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 O VI Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, que ocorre anualmente na 

UFRN, campus de Caicó, tem por objetivo envolver alunos da graduação, pós-graduação e 

professores que discutam as temáticas da História Cultural e das Sensibilidades na UFRN e em 

outras universidades brasileiras e na Rede Básica de Educação. O apoio a este evento se justifica 

porque o Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades 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 profissionais de História e, a partir disto, 

estas temáticas poderão ser desenvolvidas na educação básica de forma mais eficiente. Para 

termos cada vez mais a presença de professores da rede básica, o evento não cobra a inscrição 

destes profissionais e incentiva a participação dos mesmos não somente como ouvintes, mas 

como apresentadores em simpósios temáticos. 

O evento já possui cinco edições (2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e, da avaliação constante 

dos mesmos pelos docentes e discentes participantes, sentimos cada vez mais a necessidade de 

ampliar os seus módulos e de convidar mais professores de universidades brasileiras para 

debater seus trabalhos e dialogar com profissionais de diversos núcleos de pesquisa de todo o 

país e com professores da educação básica. Nos anos anteriores, tivemos a participação de 

professores/pesquisadores e acadêmicos de vários estados brasileiros (RN, CE, PI, SP, GO, PB, PE, 

SC, RS, PR, DF, ES, BA e RJ), e de Portugal e México. Já passaram pelo evento, nas 4 edições, mais 

de 2.000 participantes do Brasil, América Latina e Europa. É o segundo maior evento com esta 

temática no Brasil e o maior evento de História do Rio Grande do Norte. 
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Por outro lado, o evento, enquanto ação de extensão, se coaduna com a política de interiorização 

universitária proposta pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI/ 2010-2019) e 

articulação ao Plano de Cultura da UFRN – Mais Cultura Nas Universidades (MinC/MEC), em seus 

diversos programas. Em interação com outros Departamentos busca-se fomentar a 

acessibilidade, através da interpretação em LIBRAS (Departamento de Educação/CERES e CAENE) 

e tradução para língua estrangeira (Departamento de Letras/CERES). 

Em 2016, pela primeira vez, o evento encontra-se atrelado a uma temática específica, de 

modo a congregar a produção e esforços de pesquisa dos grupos de pesquisa História, Cultura e 

Poder e Corpo: práticas e discursos, do Departamento de História do CERES (UFRN). A temática 

escolhida, Sertões: histórias e memórias, se coaduna com a perspectiva de compartilhar 

diferentes experiências que permitam um rico debate sobre as múltiplas noções da ideia de 

sertão. Com isto, vislumbra-se dessacralizar os olhares unilaterais que nomeiam o sertão, em 

especial, o do semiárido nordestino como o lugar da seca, da miséria e da estagnação. Deseja-se 

desconstruir estes lugares, sem deixar de levar em conta também as perspectivas de 

permanências e descontinuidades históricas, da tradição, do moderno e do pós-moderno. 

Portanto, a partir dos sertões do Seridó teremos um rico encontro com os estudiosos dos sertões 

do Brasil! 

A identidade visual do evento, em 2016, traz a tela Lixo, de autoria do artista caicoense 

André Vicente e Silva, que também é Historiador e Especialista em História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira. 

 

Prof. Joel Carlos de Souza Andrade 

Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo 

organizadores  
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07 DE NOVEMBRO DE 2016, SEGUNDA-FEIRA 

14:00h – Credenciamento 

Local: Laboratórios de História – UFRN-CERES 

14:00h – Simpósios Temáticos 

Local: Salas de Aula dos Blocos D e B – UFRN-CERES 

19:00h – Solenidade de Abertura do Evento (com interpretação em LIBRAS) 

Prof.ª Dr.ª Ângela Maria Paiva Cruz – Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes – Pró-Reitora de Extensão 

Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão – Pró-Reitor de Pesquisa 

Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento – Pró-Reitor de Pós-Graduação 

Prof.ª Dr.ª Teodora de Araújo Alves – Coordenadora do Comitê Gestor do Plano de Cultura da 

UFRN 

Prof.ª Dr.ª Sandra Kelly de Araújo – Diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES-

UFRN) 

Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – Chefe do Departamento de História (CERES-UFRN) 

Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade – Coordenador do Evento 

Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – Coordenador do Evento 

Prof.ª Dr.ª Carmen Margarida Oliveira Alveal – Presidente da Associação Nacional de História – 
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Seção Rio Grande do Norte (ANPUH-RN) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 

Apresentação cultural 

Filarmônica Onze de Dezembro, de Carnaúba dos Dantas – Regência do Maestro Márcio Dantas  

Local: Auditório do CERES 

19:30h – Conferência Magna (com interpretação em LIBRAS) 

Cidades e sertões 

Conferencista: Prof. Dr. Gilmar Arruda – Departamento de História da Universidade Estadual 

de Londrina – UEL 

Mediador: Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 

 

08 DE NOVEMBRO DE 2016, TERÇA-FEIRA 

08:00h – Mesa-redonda 

História e as religiões afro-brasileiras 

Expositores: Prof.ª Dr.ª Dilaine Soares Sampaio – Departamento de Ciências da Religião – 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – Departamento de 

História (CERES-UFRN); Prof. Ms. André Luís Nascimento de Souza – PPGH/UFRN 

Mediador: Prof. Dr. José Pereira de Sousa Júnior – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

14:00h – Simpósios Temáticos 

Local: Salas de Aula dos Blocos D e B – UFRN-CERES 

19:00h –Palestra 

Política, Escravatura e Feitiçaria em Angola (Sécs. XVIII e XIX) 

Palestrante: Dr. João de Castro Maia Veiga Figueiredo – Investigador – Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa (ICS/UL) 

Mediador: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 
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09 DE NOVEMBRO DE 2016, QUARTA-FEIRA 

08:00h – Mesa-redonda 

Historiografia, memórias e sertões 

Expositores: Prof. Dr. Francisco Fabiano de Almeida Mendes – UERN; Prof. Dr. Francisco 

Firmino Sales Neto (UFCG); Prof. Dr. Evandro dos Santos – Departamento de História (CERES) 

Mediador: Prof. Dr. Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins – Departamento de História (UERN 

– Mossoró) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

14:00h – Simpósios Temáticos 

Local: Salas de Aula dos Blocos D e B – UFRN-CERES 

18:30h – Atividade cultural 

– Inauguração da Cordelteca da UFRN  e apresentação de cordelistas do Seridó 

Local: Hall do Auditório do CERES-UFRN 

20:00h – Diálogo 

A literatura de cordel no Brasil 

Debatedores: Gonçalo Ferreira da Silva – Presidente da Academia Brasileira de Literatura de 

Cordel (ABLC); Prof.ª Dr.ª Rosilene Alves de Melo – Departamento de Ciências Sociais (UFCG) 

Mediador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 

 

10 DE NOVEMBRO DE 2016, QUINTA-FEIRA 

08:00h – Exibição de documentário 

Seridó: um sonho de Azevêdo 

Comentadores: Valdir Oliveira – Escritor, jornalista e produtor do documentário; Prof. Dr. 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

09:00h – Mesa-redonda 

Sítios a céu aberto no semiárido potiguar: apropriações territoriais e paisagens culturais pré-

históricas 

Expositores: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – Departamento de História (CERES-UFRN); Prof. Dr. 

Valdeci dos Santos Júnior – Departamento de História – Universidade do Estado do Rio Grande 
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do Norte – UERN); Prof.ª Ms. Mônica Almeida Araújo Nogueira – Doutoranda em Arqueologia – 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Mediador: Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva – Departamento de História 

(CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

Programação Cultural 

14:00 – Exibição de documentários 

Camões dos Lusíadas e dos cordeis 

Comentadores: Valdir Oliveira – – Escritor, jornalista e produtor do documentário; Prof. Dr. 

Joel Carlos de Souza Andrade e Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – Departamento de História 

(CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES – UFRN 

16:00 – Exibição de documentário 

Da Serra ao Seridó – vivências em um Brasil de contrastes 

Comentador: Fernando Leão – Cineasta e diretor do documentário 

Local: Anfiteatro do CERES – UFRN 

19:00h – Bate papo com historiadores e lançamento de livros 

Local: Hall do Auditório do CERES-UFRN 

20:00h – Palestra 

Pré-História do Nordeste do Brasil 

Palestrante: Prof.ª Dr.ª Maria Gabriela Martin Ávila – Departamento de Arqueologia (Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas – UFPE) 

Mediador: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 

  

11 de novembro de 2016, sexta-feira 

08:00h – Palestra 

As estradas de ferro no Nordeste: jogos do político e impactos econômicos e culturais 

Palestrante: Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha – Unidade Acadêmica de História (CH-UFCG) 

Mediador: Prof. Ms. Elton John da Silva Farias – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

https://www.youtube.com/watch?v=6rTajR4h4O8
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13:30h – Mesa-redonda 

Livros didáticos e História da Arte e do Design: intersecções possíveis 

Expositores: Prof. Dr. João Batista Gonçalves Bueno – Departamento de História (Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB); Prof.ª Dr.ª Luciene Lehmkuhl – Departamento de Design – 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Mediador: Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio Júnior – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES 

15:30h – Mesa-redonda 

Narrativas, Natureza e Cultura – as viagens científicas e a elaboração de discursos sobre 

índios/as, negros/as e “mestiços/as” na Amazônia de meados do século XIX 

Expositores: Prof. Ms. Victor Rafael Limeira da Silva – Departamento de História (CERES-

UFRN); Prof. Dr. José Otávio Aguiar – Departamento de História (Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG) 

Mediador: Prof. Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo – Departamento de História (CERES-UFRN) 

Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 

19:00h – Conferência de Encerramento (com interpretação em LIBRAS) 

A Invenção do Nordeste e outras artes 20 anos depois 

Conferencista: Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior – Departamento de História 

(Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – UFRN) 

Mediador: Prof. Dr. Alarcon Agra do Ó – Unidade Acadêmica de História (CH-UFCG) 

Local: Auditório do CERES-UFRN 
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1 – A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS COLONIAIS: CONQUISTADORES, INDÍGENAS, MESTIÇOS, 

ESCRAVOS E INSTITUIÇÕES 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Carmen Margarida Oliveira Alveal (carmenalveal@uol.com.br) – 

Departamento de História (CCHLA-UFRN) e Prof.ª Dr.ª Juciene Ricarte Cardoso 

(jucieneufcg@gmail.com) – Unidade Acadêmica de História (UFCG) 

Resumo: O simpósio tem por finalidade congregar trabalhos de História e áreas afins que 

discutam a construção, consolidação, formação e transformações do espaço colonial e os diversos 

agentes e agências. Trabalhos que percebam a construção desse espaço enquanto uma construção 

histórica e derivado de um processo, e não algo naturalizado serão bem vindos para dialogar 

diferentes interpretações. 

Abstract: The symposium aims to bring together the History of work and related fields to discuss 

the construction, consolidation, training and transformation of the colonial space and its various 

agents and agencies. Papers that see the construction of this space as a historically constructed 

and process derived from, not something naturalized are welcome to bring us different 

interpretations. 
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2 – ARTES E LINGUAGENS NA HISTÓRIA: PESQUISAS, ESCRITAS, DESAFIOS, POSSIBILIDADES 

Coordenadores: Prof. Ms. Elton John da Silva Farias – Departamento de História (CERES-UFRN) e 

Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha – Departamento de História (UFCG) 

Resumo: Este Simpósio Temático busca reunir textos que atentem para a análise de certos 

procedimentos metodológicos no lidar com as diversas linguagens artísticas para a pesquisa 

histórica (a exemplo de Música Popular ou Erudita, Cinema, Televisão, Fotografia, Artes Plásticas, 

Literatura, Dança, Teatro, etc.) na compreensão da historicidade referente tanto ao conteúdo das 

obras estudadas quanto às suas questões de ordem estética e/ou de recepção e interpretação de 

seus significados. Busca, portanto, reunir trabalhos que, em sua escrita, unam o ofício do 

historiador à estética das artes sem abrir mão da diktat acadêmica, como diria Paul Ricoeur, 

dando espaço à pluralidade de linguagens e temáticas de pesquisa que estejam em sintonia com 

a renovação historiográfica vigente nas últimas décadas. 

Abstract: This thematic symposium seeks to bring together texts that attempt to analyze certain 

methodological procedures in dealing with the various artistic languages for historical research 

(like Pop and Classical Music, Movies, Television, Photography, Visual Arts, Literature, Dance, 

Theatre, etc.) to understand history with regard to both the content of the works studied and 

their aesthetics, as well as to the reception and interpretation of their meanings. It seeks, 

therefore, to gather studies that, in their writing, unite the role of the historian to the aesthetics 

of the arts without sacrificing the academic diktat, as said by Paul Ricoeur, giving space to the 

plurality of languages and research themes that are aligned with the historiographical renewal 

prevailing in recent decades. 

 

3 – CULTURAS POLÍTICAS, PODER E IMPRENSA NO BRASIL REPÚBLICA 

Coordenadores: Profª. Drª. Jailma Maria de Lima (jailmalima@ig.com.br) – Departamento de 

História (CERES-UFRN) e Prof. Ms. Arthur Luis de Oliveira Torquato 

(arthur.torquato@ifrn.edu.br) (IFRN) 

Resumo: O simpósio visa congregar trabalhos que abordem aspectos da história política 

brasileira durante o período republicano em suas diversas vertentes. Assim, objetiva a realização 

de discussões tanto de cunho teórico-conceituais ligadas as relações da cultura política, do poder 

e das suas relações com a imprensa, quanto de questões ligadas a dimensão da política partidária 

e das ações cotidianas dos atores políticos. 
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Abstract: This symposium aims to bring together works that address aspects of the Brazilian 

political history during the republican period in its various forms. Thus, it seeks to yield both 

theoretical and conceptual discussions related to of cultural political relations, to power and its 

relations with media, as well as issues related to the dimensions of party politics and the 

everyday actions of political actors. 

 

4 – HISTÓRIA CULTURAL E O SAGRADO 

Coordenador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (lourivalandradejr@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN) 

Resumo: Este simpósio temático pretende reunir pesquisas que discutam as diversas formas de 

re (ligações) entre o homem e o sagrado em suas mais variadas manifestações sensíveis, gestuais, 

orais e materiais. Festas, ritos, orações, africanidades, processos mediúnicos, catolicismo oficial 

e não oficial, cristianismo ocidental e oriental e manifestações não cristãs fazem parte do que 

pretendemos discutir. 

Abstract: This thematic symposium aims to bring together researches that investigate the 

various forms of (re) linkage between man and the sacred in its various sensitive, gestural, oral 

and material manifestations. Festivals, rites, prayers, Africanities, psychic processes, official and 

unofficial Catholicism, Eastern and Western Christianity and non-Christian demonstrations are 

all part of what we intend to discuss. 

 

5 – HISTÓRIA DO CORPO: PRÁTICAS, INSTITUIÇÕES, SENTIDOS E SABERES 

Coordenador: Prof. Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo (muirakytan@uol.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN) 

Resumo: O simpósio acolhe pesquisas que têm como foco o corpo humano em suas múltiplas 

formas históricas. Serão discutidas as práticas corporais gestuais, laborais, sexuais, religiosas 

(batismo, casamento e morte), esportivas e estéticas, assim como os significados dados ao corpo 

no tempo histórico. Consideram-se também como pertinentes ao debate desse simpósio 

pesquisas no âmbito dos saberes (científicos ou não) e suas instituições que contemplam a 

dimensão corporal como seu objeto e fim: medicina, sanitarismo, saúde pública, urbanismo, 

demografia, estudos de gênero e raça, cuidados na saúde e na doença, teologia, religiosidades, 

hospitais, asilos e clínicas. 
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Abstract: This symposium welcomes research that focus on the human body in its various 

historical forms. Labor, sexual, religious (baptism, marriage and death), gestural body practices, 

sports and aesthetics, as well as the meanings given to the body in historical time, will all be 

discussed. It is also considered relevant to discuss this symposium research in the context of 

knowledge (scientific or not) and its institutions that include body size as its object and purpose: 

medicine, sanitarism, public health, town planning, demography, gender studies and race, care 

in health and disease, theology, religiousness, hospitals, nursing homes and clinics. 

