ensinar, se “escrever”, a História para que a mesma possa atingir um público maior de 
leitores e não fique “presa” nas paredes das Universidades. Sendo assim, percebe-se que a 
história está sendo estudada por outras “áreas”, como, por exemplo: a música, o teatro, o 
cinema e também a literatura. Portanto, o trabalho demonstra que o diálogo entre a História 
e a Literatura é sim possível, além de rico, e que pode contribuir para o crescimento de 
ambas as áreas das Ciências Humanas. Para tanto, e, tendo por fonte principal a obra literária 
O Cortiço, de autoria de Aluisio Azevedo, mostra-se a relação existente entre a obra e que 
forma a mesma pode ser usada no ensino e no estudo da História percebendo, assim, as 
transformações ocorridas entre o final do século XIX e o início do século XX, na cidade do 
Rio de Janeiro. Sendo assim, percebemos que esse trabalho está associado à História 
Cultural, ao passo que a não só, com a cultura popular e de massas, por exemplo, mas, 
também, com o conjunto de práticas e valores transmitidos ao longo das gerações nas mais 
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diversas sociedades, ou seja, a Literatura ganha a finalidade de servir como elo transmissor 
de conhecimento, de comunicação e expositor de educação para as sociedades humanas. 
Para atingir os objetivos propostos, utilizaremos a História do Discurso para analisar o que 
será usado da Literatura na pesquisa, como forma de desvelar os códigos culturais de uma 
época. Já que ambas, História e Literatura, procuram representar a ação dos seres humanos 
no tempo e utilizam narrativas para alcançar esse objetivo. Porém a pesquisa ainda 
encontra-se em andamento e a hipótese levantada pela autora desta pesquisa é que a partir 
desse contato com a Literatura é possível para a História abordar temas antes excluídos, os 
chamados subalternos, e a partir daí temos a oportunidade de construirmos, não só, uma 
nova memória social mas, também, contribuir para o ensino de História na Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio). 
Palavras-chave: História. Ensino de História. Literatura. 
 
AO ABRIGO DO OLHAR DE LIMA BARRETO: AS MULHERES EM SUA BUSCA DIÁRIA 
PELA ASCENÇÃO SOCIAL NO ÍNICIO DO SÉCULO XX 
Jéssica Camila de Araújo – UFRN 
Resumo: A partir do domínio temático da História das Mulheres, o trabalho objetiva o 
estudo do fenômeno das mulheres perante a sociedade brasileira, mais precisamente nos 
contos do literato Lima Barreto que são Adélia e Lívia. Esse estudo prima em estudar a figura 
feminina atreves dos contos buscando compreender a necessidade ou crítica que o autor 
imprimi nessas mulheres e nos seus ideais, que é se afirmar diante de um ideal de vida 
europeu, que corresponde a uma vida repleta de luxo, tendo como base a realidade que 
essas mulheres são descritas nos contos e também as condições que a maioria da população 
do Rio de Janeiro vivia nesse período do início do século XX. O recorte temporal corresponde 
ao início do século XX, época em que o autor criou e publicou seus contos Lívia e Adélia, os 
quais retratam mulheres que sonhavam em alcançar o ideal de vida europeu, onde suas 
realidades de classe baixa não as permitiam desfrutar de melhorias, daí ser perceptível, nas 
mencionadas obras, a todo custo, o desejo de melhor de vida por meio do casamento. A 
pesquisa indaga, a partir dessas afirmações, qual o olhar de Lima Barreto sobre a ascensão 
social feminina via casamento, no início do século XX, na tentativa de visibilizar se sua escrita 
é mais voltada para a valorização da mulher ou do homem. O estudo inscrito no campo da 
História Social, tem como fonte os contos Lívia e Adélia, analisados por meio da História do 
Discurso. Pelo fato do trabalho ainda estar em fase de conclusão, a hipótese com a qual se 
trabalha é a de que as mulheres em busca do seu ideal de vida europeu passavam por cima 
de qualquer sentimento amoroso, que o tivessem por rapazes que não tinham poder 
aquisitivo para proporcionar seus sonhos e compreender a forma de como o senso crítico 
do autor se reflete na criação de suas obras. 
Palavras-chave: História e literatura. Mulheres. Casamento. Ascenção Social. Lima Barreto. 
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ESCRITURÍSTICA SERIDOENSE: FONTES HISTÓRICAS, MEMORIALÍSTICAS E 
LITERÁRIAS (FINS DO SÉCULO XIX AO XX) 
Maria Samara da Silva – UFRN 
Resumo: O presente trabalho constitui-se como resultado parcial do projeto de pesquisa 
"Escriturística Seridoense: fontes históricas, memorialísticas e literárias (fins do século XIX ao 
XX)" e se justifica como de extrema relevância e necessidade para a boa concretização de 
nossa proposta. Como espaço privilegiado para este exercício, o Seridó potiguar tem uma 
larga produção escrita que ao se estabelecerem produzem um espaço de conhecimento 
sobre um território. Desta forma partimos da premissa de que o Seridó potiguar é um corpo 
escrito que foi ao longo do tempo construído através discursos históricos, memorialísticos, 
e literários. Atentaremos ainda para os fatores políticos envoltos na produção destes 
discursos buscando desta forma desnaturalizar o lugar, neste caso o Seridó potiguar. Além 
disso, vislumbra-se uma discussão sobre a relação entre história e memória, sobretudo no 
âmbito dos "lugares de memória" como bibliotecas, públicas e privadas, instituto histórico, 
Labordoc (Laboratório de documentação) e outros entendidos como espaços que foram 
pensados como "guardiões" de uma dada memória histórica. Para nos dar fundamentação 
teórica convocamos os autores Michel Foucault e Michel de Certeau. 
Palavras-chave: Seridó. Fontes. Discursos. 
 