 

6 – HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E SENSIBILIDADES 

Coordenadores: Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade (jucieneandrade@yahoo.com.br) – 

Departamento de História (CERES-UFRN); Prof.ª Dr.ª Olívia Morais de Medeiros Neta 

(olivianeta@gmail.com) – Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (CCHLA-UFRN) 

Resumo: O simpósio visa congregar trabalhos que reflitam sobre questões relacionadas às 

práticas educativas, à cultura escolar e às pesquisas que dão ênfase à constituição das diferenças 

culturais no âmbito das relações de ensino-aprendizagem e suas sensibilidades. Assim, visamos 

discutir aspectos ligados as práticas do cotidiano escolar, aos recursos didáticos, aos currículos e 

processos avaliativos, às identidades e diferenças culturais, às questões étnicas e de gênero, às 

estratégias pedagógicas na construção das sensibilidades. 

Abstract: This symposium aims to bring together works that reflect on issues related to 

educational practices, school culture and research that emphasize the creation of cultural 

differences within the teaching-learning relationships and their sensibilities. Thus, we aim to 

discuss aspects related to the practices of everyday school life, to learning resources, curriculum 

and evaluation processes, to identities and cultural differences, ethnic and gender issues, and 

teaching strategies used in the construction of sensitivities. 

 

7 – HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E MEMÓRIAS DOS SERTÕES 

Coordenadores: Prof. Dr. Evandro dos Santos (evansantos.hist@gmail.com) – Departamento de 

História (CERES-UFRN) e Prof. Dr. Francisco Firmino Sales Neto (nassausiegen@yahoo.com.br) – 

UFCG (Cajazeiras) 

Resumo: Este simpósio temático pretende congregar trabalhos que busquem discutir os sertões 

como um espaço construtor de identidades e suas múltiplas composições historiográficas e 
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histórico-culturais. É com esta preocupação que aceitaremos trabalhos que tratem de questões 

relacionadas aos seguintes temas: conceitos, historiografias, memórias e biografias, tradição e 

folclore, cancioneiro, poesia e literatura de cordel, literatura regionalista e outras que fogem a 

este rótulo, seca e água, mitologias e crenças, amores, espertezas, bandidos, heróis e anti-heróis 

na tessitura poética (no sentido de gerar, criar, produzir) do espaço-sertão. Estas artes de 

nomear, pensar, visualizar, enredar, crer e compor tornam os sertões um espaço privilegiado 

para gerar outras sensibilidades e relações perante o outro. 

Abstract: This thematic symposium aims to bring together works that seek to discuss the Sertões 

as a space builder of identities and their multiple historiographical and cultural-historical 

compositions. It is with this concern that we will accept papers that address issues related to the 

following topics: concepts, historiography, memoirs and biographies, tradition and folklore, 

“cancioneiro”, poetry and “cordel” literature of, regionalist literature and others that escape 

this label, draughts and water, mythologies and beliefs, love, cunnings, bandits, heroes and 

antiheroes in poetic tessitura (in order to generate, create, produce) of the Sertão. These arts of 

naming, thinking, viewing, entangling, believe and compose make the Sertão a privileged space 

to generate other sensitivities and relationships with the other. 

 

8 – MICRO-HISTÓRIA: PERSPECTIVAS RECENTES 

Coordenador: Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (almirbueno@uol.com.br)- Departamento de 

História (CERES-UFRN) 

Resumo: O Simpósio pretende acolher trabalhos que discutam as experiências e as perspectivas 

da abordagem micro-histórica na primeira década do século XXI, particularmente os que sejam 

frutos de reflexões a partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito das universidades brasileiras. 

Abstract: This symposium aims to accommodate papers that investigate the experiences and 

perspectives of micro-historical approach in the first decade of this century, particularly those 

that result from reflections of research undertaken within brazilian universities. 
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9 – O BRASIL IMPÉRIO: TRAMAS, CONEXÕES E OUTRAS HISTÓRIAS 

Coordenadores: Prof. Ms. Jeferson Candido Alves (jefersonalves@usp.br) – Programa de Pós-

Graduação em História Social (PPGHS/USP) e Prof. Ms. Rosenilson da Silva Santos 

(rosenilsonsantos@yahoo.com.br) – Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS/UNB) 

Resumo: A primeira edição deste Simpósio Temático ocorreu no ano de 2014 por ocasião do VI 

Encontro Estadual de História da ANPUH/RN, na cidade de Assú. Naquela ocasião reunimos 

pesquisadores e trabalhos que trataram de diversos temas no recorte do oitocentos. Nossa 

proposta é darmos continuidade às discussões ali iniciadas e ampliar o espaço de debate e 

divulgação de pesquisas, reunindo comunicações sobre a história do Brasil Império, que têm 

ganhado fôlego na historiografia brasileira. Neste sentido serão bem-vindos trabalhos sobre 

poder e cultura, cidadania e direitos, territórios e fronteiras, relações sociais, políticas e 

econômicas, cotidiano e família, tendo como recorte o período Imperial. 

Abstract: The first edition of this Thematic Symposium took place in 2014 during the VI Meeting 

of State History of ANPUH / RN in the city of Assu. At that time, we gathered researchers and 

works that dealt with different subjects of the nineteenth century. We proposal to continue the 

discuss started then and to expand the space for discussion and dissemination of research, 

bringing together studies about the history of the Brazilian Empire, which has gained space in 

Brazilian historiography. In this regard, we will welcome studies on power and culture, 

citizenship and rights, territories and borders, social, political and economic relations, and 

everyday life and family of the Imperial period. 

 

10 – OS ESTUDOS DA SUBALTERNIDADE E DECOLONIALIDADE NA HISTÓRIA: PESQUISA E 

ENSINO 

Coordenadores: Profª. Drª. Idalina Maria Almeida de Freitas (idaestevam@gmail.com) e Prof. Ms. 

Victor Rafael Limeira da Silva (vlimeiradasilva@gmail.com) – Departamento de História (CERES-

UFRN) 

Resumo: O simpósio visa abrigar pesquisas, estudos, notas, ensaios e demais produções de 

conhecimento, que privilegiem as narrativas de negro/as, indígenas, LGBTTIs e praticantes de 

tradições afroameríndias, a partir de uma perspectiva interseccional, como possibilidade de 

discussão no campo da pesquisa, ensino e das escritas históricas, bem como demais ciências 

humanas e sociais. Importante pontuar que tais produções têm configurado propostas de 
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conhecimentos descolonizadoras que privilegiam epistemes diversas, considerando que esses 

saberes estão em todos os lugares, em muitos modos de vida e formas de escrita de si mesmo e 

do “outro”. 

Abstract: This symposium aims to house research, studies, notes, essays and other productions 

of knowledge, that favor the narratives of blacks, indigenous, LGBTTIs (lesbians, gays, bisexuals, 

transgender, and transsexuals) and practitioners of afro amerindian traditions, from an 

intersectional perspective, as a possibility for discussion in the research, education and historical 

writings fields, as well as other human and social sciences. It is important to point out that such 

productions have set up proposals for decolonizing knowledge that favor different “epistemes” 

considering that this knowledge is everywhere, in many ways of life and forms of writing on 

oneself and of the “outer”. 

 

 

11 – PATRIMÔNIO CULTURAL E SERTÃO: DIVERSIDADES, PRÁTICAS, POLÍTICAS E GESTÕES 

Coordenador: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges (fabiomafraborges@gmail.com) – Departamento de 

História (CERES-UFRN) 

Resumo: A diversidade tipológica do que chamamos de Patrimônio Cultural tem crescido 

exponencialmente, nas últimas décadas. A ideia de localidades, comunidades e populações sem 

bens culturais – que possam ser considerados Patrimônios Cultural – tem, gradativamente, caído 

por terra. Nesse sentido, a gestão patrimonial, levada a cabo pelas instituições de preservação – 

IPHAN, tende timidamente a ultrapassar os limites dos grandes centros urbanos e abarcar os 

espaços e as regiões outrora relegados a segundo plano. Ou ainda, desconsideradas, quando o 

assunto é gestão patrimonial. Partindo dessa constatação, o presente simpósio temático tem 

como objetivo agregar os trabalhos e pesquisas que considerem esses bens culturais, dispersos 

pelo espaço geográfico e sociocultural que denominamos, Sertão, localizado, em sua maior 

porção, no Nordeste brasileiro. Sítios arqueológicos – pré-históricos e históricos, centros 

urbanos, paisagens culturais, lugares de memória, saberes e fazeres, festividades, entre outros, 

são alguns dessas manifestações culturais, que urgem sua preservação e ativação social. Logo, 

discutir modelos, políticas e práticas de gestão patrimonial, desse amplo acervo cultural 

sertanejo, é o principal objetivo dos debates previstos. 
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Abstract: The typological diversity of what we call cultural heritage has grown exponentially in 

recent decades. The idea of localities, communities and populations without cultural goods – 

which might be considered Cultural Heritage – has gradually fallen to the ground. In this sense, 

asset management, carried out by conservation institutions – IPHAN, timidly tends to push the 

boundaries of large urban centers and cover the spaces and regions once relegated to the 

background, or even ignored when it comes to asset management. Based on this finding, this 

thematic symposium aims to aggregate the work and research that consider these cultural assets 

scattered throughout the geographical and socio-cultural space called Sertão, located for the 

most part, in northeastern Brazil. Archaeological sites – prehistoric and historic, urban centers, 

cultural landscapes, places of memory, knowledge and practices, festivities, among others, are 

some of these cultural manifestations, urging their preservation and social activation. Thus, the 

main objective of the planned debates is to discuss models, policies and asset management 

practices of this broad cultural heritage of the Sertão. 

 

12 – PLURALIDADES E RELAÇÕES ÉTNICAS NO BRASIL: CULTURA, EDUCAÇÃO, RACISMO E 

SOCIEDADE 

Coordenador: Prof. Dr. José Pereira de Sousa Júnior (josejuniorufrn@gmail.com) – Departamento 

de História (CERES-UFRN) 

Resumo: Nas últimas décadas muito se tem debatido sobre as questões étnicas e raciais no Brasil, 

principalmente depois da Lei 10.639/03 e 11.645/08 que tornou obrigatório o ensino da História 

da África e da cultura afro-brasileira e indígena em todos os segmentos de ensino, desde a 

educação básica até as universidades. Discutir as relações étnico-raciais que construíram esse 

país, logo, deveria ser uma obrigação de todos os cidadãos, não importando sua origem ou etnia. 

São esforços que não apenas se somam na luta contra o racismo, a intolerância, as desigualdades, 

como também na consolidação da democracia, da promoção da cidadania e no reforço à igualdade 

social e racial.Porém, os desafios para enfrentar estas desigualdades sociais e étnicas no país 

ainda são grandes e desafiadores. Neste sentido, este simpósio temático tem como objetivo 

agregar e discutir trabalhos de graduandos e pós-graduandos que estejam pesquisando ou que 

tenham concluído pesquisa sobre questões étnicas no Brasil, acrescidas dos múltiplos aspectos 

culturais (danças, musicas, vestimentas, hábitos alimentares, linguagens etc.), ensino (inclusão, 
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exclusão na educação), sociais (trabalho, moradia, violência, sexualidade), racismos 

(preconceitos, intolerâncias) e as pluralidades que fazem parte do país. 

Abstract: In recent decades much has been discussed about ethnic and racial issues in Brazil, 

especially after the Law 10.639/03 and 11.645/08, which made the teaching of African history 

and African-Brazilian and indigenous culture compulsory in all educational levels, from 

elementary education to college. Discussing the ethnic-racial relations that built this country, 

thus, should be an obligation of all citizens, regardless of their origin or ethnicity. Such efforts 

not only add to the fight against racism, intolerance, inequality, but also to the consolidation of 

democracy, the promotion of citizenship and the empowerment of social and racial equality. 

However, the challenges to address these social and ethnic inequalities in the country they are 

still great and challenging. Hence, this thematic symposium aims to aggregate and discuss 

graduate studies of undergraduate and graduate students who are researching or have 

completed research on ethnic issues in Brazil that are related to multiple cultural aspects (dance, 

music, clothing, eating habits, languages etc.), education (inclusion, exclusion), society (work, 

housing, violence, sexuality), racism (prejudice, intolerance), and pluralities that are part of the 

country. 

 

13 – POR UMA HISTÓRIA DO URBANO, POR UMA HISTÓRIA DAS SENSIBILIDADES 

Coordenador: Prof. Ms. Renato Marinho Brandão Santos (renatombs@hotmail.com) – 

IFRN/Uminho – Portugal 

Resumo: Enquanto campo privilegiado do exercício da cultura, a cidade pode ser tomada por 

diferentes leituras. Portanto, este simpósio temático visa abarcar trabalhos que tratem das 

seguintes abordagens: usos e práticas dos espaços citadinos, suas representações e memórias, 

suas sociabilidades, educabilidades e sensibilidades (comportamentos, amores, medos, violência, 

lazeres, memórias, etc). 

Abstract: While being a privileged field for the exercise of culture, the city can be taken for 

different readings. Thus, this thematic symposium aims to encompass works that address the 

following approaches: uses and practices of city spaces, their representations and memories, 

their sociability, education and sensitivities (behaviors, loves, fears, violence, leisure, memories, 

etc.). 
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14 – POSSIBILIDADES DE USOS DOS ARQUIVOS PESSOAIS PARA O ESTUDO DE INTELECTUAIS 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes (paulafdes@gmail.com) – Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas (CERES-UFRN) 

Resumo: Os documentos de um arquivo pessoal tem como objetivos comprovar alguma ação de 

indivíduos bem como representá-los. No caso de intelectuais e/ou artistas, os arquivos pessoais 

ajudam a entender como era o seu processo de criação, seu círculo de amizade, suas expectativas 

e anseios bem como contribui para inseri-los dentro do tempo no qual viveram (ver CAMARGO, 

2009; ARTIÈRES, 1998; RIBEIRO, 1998). Diante disso, este simpósio temático tem por intuito ser 

um espaço de discussão a respeito das possibilidades de uso dos arquivos pessoais como fonte de 

pesquisa nos estudos sobre intelectuais. 

Abstract: The documents of a personal archive aims to demonstrate some action of individuals 

and to represent them. In the case of intellectuals and/or artists, personal files help us to 

understand their creative processes, their friendships, and their expectations and desires, as well 

as to contribute to insert them within the time in which they lived (see CAMARGO, 2009; 

ARTIÈRES, 1998; Ribeiro, 1998). Hence, this thematic symposium is meant to be a space for 

discussion about the possibilities of use of personal files as a source of research studies about 

intellectuals. 
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ST 1 – A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS COLONIAIS:  
CONQUISTADORES, INDÍGENAS, MESTIÇOS, ESCRAVOS E INSTITUIÇÕES 

 
Coordenadoras: Prof.ª Dr.ª Carmen Margarida Oliveira Alveal (carmenalveal@uol.com.br) – 
Departamento de História (CCHLA-UFRN) e Prof.ª Dr.ª Juciene Ricarte Cardoso 
(jucieneufcg@gmail.com) – Unidade Acadêmica de História (UFCG) 
 
 
AS DESCRIÇÕES DE JEAN DE LÉRY SOBRE AS TERRAS DO BRASIL (SÉCULO XVI) 
 
Célia Cristina Ribeiro da Costa 
Graduanda – UERN 
 
Em pleno século XVI a França começa sua primeira expedição as terras americanas, com o 
cavaleiro de Malta, Nícolas Durand de Villegagnon à frente dessa empreitada.  Após um longo 
percurso com a chegada no território onde hoje se localiza a cidade do Rio de Janeiro, 
denominando de França Antártica.  Este começa a sentir-se acuado diante das ofensivas 
portuguesas e sem mantimentos, no Forte de Coligny- onde se instala com sua esquadra. 
Precisando de ajuda, Durand se alia aos protestantes calvinistas, ao qual, Calvino se propõe a 
ajuda-lo, com o preceito de uma colônia reformada. Assim, um desses tripulantes calvinista é o 
artesão e sapateiro Jean de Léry, um dos primeiros cronistas a traduzir a língua indígena 
quinhentista para o francês. E produz uma narrativa intitulada: “Viagem à Terra do Brasil”. Esta 
obra será a nossa fonte de pesquisa para este trabalho, tendo como enfoque as suas descrições 
sobre o Novo Mundo, para poder compreender as suas representações e imaginário sobre a flora, 
fauna e o indígena tupinambá, em que se teve um contato diário da sua cultura e modo de viver 
por quase um ano. Podendo enfatizar as diversas comparações e entender como se deu essa 
relação com o outro em vista de si mesmo. 
Palavras-chave: Jean de Léry. Novo Mundo. França Antártica. Representações. Imaginário. 
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ETNOCENTRISMO E DIVERSIDADE CULTURAL EM “DOS CANIBAIS” DE MICHEL DE 
MONTAIGNE: UMA CRÍTICA À “TIRANIA DOS COSTUMES” 
 
Hioga Fernanda Duarte Rocha Santos 
Graduanda - URCA 
 
O presente trabalho objetiva apresentar a crítica ao etnocentrismo a partir da visão do filósofo e 
ensaísta francês Michel de Montaigne, tendo por base o capítulo intitulado "Dos canibais", 
contido em sua obra Ensaios. Para tanto, divide-se em três momentos. No primeiro, expõe a 
oposição montaigneana à dizimação das populações indígenas da América sob o pretexto de que 
estes povos seriam meros "bárbaros", evidenciando-se o equívoco de se associar a definição 
"culto" e "não culto" à ideia de sofisticação. Em um segundo momento, apresenta-se a "tirania 
dos costumes" como a origem do preconceito cultural de acordo com Montaigne. Por fim, 
acompanhando o percurso do autor no capítulo da obra supracitada, expõe-se a necessidade de 
o ser humano ser detentor de certa plasticidade que lhe permita a afirmação da diversidade 
cultural de um modo não hierarquizado, rompendo, assim, com uma posição etnocêntrica. 
Palavras-chave: Montaigne. Etnocentrismo. Diversidade. Cultura.  
 
 
O TRABALHO NA PARAÍBA NO PERÍODO COLONIAL: O ÍNDIO, PREGUIÇOSO OU RESISTENTE? 
 
Kézia Jaiane Porfírio da Silva 
Graduanda - UFCG 
 
O presente trabalho, é resultado de discussões realizadas em sala de aula na disciplina de História 
da Paraíba I. A metodologia utilizada para a construção do mesmo, foi basicamente a leitura de 
textos que tratavam da temática, associado aos diálogos estabelecidos em sala, que contribuíram 
para a elaboração deste trabalho, que, à princípio foi pensado como parte do processo avaliativo 
da disciplina. O principal objetivo é problematizar os aspectos relativos ao trabalho do indígena 
na Paraíba no período colonial, suas relações com os colonizadores e o uso do escambo como 
meio para a utilização da mão-de-obra do índio. Esse processo consistia na troca do trabalho 
indígena por objetos, em sua maioria, sem nenhuma significância para o índio, que a partir de 
um certo momento, passou a perceber que não necessitava de tais objetos para viver, e que seu 
estilo de vida anterior, trabalhando apenas para sua subsistência, era mais proveitoso para ele 
do que o desgaste provocado pelo trabalho excessivo imposto pelo colonizador. É nesse sentido 
que o índio passou a ser taxado de preguiçoso ou fujão pelos colonizadores que não 
compreendiam a lógica do trabalho desempenhado pelo índio. Portanto, a discussão desse tema 
possibilitou questionamentos acerca da veracidade dessa adjetivação imposta sobre o índio, e 
trouxe a possibilidade de que, para além de preguiçoso, o indígena passou a resistir de diversas 
formas, as imposições do colonizador capitalista. 
Palavras-chave: Índio. Preguiçoso. Resistência. Escambo. 
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POVOAR, CULTIVAR E DEMARCAR? O PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE SESMARIAS NA 
CAPITANIA DO RIO GRANDE SEISCENTISTA 
 
Victor Costa Medeiros Ribeiro 
Graduando - UFRN 
 
O processo de concessão de sesmarias, na América Portuguesa, no século XVII, acontecia por 
meio de um requerimento ao capitão-mor ou ao governador, intermediado por um escrivão, e 
contava com uma série de deveres advindos do usufruto da terra concedida ao suplicante, tais 
como o cultivo, o pagamento de dízimos e do foro (por légua), a confirmação da posse da data, 
passada certa quantidade de tempo após a concessão. Contudo, isso nem sempre ocorria de forma 
pacífica. Conflitos por terras eram comuns, à medida que se acirravam as querelas de poder e as 
disputas econômicas, bem como havia o adentramento nas regiões interioranas. As resoluções 
dessas problemáticas envolviam diversas esferas do poder estatal, contavam com uma série de 
testemunhas e documentos em processos consideravelmente demorados, vide a demarcação de 
terra na várzea do rio Jacú em 1615. Pensando nisso, este trabalho propõe-se a analisar o processo 
de demarcação de terras com o objetivo de investigar e entender de que forma ocorriam as 
tensões entre os sesmeiros da capitania do Rio Grande, dentro do contexto de disputa territorial, 
levando em consideração a importância destes e a relevância da terra enquanto instrumento de 
consolidação do poder. 
Palavras-chave: Sesmarias. Conflitos territoriais. Relações de poder. 
 
 
REMINISCÊNCIAS FUNDIÁRIAS DO BRASIL COLONIAL EM TABULEIRO DO NORTE (CE) 
 
Francisco Maurilio Gadelha de Andrade 
Graduado - UECE 
 
Apresentam-se as 3 (três) datas de Sesmarias concedidas pela Coroa Portuguesa no Tabuleiro do 
Norte (CE), na segunda metade do século XVII, e primeiros anos do século XVIII. Constata-se que 
ainda existem propriedades rurais, com as mesmas medições da concessão inicial, conservando 
o sistema métrico de então, ou seja, léguas, braças. Percebe-se ainda marcos fundiários em pedras 
de granito, isoladas, na imensidão das várzeas aluvionais, Foi possível registrar o percurso da 
Estrada Real, que ligava o Icó (sertões) a Aracati, por meio de assentamento de famílias de 
tropeiros. A civilização do couro, alavancou a economia cearense. Destaque especial para o 
crescimento demográfico vegetativo na região no final do XVIII. No período de 33 anos (1775-
1808) foi de 134%, em comparação com o da capitania que foi de 105,37%.  Neste período, não 
houve nenhum movimento migratório que justificasse tal crescimento. A única alternativa que 
contempla este crescimento, é a inclusão do índio agregado às fazendas de gado, como vaqueiros, 
serem considerados como cidadãos. Foi desocultada uma resistência indígena de 2 anos, alegada 
pelo poderoso posseiro, João de Barros Braga, que chegou a comandante do forte em Russas, 
comandante militar da Cap. do Ceará, e posteriormente Sargento-Mor da do RN. Os autóctones 
não foram vencidos militarmente. Ao depositarem os cadáveres na lagoa, motivo da disputa a 
água ficou suja, e na falta de uma água limpa os índios paiacus arribaram. A referida lagoa ficou 
conhecida como lagoa da Água Suja, que dá nome a uma das datas de sesmarias concedidas. 
Palavras-Chave: Datas de Sesmarias. Civilização do Couro. Posse do Território 
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AS DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS EM MATO GROSSO DO SUL: AS HISTÓRIAS, AS 
RESISTÊNCIAS, OS CONFRONTOS E OS DESAFIOS NOS ÂMBITOS JURÍDICOS E 
ANTROPOLÓGICOS 
 
Ane Caroline dos Santos 
Rosalvo Ivarra Ortiz 
Graduandos - UFGD 
 
De acordo com historiadores, arqueólogos, antropólogos, demógrafos e outros pesquisadores, 
quando os portugueses chegaram a terra hoje denominada Brasil, existiam aproximadamente 
cinco milhões de indígenas, divididos em etnias/grupos/comunidades, conforme troncos 
linguísticos aos quais pertenciam, dentre os eles destacarmos: tupi-guarani (região do litoral), 
macro-jê ou tapuia (região do Planalto Central), aruaque e caraíba (Amazônia), etc. No decorrer 
da história houve atenuações drásticas dos referidos povos, no qual atualmente encontram- se 
numa situação extremamente desigual, ficando principalmente refém de “latifundiários” 
(produtores rurais) como também a inércia do próprio Estado, que deveria acima de tudo 
protegê-lo e garantir os direitos considerados fundamentais e inalienáveis assegurados pela 
constituição federal de 1988 e diversas outras entidades, no qual o Brasil faz parte, sobretudo 
referente aos direitos dos povos tradicionais (indígenas quilombolas e ribeirinhos). Dessa forma, 
o objetivo principal da pesquisa é desenvolver trajetória histórica de lutas dos povos indígenas 
guarani e kaiowá presente no Estado de Mato Grosso do Sul, logo em seguida será analisada como 
a resistência ocorreram/ocorrem atualmente, posterior será descrita como os confrontos 
ocorreram/ocorrem entre indígenas e produtores rurais dentro do Estado e finalmente como 
intercorrem os desafios para que os direitos indígenas fossem assegurados e consequentemente 
reconhecidos, sobretudo, a partir de das esferas jurídicas e antropológicas. 
Palavras-chave: Historia. Antropologia. Direito. 
 
 
OS ÍNDIOS COMO PROTAGONISTAS DA HISTÓRIA A PARTIR DO ARQUIVO HISTÓRICO 
ULTRAMARINO (AHU-RN) - SÉCULO XVIII 
 
Victor André Costa da Silva 
Graduando - UFRN 
 
Os arquivos são extremamente ricos e a partir deles podemos obter os mais variados fins. Para 
os historiadores, são campos férteis que ultrapassam a função organizacional ou administrativa. 
Por meio dos acervos documentais é que podemos construir debates embasados em análises dos 
discursos que muitas vezes estão emaranhados de intenções e jogos de interesses. O Arquivo 
Histórico Ultramarino concernente ao Rio Grande do Norte (AHU-RN) compreende documentos 
de diversas naturezas oriundos do Conselho Ultramarino (1642-1833), criado por D. João IV para 
organizar a administração das conquistas (Índia, Brasil, Guiné, ilhas de São Tomé e Cabo Verde), 
no intuito de operar e tomar conhecimento sobre os seus domínios. Será a partir desse fundo 
documental que iremos montar intersecções entre os arquivos e a história indígena, objetivando 
dar luz à imagem do índio enquanto agente social e protagonista de sua própria história, 
apontando para momentos do período colonial em que os índios aparecem não como passivos ou 
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apenas respondendo a ações impostas pela Coroa, mas envolvidos no seio da sociedade composta 
por religiosos, colonos e outros grupos étnicos.   
Palavras-chave: Arquivo Histórico Ultramarino. História Indígena. Colônia. Rio Grande do 
Norte. 
 
 
ALÉM DO VÉU: EROTISMO NOS CONVENTOS LUSO-BRASILEIROS NOS SÉCULOS XVII E XVIII 
 
Ivo Fernandes de Sousa 
Graduando - UEPB 
 
O presente artigo visa analisar a vida sexual religiosa nos conventos, tanto da metrópole 
portuguesa como também da colônia brasileira nos séculos XVII e XVIII, e por meio do diálogo 
com poemas escritos por religiosos que viveram nos bastidores desses ambientes e descobrir 
aspectos da vida sexual reclusa, quais estratégias se utilizaram para escapar dos olhos da 
sociedade patriarcal e da Igreja para vivenciarem esses amores proibidos, as estratégias usadas 
na arte da sedução. Essa é uma história do corpo feminino, de seus afetos, de suas práticas; mas 
também de seus medos, de seus paradigmas e formas de sobressair no meio religioso e celibatário 
resgataremos essa mulher rebelada, que não se atém aos modos normativos de sua época, uma 
mulher além de seu tempo. Demonstrando que os conventos não foram só um local de enlevo 
espiritual, mais também um local onde os prazeres da carne foram saciados. 
Palavras-chave: Índio, Sertão. Espaço e colonização. 
 
 
COM SUA CARTA DE GUIA COM O CUMPRIR DO DITO JUIZ EM QUE VEIO DEGREDADO PARA 
ESTA CAPITANIA. A CAPITANIA DO RIO GRANDE E O DEGREDO INTERNO COLONIAL 
 
Carina Gabriela Damasceno Peixoto 
Graduanda - UFRN 
 
A estrutura político-econômica-social do velho continente foi fortemente abalada com as 
transformações que as grandes navegações proporcionaram. Com a descoberta de novas áreas a 
se governar, as autoridades europeias desenvolveram novos métodos de controle para assegurar 
as novas conquistas. O caso de Portugal não foi diferente; a partir do momento da conquista de 
Ceuta, em 1415, o sistema punitivo luso adquiriu uma nova forma. Este fato inaugurou um tipo 
de castigo que seria, posteriormente, implementado por outras nações: o degredo externo. Em 
Portugal, o degredo era uma lógica punitiva que forçava o condenado ao desterro, ou seja, este 
seria deslocado de sua terra de origem para outras regiões da metrópole. Primeiramente, os 
lugares escolhidos eram os coutos ou homizios – áreas livres da ordem regencial para onde os 
culpados se “abrigavam” da justiça – e após o marco citado, os dotados de culpa eram enviados 
para as novas conquistas lusas, geralmente Ásia ou África. O degredo transformara-se em uma 
forma de garantir a posse da terra e os condenados eram seus principais agentes. O Brasil entrou 
neste sistema somente quando a coroa percebeu que poderia perder a colônia americana, 
especialmente para os corsários franceses, transferindo, assim, a pena de degredo da ilha de São 
Tomé para a terra de Santa Cruz. Quanto ao caso do degredo interno, foi perdendo força em 
detrimento do castigo d’além mar, contudo, era ativo dentro América Portuguesa, segundo os 
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documentos encontrados nos Livros do Senado da Câmara da capitania do Rio grande que 
demonstram homens condenados ao degredo interno, vindos de outras capitanias. Portanto, este 
trabalho pretende traçar e analisar o perfil dos degredados que foram enviados à capitania do 
Rio grande.  
Palavras – chave: Degredo interno. Colônia. Punição. Degredados 
 
 
LAÇOS E INTERESSES NOS ARREDORES DAS CAPELAS DE SANTO ANTONIO DO POTENGI, SÃO 
GONÇALO DO POTENGI, UTINGA E JUNDIAÍ (RIO GRANDE- 1681-1740) 
 
Iris Isabelle Carvalho Cavalcanti 
Graduanda - UFRN 
 
A região que atualmente é denominada São Gonçalo do Amarante carrega em suas raízes 
históricas o que foi abordado pela historiografia clássica como uma das maiores tragédias da 
história da Capitania do Rio Grande. Neste episódio, foram sacrificadas dezenas de pessoas, na 
localidade de Uruaçu em 1645. Após a expulsão dos holandeses, em 1654, houve uma tentativa de 
repovoamento no processo de reconquista da Capitania proveniente de Pernambuco a partir da 
década de 1680. Porém, chegando a caravana ao território de São Gonçalo do Amarante apenas 
em 1710, com os senhores Pascoal Gomes de Lima e Ambrósio Miguel Serinhaém é que o processo 
de ocupação do território foi intensificado nessa região. O presente trabalho tem como objetivo 
analisar os laços clientelares desses primeiros moradores, instituídos por apadrinhamento, 
casamentos e diversos outros meios de sociabilidade entre esses agentes. O estudo das fontes será 
feito por meio das cartas de sesmarias, os registros de batismos, cartas de patente e os termos de 
vereação de pessoas como Pascoal Gomes de Lima, Ambrósio Miguel Serinhaém, Teodósio da 
Rocha, Bento Correia da Costa, Roque da Costa Gomes, Gonçalo da Costa Faleiro, Manuel de Abreu 
Frielas e suas respectivas famílias, possibilitando perceber o seu envolvimento em relações de 
interesses. 
Palavras-chave: São Gonçalo. Uruaçu.  
 