 

SESSÃO 2 
19 nov 2014 

 
UMA ANÁLISE DA BAGACEIRA E SOLEDADE: IDENTIDADES DE GÊNERO, HISTÓRIA, 
LITERATURA E CINEMA NO NORDESTE 
Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira – USP 
Resumo: Soledade, personagem marcante no romance A Bagaceira de José Américo de 
Almeida, rouba a cena em 1976, se sobrepõe a trama ressurgindo sob o olhar de Paulo 
Thiago. Inspirado na estética do cinema novo de Glauber Rocha e Walter Lima Jr, o filme 
Soledade desloca o simulacro de sua gênese, emergindo como um elemento cultural de 
contestação ideológico da ditadura militar em idos do governo Geisel. O artigo tem por 
objetivo analisar as interlocuções existentes entre a obra e a sua adaptação cinematográfica, 
no contexto de elaboração de identidades de gênero para a região Nordeste. Essa releitura 
consegue transgredir ou reforça o imaginário de uma cultura machista e patriarcal? 
Palavras-chave: Gênero. História. Literatura. 
 
 
ARROLAMENTOS ENTRE ARTE AMADIANA E A POLÍTICA NA DÉCADA DE 1930 
Anne Micheline Souza Gama – UFCG 
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Resumo: O escritor Jorge Amado (1912 - 2001) insere-se na Segunda Geração Modernista, 
a geração de 30 conhecida como regionalista. O momento inicial da obra amadiana 
desenvolve-se na ideologia das lutas entre classes, os ideais comunistas, que entrelaça a 
vida e a obra do autor. Como um dos ícones do romance proletário, Jorge Amado tornou 
constante em suas obras temas como as disparidades sociais e, sobretudo a apresentação 
do povo enquanto uma categoria viva.  Discutiremos os romances da década de 1930 de 
Jorge Amado – a saber, País do Carnaval (1931), Cacau (1933), Suor (1934), Jubiabá (1935), 
Mar Morto (1936) e Capitães de Areia (1937) – apontando como o lugar social e político do 
autor se transmuta em sua arte, sendo esta uma representação de uma época.  
Palavras-chave: Literatura. Regionalismo. Representação. 
 
 
O EU E OS OUTROS: AUGUSTO DOS ANJOS EM BIOGRAFIAS (1962-1977)  
Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio - UEPB 
Resumo: O poeta paraibano Augusto dos Anjos (1884-1914) é considerado um dos maiores 
nomes da história da poesia brasileira. Afirmativa amparada pela crítica literária e pela 
academia brasileira ao longo de décadas, graças a sua qualidade estética marcada pela 
abordagem excêntrica e pelo domínio da forma literária na obra Eu, coletânea poética 
publicada em 1912. Porém, graças à angústia e a melancolia presentes na obra muitos mitos 
e lendas foram sendo criadas em relação à vida e a personalidade do poeta. Desta forma, o 
nosso proposito neste artigo é compreender como Augusto dos Anjos foi sendo construído 
biograficamente no Brasil, a partir de uma análise historiográfica de três biografias. São elas: 
Augusto dos Anjos e sua época, de Humberto Nóbrega, lançadas em 1962 pela Editora da 
UFPB; O Outro Eu de Augusto dos Anjos, de Ademar Vidal, publicada pela Editora José 
Olympio e Poesia e Vida de Augusto dos Anjos, de Raimundo Magalhães Jr. lançada no ano 
de 1977 pela Civilização Brasileira. A partir de diálogos com Pierre Bourdieu (1996), François 
Dosse (2012), Mariza Andrade (2013) e Maria Helena Werneck (2008), pretendemos 
aproximar a produção historiográfica e a produção biográfica, investigando assim a ideia de 
construção biográfica. 
Palavras-chave: Augusto dos Anjos. Biografia. Historiografia. 
 
 
A HISTÓRIA DA CRUZ DA MENINA CONTADA ATRAVÉS DA NARRATIVA CORDELISTA 
E ACADÊMICA 
Kathleen Kyara Gonçalves de Araújo - UFRN 
Resumo: Propõe-se neste trabalho uma análise sobre a história da Cruz da Menina 
Francisca, que teve sua vida levada de forma brutal e trágica quando criança no ano de 1923, 
no município de Patos, estado da Paraíba, por indivíduos que tinham ligações de parentesco 
ritual com a mesma, seus padrinhos. Após a tragédia, Francisca ficou conhecida 
popularmente como a Santa do Povo e o lugar de sua morte e enterro, como Cruz da 
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Menina, devido à construção de um parque turístico e religioso em sua homenagem na 
cidade onde ocorreu o fato, no ano de 1993. No entanto, o objetivo do estudo é analisar 
dois tipos de fontes que foram construídas a respeito da história da Cruz da Menina, sendo 
elas fontes bibliográficas: folhetos de cordel e uma produção acadêmica na área de História, 
tendo como finalidade perceber as temáticas, semelhanças e mudanças que envolvem os 
discursos analisados.  Os cordéis escolhidos para análise foram: A Cruz da Menina, com 
autoria de Marco Aurélio Gomes, História Completa da Cruz da Menina, de Antônio Américo 
Medeiros, e A Cruz da Menina, de José Medeiros de Lacerda, a produção acadêmica consiste 
em uma dissertação de mestrado intitulada Retalhos de um corpo santo: a construção 
histórica da Cruz da Menina (1923-1995) com autoria de Elisa Mariana Medeiros Nóbrega. 
O trabalho justifica-se social e culturalmente pelo fato da história da menina Francisca ser 
reconhecida nacionalmente, e também por ser um tema que está ganhando evidência entre 
cordelistas e historiadores. A metodologia utilizada foi a da História do Discurso, vez que 
foram utilizadas as três dimensões fundamentais, o intratexto, intertexto, e o contexto, a fim 
de estabelecer as diferenças entre as narrativas produzidas pelas fontes escolhidas. Após a 
realização da pesquisa concluímos que a História da Cruz da Menina no discurso acadêmico, 
está voltada para uma narrativa que envolve a criação da menina Francisca como santa. A 
narrativa contida nos cordéis analisados nos mostra as mesmas temáticas, principalmente, 
no que se refere à vinda de Francisca e seus padrinhos para a cidade de Patos/PB, assim 
como o desenrolar dos episódios que antecederam, e que causaram a morte trágica da 
Santa do Povo. Sua história de vida contada e recontada oralmente pela população da 
cidade de Patos/PB, como também por meio de escritos como a literatura de cordel, ajuíza 
a importância do estudo desse tema para a cultura regional. 
Palavras-chave: Cruz da Menina. Patos. Historiografia. 
 