 
ALMOTACÉS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE (1672 A 1719) 
 
Kallyany Santayne Pinto da Silva 
Graduanda – UFRN 
  
Por meio deste trabalho, busca-se conhecer a forma como ocorreu a dinâmica administrativa 
referente à cidade do Natal, no período entre 1672 e 1719, na então capitania do Rio Grande, 
tendo como objeto de estudo o ofício dos almotacés. Para isto, foram utilizadas fontes referentes 
aos termos de nomeação do Senado da Câmara da cidade do Natal, listando os almotacés 
nomeados neste período. Além disto, foi feita a transcrição de documentos em que são obtidas 
informações referentes ao trabalho destes na cidade. Os almotacés, nomeados pelo senado da 
câmara, eram importantes na dinâmica das cidades lusitanas, pois eram responsáveis pela 
fiscalização das seguintes atividades: construção, comércio e higiene sanitária, além de fiscalizar 
os preços estabelecidos pela câmara, pesos e medidas, sob a pena de multas e prisão estabelecidas 
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pelo senado se as decisões fossem desobedecidas pelos moradores. Neste artigo especificamente, 
pretende-se traçar o perfil dos homens que atuaram na almotaçaria neste período. 
Palavras-chave: Almotacés. Período colonial. Capitania do Rio Grande. 
 
 
A CRISE DE 1724: CONFLITOS E DISPUTAS DE PODER NA CAPITANIA DO RIO GRANDE A 
PARTIR DAS ELEIÇÕES CAMARÁRIAS 
 
Kleyson Bruno Chaves Barbosa 
Marcos Arthur Viana da Fonseca 
Pós-Graduandos - UFRN 
 
No ano de 1724, ocorreu um imbróglio a respeito da eleição de juiz ordinário para a câmara da 
cidade do Natal. O sargento-mor Antônio da Silva de Carvalho fora impedido de assumir tal posto, 
sob a alegação de crime. Em seu lugar, o comissário geral Manuel de Melo Albuquerque assumiu 
como juiz ordinário de barrete, apoiado pelo escrivão da câmara, Bento Ferreira Mousinho. 
Contrários a esta decisão, estavam o outro juiz ordinário eleito, José de Oliveira Velho, e o 
capitão-mor do Rio Grande, José Pereira de Fonseca. Ao longo de todo o ano, a cidade do Natal 
sofreu uma terrível crise política, envolvendo diferentes instâncias do poder, decorrentes não 
apenas desta decisão, mas da conjuntura dos próprios agentes do poder no âmbito local, que teve 
como um de seus momentos mais sensíveis o ano de 1724. Tal delineamento, demonstrando haver 
diferentes facções em disputa pelo poder local, não é entendido como um momento pontual, mas 
de configurações e arranjos políticos que constantemente se alteravam na capitania do Rio 
Grande. Dessa forma, pretende-se compreender esta conturbada eleição, apontando para as 
relações de poder nesta localidade, a partir da chegada do capitão-mor do Rio Grande, José 
Pereira da Fonseca, em 1722, e a sua atuação na capitania, relacionada à trajetória dos agentes 
envolvidos nessa trama. 
Palavras-chave: Câmara do Natal. Capitão-mor. Conflito. Capitania do Rio Grande. Eleições 
 
 
A RESISTÊNCIA INDÍGENA NA COLONIZAÇÃO DO SERTÃO DE 1650 A 1720 
 
Ivo Fernandes de Sousa 
Graduando - UEPB 
 
Percebemos por meio da análise dos livros didáticos que a imagem cunhada do índio nessas 
produções fora construída de forma preconceituosa e lacunar, marcada por características como 
submissão, ingenuidade, e bestialidade diante do homem branco e até auxílio a esses por meio de 
seus serviços e conhecimentos no processo de expansão colonial do Sertão e todo o resto do 
Brasil. Tratando os índios como uma massa homogênea que não ofereceu nenhuma resistência a 
esse processo de invasão de seus territórios, com o passar dos anos e os avanços na historiografia 
do processo civilizatório podemos perceber essa disparidade entre a imagem dos nativos 
cunhada nos livros didáticos e a imagem real; e, é essa imagem que buscaremos resgatar nesse 
trabalho, a do índio rebelde ao processo de colonização, que foi um obstáculo ao homem branco 
na expansão colonizadora rumo ao interior do Sertão, que foi um insurgente e traçar aspectos de 
sua resistência, de suas lutas, suas estratégias de combates, traçar aspectos de sua sabedoria, de 
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seu saber-fazer com o uso de alianças que consideradas por muitos como traição, perceberemos 
que foi uma maneira de sobressair em um meio hostil que estava pondo em risco a sua existência. 
Seja como aliados dos colonizadores portugueses, ou como aliados dos holandeses rivais desses, 
percebemos o quanto heterogêneo era essa massa nativa que habitava o Sertão. 
Palavras-chave: Índio. Sertão. Espaço e colonização. 
 
 
O “GENTIO BÁRBARO”, OBSTÁCULO À COLONIZAÇÃO: O SENADO DA CÂMARA DA CIDADE 
DO NATAL E A(S) REBELIÃO(ÕES) DOS “TAPUIAS” (1681-1720) 
 
Júlio César Vieira de Alencar 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Neste trabalho, pretende-se analisar o discurso produzido pelos oficiais do Senado da Câmara da 
cidade do Natal acerca dos índios "tapuias" da Capitania do Rio Grande, durante os eventos da 
chamada Guerra dos Bárbaros. Daremos ênfase aos relatos produzidos pelos membros dessa 
instituição sobre a resistência empreendida pelos nativos ao avanço da colonização sobre os 
sertões da Capitania, sendo esses indígenas encarados como uma ameaça aos moradores 
estabelecidos nesses sertões e nas povoações situadas ao longo da faixa litorânea. Buscar-se-á 
discutir o binômio Tupi-“tapuia” (estreitamente relacionado ao binômio litoral-sertão) e a 
maneira como essa ideia esteve presente na Capitania do Rio Grande entre o final do século XVII 
e o início do século XVIII, qualificando os povos que habitavam as áreas mais afastadas da zona 
costeira como inimigos que deveriam ser subjugados por meio da “guerra justa”. Considera-se, 
dessa forma, que as ideias preconcebidas sobre essas populações tiveram grande importância 
para conferir legitimidade às ações das tropas coloniais e às proposições feitas pelas autoridades 
da Capitania para debelar a “rebelião dos índios Tapuios”. Além disso, através da documentação 
produzida pelos camaristas da cidade do Natal, sobretudo no Livro das Cartas de Provisões e no 
Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara, percebe-se que as concepções dos 
moradores e dos oficiais camarários acerca dos “tapuias” variaram de acordo com os interesses 
dos agentes envolvidos e com os momentos de maior ou menor intensidade nos conflitos que 
levariam à efetivação da conquista do sertão do Rio Grande. 
Palavras-chave: Senado da Câmara da cidade do Natal. “Tapuias”. Guerra dos Bárbaros. 
 
 
PROVIDOS EM PODER NAS ARMAS PARA A CONQUISTA: OS PRIMEIROS CAPITÃES MORES 
DO RIO GRANDE (1600-1633) 
 
Elenize Trindade Pereira 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
A conquista da capitania do Rio Grande foi efetivada em 1598 e tem como marco inicial a 
construção da Fortaleza dos Reis Magos. Em 1600 foi nomeado o primeiro capitão mor, João 
Rodrigues Colaço, responsável pelo governo e defesa da capitania. No entanto, o processo inicial 
de estabelecimento de um sistema administrativo e militar foi interrompido em 1633 com a 
tomada da Fortaleza pelos holandeses, consequência da nova situação política e militar imposta 
pela união das Coroas ibéricas (1580-1640). O presente trabalho tem como objetivo apresentar os 
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resultados da análise prosopográfica de um grupo específico de oficiais militares da Coroa que 
atuaram na capitania do Rio Grande de 1600 a 1633 como capitão mor. A partir do exame 
comparativo de variáveis como tipo de nomeação, experiências anteriores e posteriores ao 
serviço na capitania, o tempo de serviço na mesma bem como a atuação destes capitães, foi 
possível verificar e caracterizar as condições de governança da capitania em um período marcado 
ao mesmo tempo pela expansão dos territórios coloniais e pela ameaça de invasão estrangeira. 
Palavras-chave: União Ibérica. Capitania do Rio Grande. Capitão mor. 
 
 
MESTIÇAGEM E RELAÇÕES FAMILIARES DE ESCRAVOS E FORROS NA FREGUESIA DA 
GLORIOSA SANTANA DO SERIDÓ (SÉCULOS XVIII-XIX) A PARTIR DE REGISTROS PAROQUIAIS 
 
Isac Alisson Viana de Medeiros 
Graduando - UFRN 
 
Analisa a presença de famílias constituídas por sujeitos “mestiços” forros e escravizados durante 
o processo de povoação da Freguesia do Seridó (XVIII-XIX) através de registros paroquiais. 
Estudos acadêmicos recentes, como o de Muirakytan Macêdo e Helder Macedo, apontam 
evidências de que a formação da sociedade do Seridó não se deu, apenas, a partir de uma elite 
branca subjugando nativos e “afrodescendentes” e, sim, em decorrência de dinâmicas de 
mestiçagens, conceito construído por Eduardo Paiva. Tal processo se deu em um contexto mais 
amplo, discutido por Gruzinski como Ocidentalização, onde se misturaram homens, imaginários 
e formas de vida oriundos das quatro partes do mundo conhecido – América, Europa, África e 
Ásia –, gerando indivíduos “mestiços”. Metodologicamente, parte de revisão historiográfica; 
seleção, coleta e análise quantitativa e qualitativa das fontes paroquiais (livros de batizado, 
casamento e óbito, que vão de 1788 a 1838) para estabelecimento de perfil demográfico e 
reconstrução de trajetórias. Concluiu, após análise documental que diferente do abordado por 
uma historiografia clássica do Rio Grande do Norte a partir de autores como Olavo de Medeiros 
Filho e José Augusto, que houve a presença de famílias “mestiças” no processo de povoação da 
Freguesia do Seridó. Ainda pôde se apurar que essas uniões eram formadas por sujeitos das mais 
variadas qualidades (cabras, mulatos e pardos) e condições (livres, forros, escravizados). 
Palavras-chave: Mestiçagem. Famílias. Escravos. Forros. Freguesia do Seridó. 
 
 
SUBORDINADA OU ANEXA? NOTAS SOBRE PERCEPÇÕES ESPACIAIS NA AMÉRICA 
PORTUGUESA 
 
Leonardo Paiva de Oliveira 
Pós - Graduando - UFRN  
 
Na historiografia sobre a administração espacial da América portuguesa, esta era dividida em 
capitanias principais e subordinadas/anexas. A capitania da Bahia foi, até o ano de 1763, sede do 
governo-geral na América portuguesa. A sua preponderância sobre as outras capitanias, era 
exigida por parte de alguns de seus governadores, que alegavam que todas as demais capitanias 
eram subordinadas à Bahia. Nesse contexto, algumas capitanias como a do Rio Grande e a da 
Paraíba, por exemplo, eram subordinadas à capitania da Bahia até o momento de suas respectivas 
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anexações à Pernambuco, em 1701 e 1755 respectivamente. A partir destas datas, essas capitanias 
passaram a ser reconhecidas majoritariamente como anexas de Pernambuco, e não subordinadas 
a ela. Partindo-se do princípio de que essas designações, como capitania principal, subordinada 
ou anexa, implicava a simbolização de hierarquias espaciais, esse trabalho tem como objetivo 
compreender as implicações no uso desses termos entre os séculos XVII e XVIII. 
Palavras-chave: Hierarquia. Subordinada. Anexa. 
 
 
O MÉTODO PROSOPOGRÁFICO APLICADO AOS ESTUDOS SOBRE O SERTÃO DO PIANCÓ E DAS 
PIRANHAS (1725–1800) 
 
Larissa Daniele Monteiro Lacerda 
Graduanda - UFCG 
 
O método prosopográfico nos tem possibilitado apreender inúmeras questões referentes às 
estruturas e mobilidades sociais dos grupos políticos que atuaram no processo de conquista e 
organização administrativa dos sertões da Capitania da Parahiba do Norte. Aplicando-o a 
realidade de pesquisa sobre o sertão do Piancó e das Piranhas, localizado no extremo oeste da 
Capitania da Parahiba do Norte, o presente trabalho objetiva problematizar o uso metodológico 
da prosopografia como recurso de análise para a compreensão da dinâmica social no sertão do 
Piancó e das Piranhas, movida por grupos formados por militares e licenciados, entre os anos de 
1725 – 1800, apoiando-se na utilização de fontes oficiais, como os Livros de Notas do 1º Cartório 
Coronel José Queiroga (Pombal – PB) e as Cartas Patentes do Arquivo Histórico Ultramarino, todas 
digitalizadas e acessíveis à pesquisa.   
Palavras-chave: Método prosopográfico. Sertão do Piancó e das Piranhas. Dinâmica social.  
 
 
A ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS MILITARES NA PARAHYBA DO NORTE: OS TERÇOS DE 
HOMENS BRANCOS, PRETOS E PARDOS (1766-1800) 
 
Jessyka Alves de Figueirêdo Sá 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
Como um pequeno Reino da Península Ibérica conseguiu estabelecer um Império Ultramarino? 
Um dos percursos de pesquisa para compreender isso reside na preponderância do serviço das 
armas. Esse serviço que esteve ligado tanto no Reino quanto no ultramar a concessões régias de 
mercês, honras, distinções e privilégios foi essencial para a sustentação da monarquia 
portuguesa de além-mar. Dessa forma, esse artigo tem como intento compreender a organização 
e importância do serviço de armas na América Portuguesa. Ponto de partida para um 
entendimento mais aprofundado acerca da implementação dos Terços de Homens Pretos e 
Pardos (também havia o de brancos) na Parahyba, que é o objeto da pesquisa. Na influência da 
História Social Inglesa Thompsoniana o protagonismo é dos homens pretos e pardos 
componentes desses Terços, no sentido de compreender suas experiências e o que motivava ou 
desmotivava o engajamento militar.  A partir de pesquisa bibliográfica, percebe-se, por exemplo, 
o dinamismo das motivações para o engajamento. De acordo com Kalina V. Silva, inicialmente, 
no século XVII, eram aceitos homens escravizados e as organizações de homens pretos ainda não 
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institucionalizadas serviam de estratégia para conseguir a liberdade, com a institucionalização, 
em 1766, somente homens livres (via de regra) eram aceitos. As fontes documentais provenientes 
do Acervo Histórico Waldemar Bispo Duarte e organizadas em um banco de dados, demonstram, 
por outro lado, os aspectos desmotivadores para o engajamento: a falta de recursos nos Terços e 
o impedimento que os mesmos significavam ao trabalho remunerado, visto que o engajamento 
era um serviço voluntário. 
Palavras-chave: Império Ultramarino. Serviços de Armas. Terços de Pretos e Pardos. 
Protagonismo. 
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ST 2 – ARTES E LINGUAGENS NA HISTÓRIA:  
PESQUISAS, ESCRITAS, DESAFIOS, POSSIBILIDADES 

 
Coordenadores: Prof. Ms. Elton John da Silva Farias – Departamento de História (CERES-UFRN) e 
Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha – Departamento de História (UFCG) 
 
 
ALÉM DO OLHAR: AS IMAGENS COMO FONTE DE CONHECIMENTO NA HISTORIOGRAFIA E NO 
ENSINO DE HISTÓRIA 
 
Jucilainy Alves de Oliveira 
Pós-Graduanda - UERN 
 
Este artigo problematiza e articula a trajetória da imagem como fonte e/ou objeto para o 
conhecimento historiográfico, como também sua apropriação no ensino de história. Analisam-se 
as problemáticas, as possibilidades e os olhares que perpassam o caminho do historiador ao 
trabalhar as imagens na história. Desta forma, apresenta-se um texto com perspectivas e 
conceitos que demonstra a necessidade de compreender as relações entre imagem e história com 
novos olhares, novas perspectivas e novas abordagens. Primeiramente é realizado um esboço 
sobre os estudos referentes à imagem na historiografia, os objetivos, dificuldades e 
probabilidades de se tratar a mesma como documento e fonte do passado, baseando-se em 
autores como Ana Maria Mauad, Marc Ferro, Boris Kossoy e Mônica Almeida Kornis. 
Posteriormente é abordada a imagem no ensino de história, especificamente o filme como 
recurso didático para a (re)produção dos saberes históricos em sala de aula, pois além de ser uma 
arte também configura-se num objeto de estudo e mediador de aprendizagem. É imprescindível 
o historiador ir além do olhar ao discernir sobre uma foto, desenho, pintura e/ou um filme, para 
não apresentá-los meramente como um pano de fundo da história, mas como fontes primordiais 
que revelam vestígios do passado.  
Palavras-chave: Imagem. História. Ensino. Fonte historiográfica. Recurso didático. 
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ENTRE A HISTÓRIA E O CINEMA: SPARTACUS DE KUBRICK (1960) 
 
Geydson Mike dos Anjos Ribeiro 
Graduando - UFRN 
 
Neste trabalho, faremos o estudo de uma produção referente ao período tardo-republicano, que 
retrata a vida e revolta de Espártaco, o Filme Spartacus (1960), dirigido por Stanley Kubrick, e 
estrelado por Kirk Douglas. Dentre as abordagens - O cinema na história, a história no cinema e 
a história do cinema - convencionadas para se trabalhar com o cinema, partiremos da história 
no cinema, sempre buscando elementos narrativos (o que o filme diz e como diz) que servirão de 
base para a continuidade no levantamento de dados para a confecção do trabalho. Analisaremos 
também a representação da sociedade romana, a partir dos diálogos e ações ali representadas e 
veremos se entra em concordância com a historiografia atualizada, (sobretudo na representação 
da escravidão romana) outros documentos, fontes antigas e discursos históricos. Assim, em suma, 
trataremos o filme como um documento no qual é possível resgatar as representações que se têm 
da sociedade à qual pertence. Por outro lado, por se tratar de um filme que tem uma proposta de 
reconstituição histórica, ele estará falando muito mais das representações que tal sociedade (o 
público alvo do filme, em 1960) tem de determinado momento do passado do que propriamente 
daquele período da história romana. 
Palavras-chave: Spartacus. Cinema. História. Guerra-Fria. Comunismo. 
 