 
DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA E HISTÓRIA: ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO PARA MANGÁ 
DA OBRA “HELENA” DE MACHADO DE ASSIS  
Jayza Monteiro Almeida – UFES 
Resumo: Este estudo tem como objetivo compreender e analisar o mangá (Helena), através 
de uma perspectiva histórico-cultural com o aporte de uma pesquisa bibliográfica. Será feita 
uma reflexão sobre a influência dos mangás (histórias em quadrinho japonesas) no público 
jovem brasileiro e como seus recursos estéticos, disposição das falas e imagens propiciam 
uma leitura mais confortável e de maior aproximação com esse público em contraposição 
aos clássicos literários. Em seguida serão analisados os aspectos históricos que foram 
mantidos na transformação para mangá e que podem ser observados através das falas e 
comportamentos das personagens nessa adaptação. Na parte final do artigo, discutiremos 
uma sugestão de trabalho em sala de aula com a utilização do mangá “Helena”, que 
possibilitará o diálogo das disciplinas História e Literatura proporcionando assim, a 
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interdisciplinaridade das disciplinas e seu possível uso como recurso metodológico no 
ensino de história. 
Palavras-chave: Literatura. História. Mangá. Helena. 
 
 
A INVENÇÃO DE JANDUÍS COMO A TERRA DO TEATRO POPULAR DE RUA. (1980 E 
1990) 
Hiago Vieira Gurgel de Lima - UERN 
Resumo: Esta pesquisa trata da emergência do discurso de Janduís/RN como a “Terra do 
Teatro de Rua”. Através de lutas por representação entre dos grupos antagônicos, um 
oligárquico e outro reformista, na Cidade de Janduís gestou se entre as décadas de 1980 e 
1990 uma forma de representar a cidade através do Teatro Popular que refletia um discurso 
do grupo vitorioso, o reformista, que, posteriormente, se vinculará ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). Compreendemos os diversos momentos dessa invenção local por meio 
dos periódicos e pela análise do Drama (literatura e ação). O uso da peça teatral, neste 
trabalho, será uma das fontes utilizada para a construção desse trabalho, tomamos como 
base teórica e metodológica a proposta do historiador Raymond Williams que é referência 
na aplicação de novas metodologias, em especial, o teatro como fonte histórica. 
Acreditamos que este trabalho encontra sua pertinência dentro de um debate que pode 
contribuir para as pesquisas que lidam com os conceitos de política e artes teatrais no 
Nordeste brasileiro. 
Palavras-chave: Janduís. Teatro Popular de Rua. Invenção. 
 
 
O TEATRO PARAIBANO NO ANO DE 1968: A PEÇA “PARAI-BÊ-A-BA” EM CAMPINA 
GRANDE 
Lays Honorio Teixeira - UFCG  
Resumo: Durante os anos em que esteve em vigor o regime militar no Brasil, período no 
qual o país foi comandado por militares, as artes cênicas, em especial o teatro, 
desenvolveram através de suas atividades a denúncia contra o regime, se impondo 
enquanto ferramenta de militância. No entanto, as peças escritas e apresentadas durante a 
ditadura não se referiam apenas ao contexto político pelo qual passava o país, algumas 
apresentavam reflexões sobre a cultura e identidade local. Além disso, o teatro passou por 
mudanças que proporcionaram o surgimento de uma nova relação entre atores e 
espectadores, procurando assim atingir cada vez mais público. Refletindo sobre isso, o 
presente artigo tem por objetivo pensar sobre a importância da apresentação da peça 
“Parai-bê-a-ba” na cidade de Campina Grande no ano de 1968, tomando como fonte o jornal 
“Diário da Borborema”, em dois anúncios que tratam sobre Paulo Pontes e a referida peça. 
Como aporte teórico, utilizaremos Chartier (1990) para pensar sobre as representações 
sociais. 
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Palavras-chave: Teatro. Ditadura militar. “Parai-bê-a-ba”. Paulo Pontes. 
 
 

SESSÃO 3 
20 nov 2014 

 
HISTÓRIA & MÚSICA OU O QUE PESQUISAR EM UM ÁLBUM MUSICAL: GOODBYE 
YELLOW BRICK ROAD (1973) 
Elton John da Silva Farias - UFRN 
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um leque de questionamentos acerca das 
maneiras de como lidar com a canção popular em História. Trabalha-se com a ideia de que 
é possível analisar um único álbum musical e explorar toda a riqueza histórica, estética e 
contextual deste: utiliza-se, nesta oportunidade, o disco Goodbye Yellow Brick Road, do 
cantor/compositor Elton John e do letrista Bernie Taupin, para entender o gênero musical 
Glam/Glitter Rock, o sistema do estrelato e a cultura da personalidade de modo que se possa 
compreender como se produziu um sentido para o “ser famoso” na década de 1970, 
avaliando os usos do sistema do estrelato, da fama e do palco enquanto lugares de 
“performance pós-moderna”. Pergunta-se como dever-se-ia tratar uma canção popular, 
como questioná-la, como interrogá-la... Diria que olhando para seus objetos de discurso 
com certa cautela, interpretando-a com o máximo de cuidado para que se evitem as 
conclusões apressadas, os deslizes de análise, as interpretações soltas. Nesse âmago, 
propõem-se alguns pontos de discussão teórico-metodológica que, a meu ver, tornam mais 
dinâmica a pesquisa. Assim, inspirando-nos em um debate realizado por Michel Foucault e 
nas orientações de Marcos Napolitano, gostaria de instigar os historiadores a se aterem mais 
a esse campo, provocando-os: por onde começar? Se em História busca-se “explicar um 
fenômeno” que possui emergência numa época específica, o que pesquisar 
(inventariar/compreender) quando se diz que a canção popular “tem sido termômetro, 
caleidoscópio e espelho não só das mudanças sociais, mas sobretudo das nossas 
sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas” ? De que história está se falando? 
Qual o principal referente (ponto de partida) ao se vasculhar certa canção, seu tema aparente 
ou o seu ano de lançamento? Pesquisa-se, assim, o que a canção quer (ou não) dizer ou o 
contexto ao qual ela se insere? O tema de uma letra está ligado necessariamente ao seu 
período de criação? Quanto à melodia, a temporalidade da produção artística requer para 
si o direito de ornamentar, estratificando, as maneiras como bases, notas e compassos são 
compostos? Quais os sentidos do contexto da canção nesse jogo? Responder-se-á a estas 
questões com a análise de algumas canções do álbum mencionado. 
Palavrs-chave: História. Música. Elton John. 
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INFLUÊNCIA CAUSADA PELOS BEATLES NA DÉCADA DE 1960 – UM ESTILO QUE SE 
PROPAGA ATÉ OS DIAS DE HOJE 
Simário Syllas Silva Tavares - UFRN 
Francineide Pereira de Medeiros - UFRN 
Resumo: Este trabalho pretende mostrar os diversos tipos de influências proporcionadas 
pelos Beatles. Mostraremos que por meio de suas músicas e de seus comportamentos os 
Garotos de Liverpool ditaram a forma de vida de muitas pessoas, principalmente na década 
de 1960, uma década em que o mundo presenciou várias transformações em diversas áreas. 
Podemos destacar nesse período: revoluções comportamentais, como o início do 
movimento feminista, o feminismo, e também os que apoiavam os negros e homossexuais; 
o movimento hippie surge como forma de protesto à guerra do Vietnã e à Guerra Fria; As 
leis da Igreja Católica passam por diversas transformações com o Concílio Vaticano II, aberto 
pelo Papa João XXIII; no campo das revoluções a Revolução Cubana aparece com a figura 
de Fidel Castro, mudando a história da ilha de Cuba; acontece também nesse período a 
descolonização dos países da África. O “estilo Beatles” esteve presente assiduamente nas 
diversas revoluções da década de 1960, como também influenciou, e influencia até os dias 
de hoje, diversas bandas no mundo inteiro. Abordaremos também a presença do uso de 
drogas na fase psicodélica dos Beatles e as consequências que esse período trouxe para a 
imagem da banda. Por fim, mostraremos como se deu o término da “maior banda de todos 
os tempos” e como esse processo foi recebido pelos fãs e admiradores da banda, como 
também mostraremos que a influência dos Beatles não se limitou somente à década de 
1960, mas que se estende até os dias de hoje, contrapondo a afirmação de John Lennon 
logo após o fim da banda, em 1970: “o sonho acabou”. Mostraremos que o sonho dos 
Beatles ainda vive. 
Palavras-chave: Beatles. História. Música. 
 
 
 
 
 
A LINGUAGEM MUSICAL COMO MEDIADORA CULTURAL NA CONSTRUÇÃO DOS 
SABERES HISTÓRICOS NO CONTEXTO ESCOLAR 
Suzete Morais Costa - UFES  
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar um estudo sobre a utilização da linguagem 
musical como mediadora cultural na produção dos saberes históricos no contexto escolar. 
Para tanto, serão consideradas a função da Educação como importante meio de socialização 
da cultura produzida e acumulada historicamente pela humanidade e a contribuição da 
História enquanto área do conhecimento fundamental na formação do pensamento crítico 
dos indivíduos que compõe a sociedade. Ao longo do texto serão apresentadas e discutidas 
as transformações no campo da historiografia e as suas implicações no redimensionamento 
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do trabalho do professor- historiador, as quais revitalizaram o processo de construção do 
conhecimento histórico em sala de aula, bem como de que maneira a relação entre ensino 
de história e música pode contribuir para uma maior ressignificação da prática pedagógica. 
O trabalho pretende também, relatar uma experiência bem-sucedida de ensino de História 
do Brasil através da música popular brasileira em turmas de 3ª série do ensino médio do 
Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Itamaraju-BA. 
Palavras-chave: Linguagem musical. Cultura. Ensino de História. Prática Pedagógica. 
 