 
RIO, 40 GRAUS (1955) E SINHÁ MOÇA (1953): AS DISPUTAS DE REPRESENTAÇÃO DO NEGRO 
E A NAÇÃO 
 
Marina Dantas Pinheiro 
Pós-graduanda - UFRN 
 
O cinema mobiliza diferentes representações que referenciam os atores sociais de um dado país, 
provocando determinadas identificações pelos sujeitos. As imagens postas em movimento 
agenciam significados e representações. Os filmes, dependendo das representações de Nação 
trazidas à luz pelas suas imagens, estão sujeitos à censura, gerando embates e disputas. É o caso, 
por exemplo, de Rio, 40 graus, de 1955, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Outras obras 
fílmicas, contudo, como Sinhá Moça (1953), produzida por um dos grandes estúdios 
cinematográficos do período, a Vera Cruz, ganham uma projeção nacional, e investimentos do 
Estado que possibilitam sua montagem, exibição e divulgação. Neste artigo, pretendemos discutir 
como a relação entre Estado e cinema aconteceu na década de 1950, e como essa relação 
demarcou e constituiu disputas de representação, conflagrando ainda a cena de produção (e de 
representação) do negro na Nação. O objetivo é, portanto, buscar uma comparação entre os 
filmes acima citados, analisando e verificando as representações do negro, partindo da 
perspectiva proposta por W. J. T. Mitchell, e como o aparelho estatal atua em cada caso. As duas 
obras produziram duas cenas de produção do negro - uma, associada à mítica democracia racial; 
outra, à desigualdade entre brancos e negros e à existência de uma Nação desigual -, postas em 
concorrência, diferentemente tratadas pelo Estado brasileiro, naquele período. Para tanto, 
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utilizaremos a metodologia da análise fílmica e da análise de documentos (matérias de jornais) 
produzidos à época de lançamento das fitas Rio, 40 Graus e Sinhá Moça. 
Palavras-chave: Cinema. Negro. Representação. Espaço. Estado. 
 
 

DE ESCRAVO A HERÓI: AS TRAJETÓRIAS DE JORGE E BESOURO NO CINEMA BRASILEIRO  
 
Maria Luiza Rocha Barbalho 
Graduanda - UFRN 
 
A capoeira é considerada hoje como um dos elementos de composição da identidade nacional. O 
filme Cordão de Ouro (1977) representa um marco na história da capoeira no cinema, como o 
primeiro filme com um herói representado por um capoeirista. A mais recente narrativa fílmica 
que resgata o mesmo tema – o herói da capoeira – é Besouro (2009) baseado no livro “Feijoada no 
Paraíso – a saga de Besouro, o capoeira”, de Marco Carvalho.  Neste trabalho, procuramos analisar 
ambos os filmes procurando distinguir os elementos na narrativa que tiram os protagonistas de 
seu lugar social como escravos e os transformam em heróis.  
Palavras-chave: Cinema. Escravidão. Herói. Cordão de Ouro. Besouro.  
 
 
DA SERRA AO SERIDÓ: A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DA MEMÓRIA ORAL ATRAVÉS DO 
SUPORTE AUDIOVISUAL 
 
Fernando de Oliveira Leão 
Graduado - IFRS 
 
O objetivo do presente trabalho é revelar a importância do registro da memória oral através do 
suporte audiovisual com o filme documentário Da Serra ao Seridó – Vivências em um Brasil de 
Contrastes. A obra foi realizada em duas regiões distantes do país: o nordeste e o sul. Foram 
filmados moradores de cidades do interior do Rio Grande do Norte e da Serra de Santa Catarina, 
com o intuito de registrar seus saberes e fazeres. De acordo com o estudo de Paul Thompson não 
se pode operar na vida sem a memória individual, aquilo que aconteceu a nós mesmos, o que 
somos, como foi nossa vida, quem são nossos amigos, nossas memórias em relação a nossos filhos. 
Ela é a parte mais central da consciência humana ativa, e é essencialmente oral. É uma era na 
qual, em função da chegada dos meios audiovisuais, surge um novo potencial para a comunicação 
oral. Através dessa premissa se torna relevante perceber e analisar os elementos constitutivos 
do registro da memória, ao levar em conta as subjetividades dos entrevistados e sua relação com 
as temáticas propostas para o filme, durante todo o processo de produção da obra. Um dos 
resultados percebidos é que o entrevistado, a pessoa que revela sua memória tem a necessidade 
de legitimação através das filmagens. O diálogo registrado reforça a importância do ser humano 
dentro do seu espaço e relativiza duas regiões que se mostram diferentes climaticamente, em 
sotaques, mas se assemelham nas experiências vividas pelas suas personagens. 
Palavras-chave: Serra de Santa Catarina. Seridó. Documentário.  
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A LITERATURA COMO FONTE DA PESQUISA HISTÓRICA: PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E 
METODOLÓGICOS 
 
Josilene Silva Campos  
Professora Universitária - UEG 
 
Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão a respeito da relação entre História e 
Literatura no âmbito da pesquisa histórica. O intuito é pensar a narrativa literária como uma 
fonte histórica e promover considerações sobre os procedimentos de ordem metodológica 
adotados ao trabalhar com esses tipos de documento. No que diz respeito aos procedimentos 
metodológico deste estudo, foram usados princípios da pesquisa bibliográfica, tendo como 
material de apoio documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, ensaios críticos 
e artigos. Os resultados dessas reflexões mostram que a literatura se configura como um 
importante documento histórico cujo tratamento deve ser considerado procedimentos de ordem 
teórica e metodológica inerente ao trabalho historiográfico e ao ofício do historiador. Nesta 
pesquisa, fica evidente que o texto literário desempenha uma função social e histórica na medida 
em que se constitui em um importante meio de acesso a mentalidades, imaginários, de registro, 
de diálogo, denúncias, construções, desconstruções e expressão. Em seu permeável lugar das 
idéias, a literatura adquire legitimidade e importância como forma de representação de um 
tempo, de um espaço, de uma sociedade, de uma cultura. Torna-se um instrumento de 
manifestação dos ideais, sentimentos, dores, desejos e anseios humanos. 
Palavras-chave: História. Literatura. Fonte. Pesquisa. Metodologia. 
 
 
A LITERATURA COMO FONTE HISTÓRICA: UM ESTUDO DO LIVRO III DA ENEIDA DE VIRGÍLIO 
(SÉC. I A. C.) 
 
Ana Paula Santana Filgueira 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
A Eneida, epopeia escrita por Publius Vergilius Maro foi publicada por volta de 19 a. C. Nesta 
pesquisa temos como objeto de estudo o Livro III dessa epopeia, no qual o líder dos troianos, 
Eneias, narra para a rainha de Cartago, Dido, como se deu sua partida de Tróia até a chegada às 
praias cartaginesas. Procuramos analisar como nessa seção do poema se encontram articuladas 
questões relacionadas à política, vida cívica e religião de Roma, durante o governo de Otávio 
Augusto, entre 14 a. C. e 27 d. C., quando esse texto foi escrito e publicado. Como Livro III da 
Eneida trata-se de uma narrativa de viagem, realizamos uma reflexão sobre como se dava a 
relação dos troianos exilados com os espaços nos quais aportaram, geralmente interferida pela 
ação deuses, Apolo, Vênus, Júpiter e Juno. Diante disso, procuramos traçar o perfil do herói da 
epopeia virgiliana, caracterizado pela observância religiosa, liderança política e militar, como 
fonte de estudo sobre a relação dos romanos com o espaço da cidade. Chegamos à conclusão de 
que o perfil de Eneias pode ser compreendido como símbolo de uma coletividade, do 
compartilhamento de uma memória que exaltava a história dos antepassados romanos, cuja 
conduta pode ser considerada como um exemplo para os cidadãos.  
Palavras-chave: Eneida. Literatura. Religião. Política. Espaço. 
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ALÉM DE ELIZABETH E DARCY: REFLEXÕES LITERÁRIAS SOBRE A SOCIEDADE INGLESA PRÉ-
VITORIANA NA OBRA ‘RAZÃO E SENSIBILIDADE’ DE JANE AUSTEN 
 
Camila Rafaela Pereira de Souza 
Graduanda - UFRN 
 
Juciene Batista Félix Andrade 
Professora Universitária - UFRN 
 
Com a ampliação do campo das fontes históricas e buscando novas formas de conhecimento e 
pontos de vista sobre as mudanças do homem no tempo, a História encontrou novos territórios 
a serem explorados pela pesquisa histórica. Dentre estes espaços de análise, a literatura se mostra 
como uma fonte fecunda em que é possível captarmos leituras e representações de uma dada 
sociedade. Com a terceira geração dos Annales e sua ampliação do trabalho com novas fontes, 
problemáticas e abordagens, a literatura pode ser inserida no campo de trabalho do historiador 
como possibilidade de se captar os ecos de uma dada noção de mundo que pode expressar os 
aspectos múltiplos e complexos do campo social no qual se refere e está inserida. Dessa forma, 
pensando a literatura como um registro e interpretação das experiências de uma sociedade, o 
presente trabalho tem como objetivo analisar como é retratada a sociedade inglesa da época pré-
vitoriana, ou período regencial, na obra Razão e Sensibilidade (1811) da proeminente escritora 
inglesa Jane Austen. Analisando como a autora retratou na sua obra esse período de efervescência 
cultural e social a partir do lugar em que seus personagens ocupavam, tratando assim de temas 
como: a situação feminina; religiosa; as posições sociais e como esses assuntos afetavam 
diretamente a vida destas pessoas e suas relações sociais.  
Palavras-chave: Literatura. Jane Austen. História.  
 
 
IDEOLOGIA E VIOLÊNCIA DE ESTADO NA FÁBULA ‘A REVOLUÇÃO DOS BICHOS’ DE GEORGE 
ORWELL 
 
Marco Aurélio Dantas Nepomuceno 
Professor Universitário - UECE  
 
O presente trabalho tem como objetivo abrir uma discussão acerca da obra A Revolução dos 
Bichos de George Orwell enquanto testemunho histórico no sentido de compreender os abusos e 
a violência da Revolução Soviética instaurada na Rússia em 1917. Ambientada na época das 
catástrofes, tal obra revela em seu corpos indícios que atestam a violência dos regimes 
totalitários de "esquerda" que sob o discurso da igualdade e fraternidade instauraram os mais 
terríveis mecanismos de poder e violência como o aniquilamento dos dissidentes em campos de 
extermínio no sentido de manter a ordem. Dessa forma, A Revolução dos Bichos torna-se 
pertinente para a compreensão não apenas dos desmandos, abusos e carnificinas dos regimes 
comunistas ao longo da história, mas sobretudo para questionarmos os modelos políticos e 
totalitários ainda emergentes em nosso presente incerto. 
Palavras-chave: Poder. Revolução. Extermínio. Testemunho. História. 
 



 

40 

 

A LITERATURA DE FOLHETIM COMO FONTE DE PESQUISA: UM DIÁLOGO METODOLÓGICO 
ENTRE CARLO GINZBURG E ROGER CHARTIER 
 
Danielle Christine Othon Lacerda 
Pós-Graduanda - UFRJ 
 
A ampliação dos métodos de seleção e de uso de fontes para pesquisa historiográfica, resultado 
das novas abordagens propostas pela nova História Cultural, é fonte fecunda para discussões 
metodológicas e teóricas. Este artigo propõe-se analisar o uso da literatura folhetinesca, presente 
em jornais do século XIX, à luz das metodologias propostas por Carlos Ginzburg e Roger Chartier, 
historiadores expoentes da nova História Cultural. No Brasil, o uso da literatura como fonte ainda 
é uma abordagem metodológica recente, muitos caminhos estão sendo trilhados e novos indícios 
estão sendo encontrados. O diálogo proposto entre o método do paradigma indiciário, proposto 
por Ginzburg, com a noção de apropriação, proposta por Chartier, refletem as possibilidades de 
análise e de desconstrução dos fatos, aguçando o olhar do historiador para aspectos secundários, 
detalhes, pistas, que não seriam abordados em uma análise mais genérica. Assim, as discussões 
em torno destas perspectivas metodológicas e teóricas remetem a uma importante contribuição 
para a produção do conhecimento historiográfico que tenham por base o uso da literatura 
publicada em folhetins nos impressos oitocentistas. 
Palavras-chave: Folhetim. História Cultural. Apropriação. Paradigma Indiciário. 
 