 
A ACEITAÇÃO DO FORRÓ ELETRÔNICO NA CIDADE DE CAICÓ 
Douglas de Araújo Gonçalves - UFRN 
Resumo: Analisa a cultura musical na cidade de Caicó, na tentativa de entender o porquê 
do forró eletrônico, mesmo com as suas letras – que contém apelo à ostentação material e 
reificação da superioridade do homem sobre a mulher –, alcançar um público tão grande, 
além de indagar acerca do porquê desse alcance. Pretende-se, dessa maneira, compreender 
porque o público mencionado aprecia esse tipo de música na cidade de Caicó, entre os anos 
2000 e 2010. Constantemente o forró eletrônico passa a ideia de alienação, cultura de massa, 
comercialização da música. Este trabalho não tem a intenção de negar ou afirmar este 
conceito, mas, sim, de fazer valer a voz e a experiência de pessoas que apreciam este gênero 
musical, isto é, saber a forma pela qual as pessoas da cidade de Caicó enxergam o forró 
eletrônico. A dimensão escolhida para a abordagem da pesquisa foi a da História Cultural, 
como forma de entender o simbólico na mentalidade das pessoas que apreciam o gênero. 
As fontes são dez pessoas na faixa etária entre os vinte e trinta e dois anos, residentes na 
cidade de Caicó, de ambos os sexos, que fizeram parte da pesquisa, por meio da colaboração 
com a resposta a um questionário com perguntas abertas sobre o tema. A pesquisa 
encontra-se em andamento, de forma que suas hipóteses são as de que a busca pelo forró 
eletrônico está associada com a mudança na indústria musical, onde a busca pelos artistas 
não está relacionada diretamente com os produtos físicos, mas, sim com uma “sensação” 
encontrada nos shows e/ou de que a população caicoense não tem contato direto com 
outros gêneros musicais, pelo fato de não acontecerem shows de grande porte destes 
últimos na cidade. 
Palavras-chave: Forró eletrônico. Caicó. Cultura musical. 
 
A CONSTRUÇÃO DE CARNAÚBA DOS DANTAS ENQUANTO “TERRA DA MÚSICA”  
Maria Eugênia Dantas – UFRN 
Resumo: Discute como a música e os músicos da cidade de Carnaúba dos Dantas/Rio 
Grande do Norte tornaram-se a identidade de um povo, onde, embora a prática musical não 
tenha adormecido e nem se perdido, atualmente não é valorizada como nos tempos 
remotos. A ideia de se falar sobre a música na “Terra da Música” surgiu com a participação 
em um Projeto de Extensão realizado com os alunos do 3º Ano da Escola Estadual João 
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Henrique Dantas, sendo este amadurecido nas disciplinas Laboratório de História I e 
Laboratório de História II, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Norteando esta pesquisa contamos com autores que tratam sobre a música na referida 
cidade, a exemplo de Claudio Galvão, Donatilla Dantas e Helder Macedo, assim como, 
também, depoimentos de músicos apontando suas visões a respeito da mesma. 
Metodologicamente, o aporte bibliográfico coletado, bem como as entrevistas, foram 
analisadas para que se discutisse a construção da identidade atribuída à cidade de Carnaúba 
dos Dantas de “Terra da Música”, seu uso para os dias atuais e sua desvalorização. A música 
faz parte do cotidiano dos carnaubenses desde o século XIX, sendo, portanto uma 
característica bastante marcante e viva, muito embora a geração do século XXI não conheça 
a história musical e nem a importância que a música representava para os seus 
antepassados. 
Palavras-chave: Música. “Terra da Música”. Carnaúba dos Dantas. 
 
 
A DANÇA COMO (RE)INVENÇÃO DE SI: MEMÓRIAS DE DANÇADEIRAS E CANTADEIRAS 
DE COCO NO CARIRI - CE  
Camila Mota Farias - UECE 
Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar os fluxos que transmutam do 
dançar para a vida dos sujeitos, a partir de uma pesquisa com grupos femininos de dança 
do Coco na região do Cariri cearense. A dança do Coco tem origens afro-indígenas e pode 
ser encontrada no Nordeste brasileiro. No Ceará essa manifestação se concentra, 
majoritariamente, na zona costeira, sendo realizada, principalmente, por homens. 
Entretanto, no local escolhido para a pesquisa, localizado no sertão do Ceará, as mulheres 
emergem como produtoras desse saber/fazer. Utilizando as metodologias da História Oral 
e do trabalho de campo, realizou-se cinco entrevistas individuais e quatro grupos focais, 
com mestras e dançadeiras, que serão as fontes dessa reflexão, juntamente com letras de 
músicas de suas autorias. O dançar Coco, na vida dessas mulheres, ocupa um lugar tanto de 
lazer, proporcionando a integração e o convívio com outros sujeitos, como de uma prática 
que remete a suas histórias de vida e de suas famílias. Mas, percebe-se, através das 
memórias de tais mulheres, que a apropriação dessa prática e a sua experimentação incidem 
sobre as suas identidades, enquanto uma (re)invenção de si, cujos papéis na dança lhes 
autoriza e lhes atribui a autoridade do saber-fazer da arte, estendendo-se aos seus campos 
de ação político-social-econômico, lhes dando outro reconhecimento social, como as 
“mulheres do Coco” e levando-as a lugares que não habitavam, como os espaços públicos. 
Neste processo articula-se passado/presente/devir na reprodução/recriação de uma arte em 
movimentos criados nos ritmos de seus atores. 
Palavras-chave: Dança. Coco. Ceará. 
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TRAÇOS DO MODERNO NO COTIDIANO VISUALIZADOS EM IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (1880-1930) 
Leandro Antão dos Santos - UFCG 
Resumo: O objetivo deste trabalho é utilizar como fonte algumas fotografias, cotejadas com 
poemas e crônicas colhidas em jornais, para demonstrar traços do moderno na cidade de 
Vitória de Santo Antão, fazendo através das imagens fotográficas uma incursão, em parte, 
na vida cotidiana dessa localidade do estado de Pernambuco, no período 1880-1930.  
Palavras-chave: Vitória de Santo Antão. Fotografias. Moderno. Cotidiano. 
 