 
A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE LOCAL ATRAVÉS DAS PÁGINAS DA COLEÇÃO 
MOSSOROENSE: NOTAS PARA UMA HISTÓRIA DO LIVRO E DOS PROCESSOS DE LEITURA EM 
MOSSORÓ/RN 
 
Francisco Dantas Souza Neto 
Graduando - UERN 
 
A presente comunicação procura pensar sobre a trajetória da Coleção Mossoroense, editora 
criada no ano de 1949 por Jerônimo Vingt-un Rosado Maia (1920 – 2005). Para tanto, a perspectiva 
adotada foi a da História do livro e dos processos de leitura, que assim como expressa Robert 
Darnton nas páginas de O Beijo de Lamourette, oferece uma dimensão histórica aos meios de 
comunicação. Destarte, nossa proposta está inserida no campo da História Cultural. Ou seja, o 
objetivo é pensar sobre os processos de leitura da Coleção em Mossoró e sua recepção em alguns 
meios, sobre a forma como criou um circuito comunicacional na cidade, chegando a pensá-la 
enquanto um “país”, trabalhando a formação da editora e da sua construção literária ao longo 
do tempo, criando assim para a cidade uma identidade cultural que se vê dissociada de um 
contexto maior. Com isso, atentamos para uma necessidade de entender os papeis das produções 
da coleção e assim tentar traçar o início do que poderia ser uma mobilidade literária na cidade 
de Mossoró, prestando também como uma necessidade para tentar ressignificar os estudos sobre 
História local. 
Palavras-chave: História. Leitura. Livro. Comunicação. Editora. 
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LITERATURA ENGAJADA E AFRODESCENDÊNCIA EM LIMA BARRETO OU DO ANTIRRACISMO 
EM CLARA DOS ANJOS (ROMANCE) E EM UM ESPECIALISTA (CONTO) 
 
Gervácio Batista Aranha 
Professor Universitário - UFCG 
 
O objetivo deste trabalho é demonstrar que parte significativa da literatura barreteana é 
marcadamente afrodescendente, cuja voz narrativa enfatiza relações étnico-raciais e de classe, 
no tocante às quais denuncia e julga severamente atitudes discriminatórias e/ou racistas contra 
gente pobre, negra e/ou mestiça. Não sem antes refletir sobre o significado de literatura 
afrodescendente no Brasil e, por conseguinte, sobre noção de comprometimento das letras com 
causas sociais, o trabalho procura focalizar esse modo de engajamento literário com base num 
romance e num conto do escritor carioca. Assim, focalizar-se-á em Clara dos Anjos (romance) e 
em “Um especialista” (conto). O trabalho constará de quatro tópicos. No primeiro, o enfoque tem 
a ver com o caráter engajado da literatura barreteana, cujo autor fez da escrita literária um 
instrumento de combate ao poder e às instituições republicanas no Brasil do início do século XX. 
No segundo, a análise se debruça sobre o significado de literatura afro-brasileira e/ou 
afrodescendente, com destaque para sua conceituação e significado mais profundo, no tocante 
ao qual Lima Barreto foi um dos pioneiros no Brasil. No terceiro, a reflexão volta-se diretamente 
à leitura das imagens do romance referido sobre a problemática étnico-racial, sem distinções, 
quando o assunto é discriminação racial, entre negro ou mulato. No quarto, a reflexão faz 
exercício parecido no tocante ao conto mencionado, o qual fornece imagens emblemáticas sobre 
a temática em questão. 
Palavras-chave: Lima Barreto. Literatura Engajada. Antirracismo. Romance. Conto. 
 
 
MEMÓRIAS DE UM “PROFESSOR JAGUNÇO”: CÂMARA CASCUDO E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
TRAJETÓRIA INTELECTUAL 
 
Raquel Silva Maciel 
Pós-Graduanda - UFPB 
 
O artigo busca analisar a última evocação das reminiscências de Luís da Câmara Cascudo 
problematizando como esse promove uma construção de sua trajetória intelectual e de uma 
autoimagem através das lembranças presentes naquela que seria sua última autobiografia. Trata-
se da obra Ontem (1971), dedicada a rememoração de uma vida direcionada ao magistério, sendo 
para isso construída uma narrativa na qual são evocados mestres e alunos que cruzaram o seu 
caminho, o sistema educacional do Rio Grande do Norte, bem como é destacada a paixão que 
Cascudo professava pela única profissão que afirmava para si, a de professor. Tal rememoração 
refere-se ao projeto que Cascudo desenvolve nas décadas de 1960 e 1970 quando passa a se 
dedicar a uma espécie de balanço da vida, através de seus escritos autobiográficos e por meio de 
obras que buscam sintetizar seu pensamento acerca de seus objetos de estudo. Busca-se 
problematizar, também os rostos que aparecem na escrita de Cascudo, os critérios usados no ato 
de narrar, bem como a produção da subjetividade desse autor na interface com a escrita e a 
memória. Dialoga com as contribuições sobre o conceito de memória de Ricoeur (2004), Maurice 
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Halbwachs (1990) acerca da noção de memória coletiva e Michael Pollak (1992) sobre a formação 
de uma identidade pessoal na interface com a memória coletiva. 
Palavras-chave: Escrita de si. Memória. Câmara Cascudo. 
 
 
IMAGINÁRIOS SOCIAIS E ESTEREÓTIPOS A RESPEITO DO MACHO SERTANEJO EM "O AUTO 
DA COMPADECIDA", DE ARIANO SUASSUNA 
 
Felipe Aiala de Mello 
Graduando - UFRN 
 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os imaginários sociais e os estereótipos presentes 
nos discursos acerca do homem macho sertanejo. Para tanto, analisa-se os discursos de duas 
personagens presentes em O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, mais especificamente 
João Grilo e Chicó. No âmbito das análises, vê-se como essa narrativa ficcional reflete e refrata as 
identidades cristalizadas do homem nordestino, sertanejo, heterossexual, macho e machista. 
Como referencial teórico, utiliza-se textos da Análise do discurso que abordam a (co)construção 
da imagem de si dos sujeitos, mais particularmente, os de Dominique Maingueneau e os de 
Patrick Charaudeau; pesquisas que tratam dos imaginários sociais e dos estereótipos, sobretudo 
os de autoria de Ruth Amossy, além de alguns trabalhos teóricos sobre gênero e história de Durval 
Muniz de Albuquerque Junior, que trata especificamente da imagem do macho nordestino. Ao 
final, percebe-se que as representações construídas do homem sertanejo na obra O Auto da 
Compadecida, de Suassuna, (re)afirmam a identidade do macho nordestino e a cristalização da 
heteronormatividade. 
Palavras-chave: Imaginários Sociais. Estereótipos. Homem Macho. Sertão. História. Gênero. 
 
 
LITERATURA E HISTÓRIA: A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA SOB A VISÃO DE “AS 
MENINAS” DE LYGIA FAGUNDES TELLES 
 
Augusto Cesar Ferreira Dantas 
Graduando - UFRN 
 
O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre o livro “As Meninas” da escritora paulistana 
Lygia Fagundes Telles, que, lançado no ano de 1973, representa a situação política do Brasil no 
final da década de 60 e início da década de 70. Em seu livro a autora fala sobre a ditadura militar 
a partir da perspectiva de “três meninas” que moram num pensionato de freiras, localizado em 
São Paulo. Cada uma delas tem características bastante distintas (diferentes condições sociais) e 
diferentes formas de ver o sistema político instalado em 1964, desde a luta, a partir de 
organizações clandestinas até a alienação e o consentimento. Percebemos assim que é uma 
tentativa da autora de apresentar ao leitor as diversas formas de interpretar o regime militar que 
havia à época.  
Palavras-chave: História. Literatura. Lygia Fagundes Telles. Representação. 
 
 
 



 

43 

 

ESTUDANDO O GÊNERO JORNALÍSTICO: UM LEVANTAMENTO DO JORNAL ‘O JUVENIL’ 
 
Jefson Bezerra de Azevedo Filho 
Graduando- UFRN 
 
Analisa o Hebdomadário Humorístico e Literário “O juvenil” entre os anos 1917 e 1918, fazendo 
um levantamento sobre seus possíveis temas e perspectivas de estudo dessa fonte. A 
problemática parte da importância do estudo de fontes jornalísticas para o conhecimento da 
historicidade de uma época assim como a importância de preservação desse tipo de documento. 
Os periódicos, estão presentes no Fundo Madureira sendo custodiados pelo Laboratório de 
Documentação Histórica na UFRN e possuem como equipe de redatores Floriano Medeiros, José 
Dias de Medeiros, Francisco Gurgel, Esperidião Medeiros, Plácido Aristóteles e, especialmente 
José Gurgel de Araújo. Adotou a análise do conteúdo do jornal, observando o caráter intertextual, 
intratextual e contextual dos temas tratados. O levantamento é fundamental para a 
sistematização e compreensão desse tipo de fonte, além de contribuir para a sua valorização e 
seu estudo. Para tanto, foi observado as relações entre a organização, a linha editorial, a 
linguagem e temas presentes no jornal utilizando como base elementos da Análise do Discurso e 
debatendo seus limites e possibilidades de estudo. 
Palavras-chave: Fontes jornalísticas. O Juvenil. Documento. História. 
 
 
SOMEONE SAVED MY LIFE TONIGHT: FAMA, SUICÍDIO E LITERATURA AUTOBIOGRÁFICA NA 
OBRA DE ELTON JOHN & BERNIE TAUPIN 
 
Elton John da Silva Farias 
Professor Universitário - UFRN 
 
O objetivo deste artigo é discutir, a partir da análise da canção Someone Saved My Life Tonight, 
de autoria do cantor/compositor Elton John e do letrista Bernie Taupin, problemáticas que 
envolvam fama, suicídio e literatura autobiográfica, haja vista que a canção mencionada, lançada 
no álbum autobiográfico Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy, em 1975, conta uma 
história de como o cantor tentou suicídio em 1968 após uma relação conturbada com sua 
primeira noiva, Linda Woodrow, e quais as repercussões deste ato em sua obra musical. Parte do 
álbum, a canção permite discutir questões sobre fama e suicídio, respectivamente a partir de 
sociólogos como Chris Rojek e Émile Durkheim, para que se possa compreender, a partir deste 
caso específico, um pouco do contexto e da atmosfera do ser famoso na e a partir da década de 
1970. 
Palavras-chave: Elton John. Bernie Taupin. Fama. Suicídio. Década de 1970. 
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UM MUNDO EM NOTAS: A CULTURA MUSICAL DO MAESTRO FELINTO LÚCIO DANTAS. 
 
Wennya Kênnya de Souza Araújo 
Graduanda – UFRN  
 
Joel Carlos de Souza Andrade - orientador 
Professor Universitário - UFRN 
 
Este trabalho realiza uma reflexão sobre a trajetória de Felinto Lúcio Dantas, agricultor e maestro 
seridoense, que compôs valsas, mazurcas, dobrados e peças sacras no anonimato de Carnaúba 
dos Dantas, sua terra natal. Definindo-o como um maestro de rigor, o texto procura expor uma 
breve biografia de Felinto Lúcio e avaliar os aspectos inovadores do trabalho desenvolvido por 
ele, bem como indicar os caminhos que foram abertos pela sua inserção nos campos da música. 
Aborda algumas facetas de seu trabalho e se esforça para traçar um perfil, não só de um homem 
que vive da agricultura, mas de um homem público, social e religioso. Para isso, contamos com o 
apoio dos discursos jornalísticos, de entrevistas e imagens. Além da análise do discurso, 
dialogada por Michel de Certeau, que nos ajudará a refletir as imagens que o norteiam e os 
discursos que o envolvem. No tocante aos resultados, as memórias aqui problematizadas, 
corroboram a ideia que, desconhecido quase uma vida inteira, Felinto Lúcio, através de suas 
astúcias, trejeitos e ousadias, fez nascer a paixão de muitos músicos do Seridó, deixando assim, 
na memória, a sua marca. 
Palavras-chave: Felinto Lúcio Dantas. Música. Memória. 
 
 
DA TRADUÇÃO À CENA: MAIAKÓVSKI E “O PERCEVEJO” DESCONGELAM-SE NOS PALCOS DO 
TEATRO BRASILEIRA 
 
Cássia Abadia da Silva 
Pós-Graduanda - 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU 
 
A presente proposta de trabalho parte da frutífera e apaixonante relação entre história e teatro, 
tendo com tema de pesquisa a encenação brasileira do texto “O percevejo”, levado aos palcos 
pelo diretor Luís Antonio Martinez Corrêa (1950-1987) e um interessante grupo composto por 
personalidades de diferentes aéreas da cultura, projeto que agitou a cena teatral do Rio de Janeiro 
em 1981, de São Paulo em 1983 e de temporadas no exterior. O objetivo é analisar o processo de 
adaptação, de produção da peça, desde sua tradução a criação da cena, vale destacar que o texto 
foi escrito pelo poeta russo Vladímir Maiakóvski (1983-1930), em 1928/9. Passados mais de trinta 
anos dessa experiência cênica nos voltamos para as evidências, registros, restos que 
sobreviveram as intempéries do tempo,  buscando compreender o que foi esse projeto na cena 
teatral como toda, assim nos debruçamos sobre fotografias, críticas teatrais, caderno de direção, 
programa do espetáculo, folhetos, entrevistas e muito mais, materiais que nos mostraram o 
meticuloso trabalho que grupo teve em elaborar essa peça, assim como a consagração e 
reconhecimento de Luís Antonio e sua equipe pela crítica. Para a presente ocasião vamos 
apresentar alguns materiais de pesquisa que relevam as singulares dessa adaptação. 
Palavras-chave: História e Teatro. Encenação Brasileira. "O Percevejo". 
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A IDEALIZAÇÃO DA MULHER EMANCIPADA A PARTIR DO TEATRO DE PEDRO CATALLO 
 
Beatriz Ribeiro de Andrade 
Graduanda - UFCG 
 
O artigo busca problematizar a representação da idealização da emancipação feminina na 
linguagem artística do teatro libertário de Pedro Catallo mais precisamente na peça " Uma 
mulher diferente", na qual essa representação remete a uma idealização da emancipação da 
mulher entre os anos 20 e 40 vista pelo movimento operário e rodeado pelos ideais libertários e 
anarquistas desse período. Dentro da representação desse gênero artístico procuro abrir o 
diálogo com uma contextualização desse período a partir da perspectiva de outros autores acerca 
do movimento anarquista daquela realidade. Porém a análise se faz por meio do diálogo entre a 
peça e outras referências buscando contextualizar a posição libertária em relação a mulher e o 
que seria o "ser" mulher dentro do movimento sindical. A análise se faz por meio do diálogo entre 
as referências, além da análise individual de separados personagens, desde Elena, a protagonista, 
representando uma mulher emancipada numa sociedade totalmente misógina, até Ricardo, um 
homem que representa a força masculina que pressiona violentamente a figura feminina desse 
período. Diálogo esse focado na epistemologia da mulher, no que se refere focar na mulher 
trabalhadora, nas mulheres que podemos chamar "das de baixo". 
Palavras-chave: Mulher. Anarquismo. Teatro. Representação. 
 
 
PROBLEMATIZANDO AS REPRESENTAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA POTIGUAR EM HQS 
 
Filipe Viana da Silva 
Graduando - UFRN  
 
Problematiza as representações da historiografia potiguar pelos artistas do Grupo de Pesquisa 
em História em Quadrinhos (GRUPEHQ) por meio da arte sequencial. O conceito de arte 
sequencial é definido, na concepção de Will Eisner, como um veículo de expressão criativa, uma 
disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens 
e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Elegeu-se, enquanto objeto de 
estudo, a revista A História do Rio Grande do Norte, a qual foi lançada pelo grupo no início da 
década de 2000. Os autores destacam, por meio de imagens e palavras, temas que envolvem a 
colonização potiguar, o processo de interiorização da capitania, etnias, o ciclo do algodão e do 
gado e povos indígenas. Metodologicamente, realizou-se uma revisão de autores como Moacy 
Cirne (1970, 1990, 2000, 2006) e Anchieta Fernandes (2011); no âmbito da historiografia, a 
pesquisa deu ênfase à produção de Luís da Câmara Cascudo (1955). Tomando o conceito de 
representações, a partir de Roger Chartier (1990), percebemos que os quadrinistas do GRUPEHQ 
conceberem e narraram interpretações e visões de mundo, de lutas e embates, ocorridos em 
determinado tempo e espaço da História e da historiografia produzida acerca do território 
potiguar. 
Palavras-chave: História do Rio Grande do Norte. HQs. Representações. 
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ST 3 – CULTURAS POLÍTICAS, PODER E IMPRENSA NO BRASIL REPÚBLICA 
 

Coordenadores: Profª. Drª. Jailma Maria de Lima (jailmalima@ig.com.br) – Departamento de 
História (CERES-UFRN) e Prof. Ms. Arthur Luis de Oliveira Torquato 
(arthur.torquato@ifrn.edu.br) (IFRN) 
 
 
(RE)VISITANDO A HISTÓRIA POLÍTICA: UMA BREVE PERSPECTIVA TEÓRICA 
 
Aline Marques da Silva 
Pós-Graduanda - UFPB 
 
A cultura política de uma determinada região pode muitas vezes definir os meandros e as 
projeções da história política daquele lugar. Neste artigo temos como objetivo traçar uma breve 
perspectiva sobre a renovação da História Política e de como por principal influência francesa, 
tal processo se desencadeou no Brasil, principalmente na década de 1980 e 1990, e como o 
conceito de Cultura Política contribuiu para ampliar as possibilidades de temas, fontes e 
abordagens dentro desse campo historiográfico. Utilizaremos para tanto, autores como Jacques 
Le Goff, René Rémond, Angela de Castro Gomes, Francisco Falcon, dentre outros que nos 
possibilitarão realizar este diálogo para compreender a renovação da História Política, como 
também percebermos como a Cultura Política Brasileira vem constituindo-se ao longo das 
décadas desde o advento da República. 
Palavras-chave: História Política. Cultura Política. Brasil República. 
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OS USOS DO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL PARA A ANÁLISE DO COTIDIANO 
PARLAMENTAR. ENTRE O PENSAR E O AGIR: JOSÉ AUGUSTO E A BUSCA PELA AFIRMAÇÃO 
NO ESPAÇO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (1915-1923) 
 
Renno Allesy Veras de Senna Oliveira 
Graduando - UFRN 
 
Tendo como principal objetivo trazer em suas páginas as principais pautas do dia na Câmara e 
no Senado, o “Diário do Congresso Nacional” permite analisar as relações que se engendravam 
em torno das comissões, dos projetos de lei e entre outros assuntos circulantes nesses espaços. 
Através dessas relações, os indivíduos nela inseridos expressam suas cosmovisões, tecem redes a 
partir de pontos comuns e expressam as suas discordâncias e diferenciações quanto a outros 
indivíduos e a outros grupos, ou seja, afirmam quem são. Nesse sentido, o presente trabalho 
perscruta o processo de afirmação de José Augusto através das relações cotidianas por ele tecidas 
na Câmara dos Deputados através dos periódicos do “Diário do Congresso Nacional”, entre os 
anos de 1915 e 1923. Percebeu-se, ao longo da análise, que ele buscou se afirmar diante desse 
espaço como um intelectual que orienta o seu saber ao seu fazer político. Tendo em mente que 
as relações/espaços impõem contingências e margens para a livre agência humana, apresentar-
se-á os embates cotidianos entre um enquadramento mais amplo e a vontade do individuo em 
questão e, assim, verificar as incongruências que perpassavam a sua tentativa de conciliar as 
faculdades do “pensar” e do “agir”.  
Palavras-chave: Relações de poder. Imprensa no Brasil República. Biografia histórica. 
 
 
PRÁTICAS E DISCURSOS DE JOÃO CAFÉ FILHO NA CIDADE DO NATAL (1921-1935) 
 
Jean-Pierre Macedo Dantas de Morais 
Graduando - UFRN 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar a vida de João Café Filho, notável político 
potiguar, que chegou ao cargo de presidente da República. O trabalho se preocupa em analisar 
como fora construída a imagem de Café Filho como líder operário e defensor dos trabalhadores 
urbanos a partir dos jornais das décadas de 20 e 30 do século XX, na capital potiguar. Serão 
abordadas questões como cultura política e espaços de sociabilidades, e como elas se inserem na 
temática proposta: A representação da imagem de Café Filho e do operariado na imprensa 
potiguar. 
Palavras-chave: Cultura política. Espaços de sociabilidade. Operariado. Café Filho. 
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UMA MULHER, MIL FACETAS E VIRTUDES: MARIA DO CÉU PEREIRA FERNANDES E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES Á POLÍTICA NORTE-RIO-GRANDENSE (DÉCADA DE 1930) 
 
Andrei Matheus da Silva Garcia 
Graduando - UFRN 
 
O presente artigo investigará quais as contribuições de Maria do Céu Pereira Fernandes, para a 
política norte-rio-grandense. A mesma, eleita a primeira deputada estadual pelo Partido Popular, 
nas eleições de 1935 contribuiu, de forma decisiva e incisiva, a participação das mulheres no 
âmbito público da sociedade currais-novense dos anos 1930. Estudos anteriores abordaram 
minimamente as contribuições dadas Maria do Céu, como era conhecida, na área da política desta 
currais-novense. Então, percebemos a necessidade de se aprofundar este estudo, tendo em vista 
que, a mesma foi deveras importante para a extensão da ação da mulher currais-novense não 
novo período que se iniciava da república. De acordo com o estudo de Isabel Cristine de Machado 
de Carvalho intitulado “Maria do Céu Pereira, contribuições à educação, à política e à imprensa 
norte-rio-grandense (década de 1930). Neste, a autora traça uma biografia de Maria do Céu, 
abordando as suas práticas, enquanto educadora e política, embora não mergulhe 
profundamente nas ações políticas da citada ex-deputada. Assim, buscamos promover, a análise 
da atuação política de Maria do Céu, em Currais Novos e Seridó. Para tal empreitada, utilizamos 
o jornal O Galvanópolis, dirigido pela mesma, assim como, discursos e propostas de leis, as quais, 
nos guiarão no processo de entendimento sobre a atuação e importância de Maria do Céu, na 
fervilhante política norte-rio-grandense dos anos 1930. Faremos, metodologicamente, o uso da 
análise do discurso. Uma vez que, nos permite interpretar e nos colocar em contato direto com 
o nosso objeto de estudo e suas práticas e significações.  
Palavras-chave: Prática Política. História. Seridó. Maria do Céu Pereira.  
 
 
"O MELHOR GOVERNO DE TODOS OS TEMPOS". O MITO QUE SE CRIOU EM TORNO DA 
IMAGEM DE ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (1935-1940) 
 
Waniéry Loyvia de Almeida Silva - Pós-Graduanda - UFPB 
 
Este trabalho tem por objetivo discutir a imagem “fabricada” a respeito do Governador e 
posterior Interventor paraibano, Argemiro de Figueiredo, entre os anos de (1935-1940), no que 
tange a utilização do “discurso da modernização”, supostamente implantada em seu governo, 
como forma de cooptação dos vários segmentos sociais, ao projeto político Argemirista, bem 
como a tentativa de enquadrar a população nas diretrizes do Estado Novo, se valendo desse 
mesmo discurso e imagem para se legitimar no poder. Tal analise se baseia na concepção de que, 
o indivíduo referido, foi pintado no imaginário social da época com cores e contornos rubros de 
um herói/salvador, em um tempo em que a sociedade paraibana se via ameaçada pelo terror da 
“bolchevização”, cabendo-lhe o papel de paladino defensor do Estado. Para entender as bases de 
sustentação, que fizeram com que Figueiredo passasse para a história com uma imagem tão 
positiva sobre si, recorremos as fontes documentais escritas, tais como o Jornal A União, A 
Imprensa e A Voz da Borborema, e autores que já desenvolveram trabalhos sobre esse período, 
tais como Martha Santana (1999), Eliete Gurjão (1993), José Luciano Aires (2005), entre outros. 
Palavras-chave: Argemiro de Figueiredo. Propaganda. Interventoria. 
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AGENTES PERIÓDICOS: DJALMA MARANHÃO ENQUANTO POLÍTICO NORTERIOGRANDENSE 
E SUAS DISCUSSÕES NA IMPRENSA LOCAL (1954-1955) 
 
Lidiane Araújo dos Santos 
Graduanda - UFRN 
 
O presente trabalho objetiva analisar a atuação de Djalma Maranhão, enquanto político 
norteriograndense atuante e jornalista. Para tanto, é preciso então conhecer a vida, escolhas e 
filiações que tornaram Djalma Maranhão um personagem recorrente na história política desse 
estado, principalmente por suas atuações enquanto prefeito de Natal, e suas ações ligadas à 
educação e a cultura popular, as quais fizeram com que o mesmo estivesse presente na lista de 
destituídos do cargo pelo golpe civil-militar de 1964. Sem embargo, faz-nos necessário 
problematizar, a partir de artigos jornalísticos extraídos do Jornal de Natal (periódico este ligado 
ao Partido Social Progressista PSP e a figura de João Café Filho), o pensamento político do qual 
Djalma Maranhão partilhava e deixava transparecer para a população, a partir da seu coluna no 
referido jornal, que era o Posto de Observação, ainda no período que era candidato a deputado 
estadual, e um dos principais articuladores do PSP neste estado. Tal pesquisa se desenvolveu a 
partir do projeto: Djalma Maranhão: entre embates e conciliações políticas (1954-1956), no qual 
podemos analisar, a partir dos jornais, mais especificamente de 1954-1955 esta postura, a relação 
com o PSP e com o vice-presidente, e depois presidente da República, Café Filho. 
Palavras-chave: Djalma Maranhão. Diário de Natal. Imprensa 
 
 
TERRITÓRIOS EM CONFRONTO: CATÓLICOS E ESPÍRITAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 
PARAIBANA (1890 / 1930) 
 
José Pereira de Sousa Júnior 
Professor Universitário - UFRN 
 
O presente trabalho é um pequeno fragmento de nossas pesquisas e reflexões contidas em nossa 
tese de doutorado, que tem como objetivo apresentar o quadro religioso da Província da 
Parahyba do Norte ao longo da primeira República no que diz respeito aos confrontos ideológicos 
e religiosos entre católicos e espiritas, tendo como fontes de pesquisa o Jornal A Imprensa 
Catholica e o Jornal do Commercio. Por sua vez, a Igreja Católica buscava refazer-se após a 
separação oficial do Estado e da instauração de uma República laica, aspectos estes que se 
tornaram ponto de confronto direto entre o Estado republicano e a Igreja romana, representada 
pelos Bispos e Arcebispos brasileiros. Neste momento, temos a chegada do espiritismo em solo 
brasileiro e sua expansão para diversas províncias, chegando à Paraíba em fins do século XIX 
como uma religião cuja codificação foi realizada pelo educador francês Hypollyte Leon Denizard 
Rivail, cujo pseudônimo tornou-se conhecido por Allan Kardec em 1857. A nova religião sofreu 
grande oposição em um contexto histórico no qual o catolicismo tinha grande presença, numa 
clara demonstração de poder e intolerância religiosa. Assim, estes embates se prolongaram por 
toda primeira República paraibana e por décadas posteriores. 
Palavras-chave: República. Igreja Católica. Espiritismo. Paraíba. 
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CONSTRUCTO DA VERDADE: O JORNAL "O MOSSOROENSE" NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
MEMÓRIA OFICIAL SOBRE O CANGAÇO EM MOSSORÓ  
 
Antonio Robson de Oliveira Alves 
Francisco Fábio dos Santos Bezerra 
Francisco de Assis Sousa Junior 
Graduandos - UERN 
 
A discussão que aqui se arregimenta tem como fundamento, buscar compreender os usos da 
memória do cangaço, perpassados pela produção da elite intelectual mossoroense na década de 
1970 e 1980. Diante disso, percebe-se que a construção da memória sobre o cangaço em Mossoró 
perpassa pelos olhares que esses sujeitos produziram em suas obras quando se reportaram à 
relação do cangaço com a história da cidade. Destarte, podemos indagar: que fisionomia os 
intelectuais ou letrados mossoroenses estabeleceram para a cidade a partir de suas leituras sobre 
o cangaço?  A literatura especializada sobre a temática do cangaço influenciou esses intelectuais 
a reelaborar suas leituras sobre a história e a memória de Mossoró?  
Palavras-chave: O mossoroense. Cangaço. Mossoró. Memória 
 
 
PARTICIPAÇÃO E ABERTURA POLÍTICA: A CULTURA POLÍTICA NO JORNAL INOVAÇÃO (1977-
1987) 
 
Adonias Antonio Galvão Neto 
Pós-Graduando - UFPI / IPHAN 
 
Este trabalho discute a participação de parcela da juventude piauiense no contexto de abertura 
política do regime militar brasileiro. A pesquisa tomou como objeto a produção do jornal 
Inovação pelos jovens que formavam o Movimento Social e Cultural Inovação (MSCI), na cidade 
de Parnaíba-PI. Inovação surgiu como jornal mimeografado, expressão da Imprensa Alternativa 
com produção regular entre dezembro de 1977 e outubro de 1987 (as 67 edições desse período 
constituem o escopo da pesquisa), o qual desempenhou uma linha editorial crítica, discursiva de 
questões políticas e sociais locais, estaduais e nacionais – o que permitiu entendê-lo no campo da 
luta contra o regime militar brasileiro. Dessa forma, a pesquisa buscou compreender os discursos 
de oposição produzidos por jovens que inauguraram seu protagonismo sociopolítico sob o regime 
militar pelo viés da cultura política, identificando a dinâmica de participação do MSCI - pautada 
no ideal democrático - e seus repertórios de mobilização naquele quadro político brasileiro. 
Palavras-chave: Imprensa alternativa. Cultura política. Participação. Abertura política. 
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A REVOLUÇÃO NA REVOLUÇÃO: A REVOLUÇÃO DE 1930 E A DEFLAGRAÇÃO DO ESTADO 
NOVO NO JORNAL THE NEW YORK TIME 
 
Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins 
Professor Universitário - UERN 
 
Este artigo analisa como a repercussão de dois episódios da política brasileira (a Revolução de 
1930 e a deflagração do golpe do Estado Novo em novembro de 1937), por parte do principal 
jornal estadunidense, The New York Times, afetou a imagem do Brasil nos EUA. Ademais, serão 
analisadas as medidas adotadas pelo governo brasileiro para contornar os problemas 
desencadeados à imagem do país pela imprensa estrangeira nos casos citados.  
Palavras-chave: Estado Novo. Imprensa internacional. Política externa. The New York Times. 
 
 
TERRITÓRIO LÍQUIDO: O JORNAL DO BRASIL E AS 200 MILHAS, 1970 
 
Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
Em meio às discussões sobre o alargamento do Mar Territorial de 200 milhas, no ano de 1970. O 
periódico, Jornal do Brasil, fez o trabalho de levar ao público brasileiro questões relacionadas ao 
alargamento dos limites marítimos brasileiros no Atlântico Sul. Antes de 1970, em 1966, o mar 
territorial foi estendido para seis milhas marítimas e em 26 de agosto de 1968, o Decreto nº 63.164 
regulamentou a pesquisa científica no mar territorial e na plataforma continental. O Decreto nº 
553, de 1969, estendeu o mar territorial para doze milhas, até que outro decreto, nº 1098, de 25 
de março de 1970, estendeu o mar territorial para duzentas milhas. Além dos investimentos 
iniciais na pesquisa oceanográfica, o governo brasileiro também destinou esforços para 
propaganda sobre as 200 milhas, e esta teve lugar privilegiado no periódico Jornal do Brasil, na 
década de 1970. Nossa escolha, por tal periódico deve-se, entre outros aspectos, ao fato de 
dirigentes do Conselho de Segurança Nacional em uma de suas reuniões em 1968, o apontarem 
como um dos poucos jornais que não teriam “atacado” o governo militar, além do número maior 
de matérias apresentadas pelo referido periódico frente a outros veículos de comunicação da 
época, que também foram pesquisados por nós. Através da analise de matérias do referido 
periódico, trataremos sobre o papel que desempenhou o periódico na construção de um 
território marítimo brasileiro no Atlântico Sul. 
Palavras-chave: Território. Mar territorial. Propaganda. 
 
 
VENDENDO SAÚDE, CONSUMINDO PATRIARCALISMO: PROPAGANDAS DA CAFIASPIRINA NO 
JORNAL O MOSSOROENSE (1920-1930) 
 
Lucíola Torres Libanio 
Graduanda - UFRN 
 
Cafiaspirina é um medicamento para dores diversas da empresa mundialmente conhecida Bayer. 
Ela fazia seus anúncios no Jornal O Mossoroense, jornal impresso que atendia a cidade de Mossoró 



 

52 

 

e regiões circunvizinhas. A aspirina, através de charges e textos, pretendia chamar a atenção do 
público para consumir os seus produtos e reproduziam a sociedade patriarcal da época. O artigo 
proponhe uma análise dos discursos e seus poderes intrínsecos nas propagandas da Cafiaspirina 
que relata cenas cotidianas das famílias dessa temporalidade. Todavia, para fazer essa análise, 
sobre a tocante do gênero feminino, tornou-se necessária entender o s contextos sociais, políticos 
e econômicos nos quais o meio e as mulheres nordestinas, bem como, as mossoroenses, estavam 
inseridas no período republicano, ou seja, a educação das moças, criação para o lar, seus anseios, 
seu poder aquisitivo e sua visão daquele momento. As observações preliminares indicam que as 
propagandas são marcos da naturalização dos comportamentos que reafirmavam uma 
superioridade do masculino e inferioridade do feminino. 
Palavras-chave: Patriarcalismo, Discurso. Poder. Educação. Propagandas. 
 