 
CAVALACANGA: DESAFIOS E OBJETIVOS DA ARTE NO SERIDÓ POTIGUAR 
Augusto Cesar Ferreira Dantas - UFRN 
RESUMO: Tendo como ponto de partida o projeto “Seridó Visual: arte na rede”, que visa 
fazer um levantamento e divulgar a produção artística da região conhecida historicamente 
como Seridó Potiguar, a partir de um site vinculado à UFRN 
(www.cerescaico.ufrn.br/seridovisual/). O artigo busca compreender a existência de uma arte 
no interior do Rio Grande do Norte e todos os desafios que se criam dessa permanência 
nesse contexto, como a inexistência de um mercado consumidor na própria região, o que 
impossibilita a dedicação integral do artista a arte e a necessidade da venda para outras 
regiões, sobretudo a capital do estado. Esse trabalho tem como enfoque a produção artística 
de Rachel Lúcio, artista plástica residente atualmente na cidade de Caicó, com destaque para 
uma série produzida pela mesma intitulada “Cícero ama Deus, sua família e cavalacanga”. 
Assim pretende-se entender como se insere o artista no contexto social, a escolha de sua 
temática e os seus desafios e objetivos ao produzir arte.  
Palavras-chave: Arte. Seridó. Mercado.  
 
 

SESSÃO 4 
21 nov 2014 

 
O VESTUÁRIO FEMININO NO RIO DE JANEIRO: DA CABEÇA AOS PÉS, A MODA E SUAS 
FACETAS (1914-1929) 
Jordania Sayonara de Macedo Pereira – UFRN 
Resumo: O trabalho procura entender a influência que o contexto social e a moda vinda do 
exterior – principalmente da França – tem sobre o vestuário feminino do Rio de Janeiro nos 
anos de 1914 a 1929. O estudo que conduzimos está situado no campo histórico da História 
Cultural. Diante disto privilegiamos, portanto a análise acerca de sua pluralidade que a moda 
está inserida, suas diversas modificações ao longo dos anos, tendo enfoque nas mulheres 
cariocas e suas peculiaridades. Através da leitura de imagens que enfatizam a moda usada 
pelas cariocas naquele período, retiradas da revista ilustrada, o Jornal das Moças (1914- 
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1968), que circulava no Rio de Janeiro, bem como das imagens contidas no livro A Roupa e 
a Moda de James Laver e aporte bibliográficos coletados e analisados, em especial as leituras 
de Gilles Lipovetsky, João Quintino de Medeiros Filho e James Laver, esta pesquisa dá ênfase 
a moda que perpassava os anos de 1914 a 1929, em que traduzia uma mulher autêntica e 
atualizada, que está atenta aos parâmetros do vestuário fora do Brasil. A mulher carioca 
procurava seguir o ritmo da moda que era demonstrada por meio das revistas de moda – 
destacamos portanto, o Jornal das Moças (1914- 1968) –, apesar de suas constantes 
mudanças. O vestuário feminino portanto, reflete a mulher à frente do seu tempo, que 
adapta as variáveis mudanças da moda com muita exatidão, apresentando-se 
continuamente uma “carta na manga”, quando outrora aquela veste já não cabia para 
determinado espaço. 
Palavras-chave: Moda. Vestimentas. Mudanças. Rio de Janeiro. 
 
 
MODA E MODERNIDADE: REPRESENTAÇÕES E ESTEREÓTIPOS DO FEMININO NO 
RECIFE DOS ANOS 1930 
Ewennye Rhoze Augusto Lima - UFCG 
Resumo: Considerada a “Paris Nordestina”, a cidade do Recife, capital do estado de 
Pernambuco, tornou-se um referencial de modernidade no início do século XX. Devido às 
reformas urbanas que sofreu terem sido semelhantes àquelas realizadas primeiramente em 
Paris e depois em várias outras cidades da Europa e do mundo, Recife foi alvo de uma 
modernização dos costumes, tendo sido receptáculo de discursos de modernidade advindos 
da Europa e dos Estados Unidos que motivavam a transformação de um jeito tradicional de 
ser a uma “efervescência” social da inovação, do inusitado, dos aparatos modernos. Neste 
contexto surge, em fevereiro de 1930, o periódico P’ra Você – semanal ilustrado que era 
associado à empresa Diário da Manhã S.A – que publicou matérias sobre vida social, cultura, 
moda, arte e literatura todas com o intento de apresentar à sociedade recifense as últimas 
novidades referentes a estes aspectos culturais, além de ter contado, entre seus 
colaboradores, com Jorge de Lima, Álvaro Lins, Aurélio Buarque de Holanda, Josué de Castro 
e Mário Melo na composição das principais matérias da revista voltadas para o público 
feminino, especialmente o das elites da cidade. Busca-se, nas edições digitalizadas 
descontinuadas do periódico, o cotidiano de mulheres que se encontram numa sociedade 
ainda patriarcal, eugênica e capitalista que atribui um lugar ao feminino e cria estereótipos 
baseados nestes conceitos, tanto para a mulher branca, com traços europeus e 
estadunidenses, quanto a mulher mulata, regionalizada, com os seios desnudos, e a 
sensualidade relacionada à vida ruralizada, campesina. O objetivo desta pesquisa, portanto, 
é investigar como a revista P’ra Você apresenta uma imagem feminina “ideal” a partir da 
indumentária e dos estereótipos retratados em suas páginas, projetando, desta feita, um 
rosto para a tida “mulher moderna” no Recife, ao passo que se torne possível compreender 
certas mudanças cotidianas e de costumes nas práticas do “bem vestir”, na década de 1930. 
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Palavras-chave: Moda. Modernidade. Recife. 
 
CONCURSOS DE BELEZA: UMA TRADIÇÃO NA “TERRA DA BONITA” 
Valdelice Medeiros – UFRN 
Resumo: Investiga a existência do concurso Rosa de Maio e sua decadência e o posterior 
surgimento do concurso A Mais Bela Estudante, ambos considerados uma das tradições no 
município de São José do Seridó-RN entre as décadas de 1970 a 2000. O recorte temporal 
escolhido é 1978 a 2010, porque nos permite observar de onde partiu a ideia de organizar 
a Rosa de Maio em 1978, os fatores que levaram à sua decadência em 1994, o surgimento 
e manutenção do concurso A Mais Bela Estudante no período de 1977 a 1978; 1988 a 1989 
e sua restituição em 1997, assim como as modificações que ocorreram nesses concursos no 
decorrer dos anos trabalhados até 2010. Como parte-se da compreensão de que concursos 
de beleza envolvem as sensibilidades e trabalham com a manipulação da imagem, 
entendemos que o trabalho está estabelecido no campo histórico da História Cultural, 
conforme as premissas discutidas por Sandra Jatahy Pesavento. Para fundamentar o 
conceito de invenção da tradição, recorremos Eric Hobsbawn. As fontes utilizadas foram de 
natureza oral e imagética, esta trabalhada a partir da História do Discurso e aquela por meio 
da metodologia da História Oral. Foram analisadas trinta fotografias de períodos diferentes 
de ex-candidatas desses concursos, sendo vinte da Rosa de Maio e dez de A Mais Bela 
Estudante. Esse procedimento foi escolhido para notarmos as transformações que 
ocorreram no modo de se vestir, de se comportar, nas poses e no cenário. Também foram 
entrevistadas cinco pessoas, das quais três antigas organizadoras dos eventos e dois antigos 
moradores da cidade. De forma complementar, foram analisados 24 questionários 
respondidos por mulheres que participaram desses concursos, entre as décadas de 1970 e 
2000. Essa metodologia escolhida foi fundamental para constatarmos, a partir de 
cruzamento de informações, que um dos fatores que concorreu para o desaparecimento do 
concurso Rosa de Maio foi o seu alto custo financeiro, pois desfilar com traje de gala era 
caro e poucas meninas tinham condições de comprar sua própria vestimenta. 
Palavras-Chave: Concurso de beleza. Feminino. Transformações. Tradição. São José do 
Seridó. Rosa de Maio. Mais Bela Estudante. 
 
 
O CIGANO E A LANTERNA DE CLIO:  A HISTÓRIA DO HOLOCAUSTO CIGANO ATRAVÉS 
DO CINEMA DE TONY GATLIF  
Lucas Medeiros de Araújo Vale – UFRN 
Resumo: A história dos povos que hoje conhecemos como “ciganos” foi, e ainda é, uma 
história de exclusão. Constituindo-se essencialmente em culturas ágrafas, não deixaram ao 
longo dos séculos escritos sobre si. Os discursos que chegam à contemporaneidade são 
permeados de preconceitos e de estereótipos, próprios de um olhar hostil. Apesar das várias 
(r)evoluções no fazer historiográfico, os ciganos ainda muito pouco aparecem e as violências 
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cometidas contra eles permanecem longe das investigações científicas e alheias ao 
conhecimento popular. Pesquisas sobre a porajmos (devoração -  termo utilizado pelos rom 
para se referir aos episódios de perseguição e extermínio empreendido pelos nazistas na 
Europa), por exemplo, não tem sido alvo de estudo aprofundado se comparado ao 
Holocausto judeu, e são infinitamente menos difundidas do que estas. Invisibilizados na 
história escrita e perseguidos na sociedade desde os tempos imemoriais à 
contemporaneidade, os ciganos encontraram no cinema meios para transmitir as suas 
histórias, suas culturas, e suas denuncias para os outros e para si.  Neste artigo, estudamos 
a representação da perseguição nazista aos povos de etnia cigana nas obras do cineasta 
cigano Tony Gatlif, que faz história a medida que tenta dar sentido ao passado. Cruzamos 
fontes visuais e escritas, de grande valor historiográfico, no intuito de perceber a interrelação 
do cinema e da história, tal como propunha Rosenstone (2010). Os filmes Latcho Drom 
(1993) e Liberté (2009) são aqui objetos de nossa análise, e esta é fundamentada num estudo 
historiográfico e antropológico acerca do tema, realizado durante a execução do Projeto de 
Pesquisa “Ciganos no Seridó Potiguar: origens, cultura e estratégias de sobrevivência”. 
Utilizamos como referencial teórico, pesquisadores que discutem cinema  (CAPELATO; 
DUARTE; FERRO; MASCARELLO ROSENSTONE e etc.) e que já se debruçaram sobre a(s) 
história(s) dos ciganos ao redor do mundo (ANDRADE JR; CORTESÃO; FERRARI; MARTINEZ; 
MOONEN; ROMÁN e etc.). 
Palavras-chave: Ciganos. Discursos. Cinema. 
 
 
A PROPOSTA REVOLUCIONÁRIA DE RIO 40 GRAUS 
Ronillo Azevedo dos Santos - UFRN 
Resumo: A comunicação objetiva fazer um estudo referente ao filme Rio 40 graus de Nelson 
Pereira dos Santos, produzido no final dos anos 1950, e censurado nesse mesmo ano. O 
forte crescimento econômico do período, a urbanização acelerada e a industrialização vão 
acarretar o aumento dos fluxos migratórios para o centro-sul do país. Nesse contexto a 
produção cinematográfica nacional, de baixo custo e com temáticas sociais, se afasta das 
produções norte-americanas. Logo emerge no contexto brasileiro, mais precisamente no Rio 
de Janeiro o movimento chamado Cinema Novo, estabelecendo como ponta pé inicial o 
filme Rio 40 Graus, que demanda uma critica social, ao mostrar a realidade social do Rio de 
Janeiro. A partir disso surgem questionamentos que colocam em prova o filme como uma 
manifestação artística utilizada para a denuncia de males sociais como também a partir dele 
é pensado uma nova forma de se produzir cinema no Brasil. Assim levamos em consideração 
estudiosos que são referencia nesse assunto tais como: Marc Ferro, Marcos Napolitano, 
Fernão Ramos e Alexandre Busko Valim. 
Palavras-chave: Filme. Engajamento. Censura 
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ENQUADRANDO SUJEITOS COMO NORDESTINOS: REPRESENTAÇÕES DO MIGRANTE 
NO CINEMA BRASILEIRO DA DÉCADA DE 1980 
Rafael da Silva Abreu - UFCG 
Resumo: O presente artigo visa analisar as representações dos migrantes nordestinos no 
cinema brasileiro da década de 1980, a partir dos filmes O homem que virou suco (1980), As 
aventuras de um paraíba (1982) e O baiano fantasma (1984), que tiveram como destino os 
centros urbanos do sudeste do Brasil. Acreditamos que o cinema possui uma grande 
capacidade representacional, como fala Ulpiano Meneses (2003) as imagens têm uma 
capacidade de agenciar representações, dessa forma, evidenciamos a importância da análise 
das imagens de outrora para compreendermos como elas foram utilizadas para construir 
discursos sobre o migrante nordestino, numa clara relação de alteridade, em que 
percebemos uma depreciação do migrante e da própria migração. Neste trabalho, em 
especial, discutimos as formas de enquadramento homogêneo dos sujeitos como 
nordestino, partindo da premissa de que os discursos homogeneizantes dos filmes 
rotularam os migrantes num campo representacional comum, negando sua subjetividade, 
os estudos se concentraram nas formas de nomear, falar e vestir estes indivíduos deslocados. 
Para isso, nos fundamentamos nos estudos de Chartier (2002), Pesavento (2003) e Santiago 
Júnior (2008) na análise das representações das imagens cinematográficas, além das fontes 
fílmicas foram utilizadas nesta pesquisa entrevistas e reportagens em periódicos para 
elucidar as leituras produzidas na época de circulação dos filmes. 
Palavras-chave: Nordestinos. Migrantes. Cinema.  
 
 
FREQUÊNCIAS NOS GRAFISMOS RUPESTRES DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB  
Talles Bruno Patriota - UFPB 
Resumo: As pesquisas arqueológicas empreendidas na região do Cariri (Ocidental e 
Oriental) localizado no estado da Paraíba tiveram o seu inicio com os estudos realizados por 
Ruth Trindade de Almeida nos anos 70 em torno dos sítios arqueológicos de pinturas 
rupestres. Resultando em uma das principais fontes bibliográfica sobre o tema proposto o 
livro A arte rupestres nos Cariris Velhos, publicado em 1979. Apesar dos poucos 
investimentos por parte da ação privada e, sobretudo, estatal, órgãos como o Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba e a Fundação Casa de José Américo, e mais recentemente 
as pesquisas empreendidas pelo Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto, iniciadas no ano 
de 2004, e pela Sociedade Paraibana de Arqueologia são os que mantêm de forma 
sistemática e pontual as pesquisas arqueológicas no estado. Dado as questões levantadas, 
o presente trabalho – resultado das pesquisas feitas durante a vigência do PIBIC 2013/2014 
para a Universidade Federal da Paraíba – tem como objetivo reforçar os estudos na área da 
arqueologia paraibana a partir das análises feitas sobre as frequências pertinentes aos 
grafismos rupestres localizados nos sítios arqueológicos do Município de Camalaú-PB, como 
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também contribuir no campo da historiografia para o estudo da arte pré-histórica brasileira, 
buscando interdisciplinar o presente trabalho entre história e arqueologia. As pesquisas 
arqueológicas empreendidas na região do Cariri (Ocidental e Oriental) localizado no estado 
da Paraíba tiveram o seu inicio com os estudos realizados por Ruth Trindade de Almeida nos 
anos 70 em torno dos sítios arqueológicos de pinturas rupestres. Resultando em uma das 
principais fontes bibliográfica sobre o tema proposto o livro A arte rupestres nos Cariris 
Velhos, publicado em 1979. Apesar dos poucos investimentos por parte da ação privada e, 
sobretudo, estatal, órgãos como o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e a Fundação 
Casa de José Américo, e mais recentemente as pesquisas empreendidas pelo Prof. Dr. Carlos 
Xavier de Azevedo Netto, iniciadas no ano de 2004, e pela Sociedade Paraibana de 
Arqueologia são os que mantêm de forma sistemática e pontual as pesquisas arqueológicas 
no estado. Dado as questões levantadas, o presente trabalho – resultado das pesquisas feitas 
durante a vigência do PIBIC 2013/2014 para a Universidade Federal da Paraíba – tem como 
objetivo reforçar os estudos na área da arqueologia paraibana a partir das análises feitas 
sobre as frequências pertinentes aos grafismos rupestres localizados nos sítios 
arqueológicos do Município de Camalaú-PB, como também contribuir no campo da 
historiografia para o estudo da arte pré-histórica brasileira, buscando interdisciplinar o 
presente trabalho entre história e arqueologia.  
Palavras-chave: Grafismos rupestres. Camalaú. Arqueologia.  
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