 
RESISTÊNCIAS FEMININAS EM TERRAS POTIGUARES: UMA BREVE ANÁLISE DAS 
REPRESENTAÇÕES DO SUFRÁGIO FEMININO A PARTIR DOS RECORTES DO JORNAL “A 
REPÚBLICA” [1920 - 1928] 
 
Janaína Porto Sobreira 
Luci Araújo 
Graduandas - UFRN 
 
Genilson Azevedo. 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a representação das mulheres potiguares no período de 
1920-1928, momento que corresponde a manifestação de luta pelo voto feminino no país. Para 
tanto, usaremos as notícias vinculados ao jornal “A República”. Este recorte temporal nos 
permite compreender os conflitos que permeiam a aproximação da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino (FBPF) ao governador Juvenal Lamartine, com a Lei estadual nº 660 de 1927, 
que permitiu às mulheres do Rio Grande do Norte o direito de voto. Entendendo os jornais como 
fontes que precisam ser trabalhadas a partir de uma conjuntura de interesses, também 
considera-se os discursos produzidos por este periódico em um período cujo Coronelismo, 
Oligarquias e Política dos Governadores faziam parte do vocabulário político necessário ao 
entendimento do período da Velha República segundo Maria Efigênia L. de Resende. É preciso 
lembrar que a escrita dessas notícias fora realizada pelo sexo masculino e por intelectuais que 
tinham opiniões formadas acerca da conjuntura da época. Isso evidencia, assim, discursos que 
reiteram relações de poder e lugares de fala. O que reafirma toda uma tradição da escrita 
masculina, geradora de silenciamentos femininos que perduraram durante séculos. Desta forma, 
compreendemos que o presente artigo articula um breve diálogo entre análise de discursos, 
relações de poder e representatividade política. 
Palavras-chave: Política. Sufrágio. Mulheres. Jornal. 
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PETRÓLEO EM MOSSORÓ: A HISTÓRIA DO “OURO NEGRO” NA REGIÃO OESTE POTIGUAR 
SEGUNDO A COLEÇÃO MOSSOROENSE (1853-1979) 
 
Marcos Daniel Rosa de Freitas 
Graduando - UERN 
 
Este trabalho visa a problematização da história do petróleo na cidade de Mossoró/RN analisando 
os conflitos políticos travados entre engenheiros da Petrobrás e pesquisadores que davam 
indícios da existência de petróleo na cidade potiguar desde o ano de 1853, além das influências 
de Vingt-Un Rosado ao longo de todo esse processo, por ser membro da maior oligarquia da 
cidade e proprietário dos principais veículos de comunicação da região. Para a realização desse 
trabalho, foram analisadas as notícias do Jornal O Mossoroense, além das publicações da Coleção 
Mossoroense, ambas pertencentes a Família Rosado. Além de analisar a imprensa local, foram 
realizadas leituras de obras que abordam o assunto de uma maneira nacional, propiciando dessa 
maneira, uma melhor compreensão da política interna da Petrobrás. Através da realização desse 
trabalho, podemos afirmar que as primeiras pessoas a noticiar indícios e acreditar no petróleo 
da cidade de Mossoró estavam corretas e que a Petrobrás ao longo de muitos anos sofreu 
interferências de norte-americanos em suas ações, além do problema da falta de estrutura e 
material humano no início de suas atividades, causando atraso na descoberta de vários campos 
petrolíferos em território nacional. 
Palavras-chave: Petróleo. Mossoró. Coleção Mossoroense.  
 
 
ARQUIVOS DA DITADURA: DOCUMENTOS DIGITAIS DA COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO 
 
Lucas Gomes De Oliveira Souza 
Letícia Campos 
Graduandos - UFCG 
 
No ano de 2015 completou-se 51 anos do golpe civil-militar no Brasil. Nesse contexto, entende-
se que o estudo das fontes, sobretudo da documentação não oriunda dos veículos de comunicação 
oficialmente relacionados aos militares, traduz-se em uma considerável importância, tendo em 
vista que os sujeitos históricos que foram oprimidos neste período, por vezes, foram silenciados 
pela memória e documentação oficial divulgada pelo regime totalitário. Por conseguinte, no ano 
de 2011, foi digitalizado o acervo da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e, 
posteriormente, ficou disponibilizado virtualmente no site do projeto BNM (Brasil Nunca Mais) 
digital. Nesse sentido, a proposta deste artigo é analisar alguns documentos disponíveis neste 
acervo virtual. Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da historiografia crítica 
entende-se, portanto, que esta investigação possibilita uma nova compreensão acerca do período 
à medida que se expandem os horizontes de conhecimento acerca da temática central abordada. 
Por fim, além de uma análise conjuntural, a proposta do trabalho remete a ideia de expor e 
interpretar os fatos oriundos dos documentos deste acervo digital.  
Palavras-chave: Ditadura. Acervo Digital. Memória. 
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CLIO, CALÍOPE, EUTERPE E SUAS IRMÃES: A IMPORTÂNCIA DAS EDITORAS E SEUS 
PROJETOS 
 
Yadson Fabio Da Silva Magalhães 
Graduando - UERN 
 
Acredita-se já bastante disseminado na produção historiográfica o debate sobre intelectuais e 
suas produções, relações sociais e econômicas, seja com entidades privadas ou públicas. Porém, 
os campos de atuação desse agrupamento tão heterogêneo são ainda pouco explorados. Desde 
universidades, associações, institutos e, no nosso caso, editoras, dessa forma, a presente 
comunicação busca discutir a operacionalização desses grupos nas editoras, o estudo destas na 
História e sua importância para a manutenção dos projetos aos quais compõem, tendo como foco 
principal a editora da Coleção Mossoroense. Criada em 1949, por Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, 
junto a outras ações na área de cultura, pautadas por um movimento político denominado de 
Batalha da Cultura, durante a gestão municipal de Jerônimo Dix-sept Rosado Maia na cidade de 
Mossoró, a Coleção Mossoroense mostrou-se um instrumento de construção discursiva 
fundamental ao projeto político do grupo da Família Rosado. Nesse sentido, buscamos 
compreender os mecanismos de atuação que movimentaram esse campo. Para isso, nos será 
válido o diálogo com o estudo de Andréa Galucio sobre as editoras Civilização Brasileira e 
Brasiliense, para termos uma contextualização das atividades dessas duas grandes editoras; com 
Paula Rejane e seus estudos sobre Vingt-Un Rosado; e Maria Eunice e as atividades da editora da 
Coleção Mossoroense e seus agentes. 
Palavras-chave: Editoras. Coleção. Mossoroense. Intelectuais.  
 
 
AS PAIXÕES POLÍTICAS, CIRCULAÇÃO DE TEXTOS E LEITORES PERIGOSOS NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA 
 
Joelma Tito da Silva 
Professora Universitária - IFRN 
 
Este trabalho trata das relações entre política, circulação de jornais, leitores e discurso médico. 
De forma mais pontual, partimos da publicação do artigo "O regicida Marcellino Bispo", do 
médico Raymundo Nina Rodrigues, publicado em 1899, na Revista Brasileira, órgão de divulgação 
científica voltado para leitores em geral. Neste estudo, o professor da Faculdade de Medicina da 
Bahia analisou os crimes políticos, especialmente o regicídio, arquitetados através da 
confabulação entre dois indivíduos, objetivando apresentar suas hipóteses acerca da natureza 
epidêmica da loucura coletiva que tem como embrião a associação entre duas pessoas. Baseado 
em teorias sobre as patologias da multidão, partindo da história do alagoano Marcellino Bispo de 
Mello, assaz leitor do jornal O jacobino e diretamente envolvido no atentado à Prudente de 
Morais em novembro de 1897. O  de Nina Rodrigues centra-se no poder de sugestão oferecido 
pela imprensa e por líderes carismáticos sobre indivíduos vistos como “passivos”, diagnosticados 
como, naturalmente, propensos a desenvolver hábitos criminosos e, portanto, leitores perigosos. 
Eis o caso do alagoano que atuava como anspeçada no Exército e fora aluno da Escola Militar, que 
tinha por hábito ler jornais e escrever poesias. Para a realização deste trabalho, nos inspiramos 
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nas discussões de Jacques Rancière acerca do debate, ocorrido no século XIX, sobre a existência 
de leitores considerados perigosos. 
Palavras-chave: O Jacobino. Leitores. Regicídio 
 
 
ELEIÇÕES DE 1955 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE: MORTE E IMPRENSA A FAVOR DA 
POLÍTICA 
 
Roberta dos Santos Araújo 
Graduanda - UFCG 
 
Dois anos após a morte do vereador Félix Araújo, os efeitos da tragédia da rua Venâncio Neiva 
ainda reverberavam na política paraibana. O processo eleitoral do ano de 1955, em Campina 
Grande, teve como um dos principais motes o assassinato do vereador. Aqueles, que na trajetória 
política de Félix, foram seus aliados fizeram exacerbado uso político de sua morte como uma 
forma de angariar prestigio no pleito que se avizinhava. Por meio da imprensa local, os políticos 
realizaram suas campanhas e, nos seus discursos, não esqueciam de mencionar a tragédia do dia 
13 de julho de 1953, uma vez que o fratricídio ainda comovia a população campinense. Diante do 
exposto, nos propomos a discutir, os usos políticos da morte do vereador Félix e a importância 
da imprensa, aqui representada pela rádio Borborema, para a difusão da política fúnebre que foi 
impetrada na eleição de 1955 em Campina Grande.  
Palavras-chave: Política. Morte. Imprensa.  
 
 
EU VOTO, TU VOTAS, ELAS VOTAM... ELAS EXISTEM: A CRIAÇÃO DO SENADO DAS 
MULHERES NA CIDADE DE MOSSORÓ PARA FORTALECIMENTO DA CRUZADA DA ESPERANÇA 
 
Nágylla Nara Rocha Cláudio 
Graduanda - UFRN 
 
Este trabalho trata sobre um grupo de mulheres que participou da campanha de Aluízio Alves 
para governador em 1960 organizando eventos políticos que aconteciam em Mossoró e região. 
Campanha essa que ficou conhecida nos relatos memorialísticos como a primeira que trouxe 
instrumentos inovadores e de forte apelo popular, mas que de acordo com Maria Jailma de Lima, 
desde 1950 já vinham acontecendo eleições que se utilizaram de uma forte propaganda e 
mobilização popular. O objetivo deste estudo é, pois as memórias dessas mulheres que se 
envolveram na política mossoroense com o intuito de romper com os silêncios que pairam sobre 
elas, tendo em vista que sua participação neste evento é minimizada ou, de fato, silenciada. O que 
vem a contribuir, assim, para a historiografia acerca da mulher em nível estadual e local e 
também no entendimento de como grupos políticos se articulam para fazer a manutenção do 
poder. A captação das experiências dessas mulheres no espaço político foi possível através da 
leitura e análise do livro de memórias de uma das senadoras e também de entrevistas, permitindo 
a construção deste trabalho com as contribuições da chamada Nova História Política para ajudar 
na compreensão das atividades desses sujeitos históricos.  
Palavras-chave: Mulheres. Política. Memória. 
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A IMPRENSA E OS MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR NO DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO (1960-1964)  
 
Maria Luiza Dantas Lins 
Graduanda - UFRN 
 
Jailma Maria de Lima 
Professora Universitária - UFRN 
 
Esse trabalho está sendo desenvolvido no âmbito na iniciação científica e faz parte de uma 
pesquisa mais ampla intitulada política, educação e cultura popular (Nordeste – 1963-1964). No 
início da década de 1960 diversos movimentos direcionados para a educação e a cultura popular 
foram incentivados no Nordeste brasileiro com o apoio das lideranças políticas e educacionais 
passaram a dialogar e a discutir as propostas: Movimento de Cultura Popular no Recife, 40 Horas 
de Angicos, e De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, no Rio Grande do Norte, Campanha de 
Educação Popular, na Paraíba foram algumas das experiências desenvolvidas entre 1960 e 1964. 
Para esta comunicação objetivamos analisar como o jornal Diário de Pernambuco apresenta essas 
experiências. O recorte escolhido deve-se ao fato de esses dois anos terem sido emblemáticos 
para as referidas campanhas: no primeiro iniciou-se a experiência do MCP e no segundo ela e 
todas as outras campanhas criadas e desenvolvidas foram interrompidas em função do golpe 
civil-militar de 1964. O jornal Diário de Pernambuco encontra-se disponível no formato online 
no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Foram pesquisados os seguintes termos, para o 
período (1960-1964): Alfabetização de Adultos, Movimentos de Cultura Popular, Djalma 
Maranhão, Paulo Freire. 
Palavras-chave: Imprensa. Política. Educação popular. 
 
 
POLÍTICA, EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR (NORDESTE: 1963-1964) 
 
Jailma Maria de Lima 
Professora Universitária - UFRN 
 
Objetivando contribuir para o debate educacional e historiográfico, está comunicação propõe-se 
a estudar a relação entre política e movimentos de educação e cultura popular, no Nordeste 
brasileiro, entre 1963 e 1964. Para atingirmos tal fim, pretendemos discutir três pontos: o 
conceito de cultura popular na concepção dos grupos envolvidos nos movimentos de 
alfabetização e de cultura popular; a circularidade de ideias políticas e educacionais que 
aproximaram políticos e gestores nordestinos; e os diversos tipos de repressão política exercida 
sobre políticos, professores e intelectuais envolvidos com os projetos de alfabetização e cultura 
popular. O recorte temporal justifica-se pela importância do processo de organização dos 
diversos movimentos, que estavam sendo postos em prática, e pelas reflexões estabelecidas e 
sistematizadas através dos relatórios, teses e encaminhamentos do I Encontro Nacional de 
Alfabetização e Cultura Popular, realizado em setembro de 1963, na cidade de Recife-PE. Tais 
discussões impulsionaram o Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do Ministro Paulo 
de Tarso, para a elaboração e anúncio do lançamento do Plano Nacional de Alfabetização, 
coordenado por Paulo Freire. O marco final da pesquisa, 1964, justifica-se pela interrupção das 
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experiências destacadas com o golpe civil-militar e com as perseguições aos envolvidos em 
projetos de educação popular, através de prisões, torturas e instauração de Inquéritos Policiais 
Militares (IPMs). 
Palavras-chave: Política. Cultura. Educação popular.  
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ST 4 – HISTÓRIA CULTURAL E O SAGRADO 
 

Coordenador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (lourivalandradejr@yahoo.com.br) – 
Departamento de História (CERES-UFRN) 
 
 
PRÁTICAS E DISCURSOS DA "IGREJA DOS POBRES" EM LIMOEIRO DO NORTE 
  
Olívia Bruna de Lima Nunes 
Pós-Graduanda - UECE 
  
O Concílio Vaticano II foi o maior evento da Cristandade católica do século XX, correspondendo 
ao esforço da Igreja em estabelecer um diálogo com o mundo, abrindo os olhos aos problemas e 
dificuldades nele existentes. Em sua proposta de promover a atualização e atuação da Igreja entre 
o “povo de Deus”, estimulou o Episcopado latino-americano a abrir os olhos às problemáticas 
enfrentadas por seu povo. Desse modo, além de fortalecer os laços indenitários do continente, a 
II Conferência Geral do Episcopado Latino Americano em Medelín, (1968) também propiciou a 
conscientização dos problemas em comum e da necessidade de se buscar uma evangelização 
capaz de dar conta das problemáticas mais gritantes. É no contexto da Igreja dos pobres que se 
desenvolve a Teologia da Libertação, ideologia cristã que, articulada com teorias sociológicas e 
históricas, consiste num importante mecanismo de lutas e conquistas sociais para os pobres, a 
quem a Igreja declara opção preferencial. 
Palavras-chave: Igreja dos pobres. Lutas sociais. Limoeiro do Norte. 
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HOMENS CASADOS: A RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES CLERICAIS NO CEARÁ NA SEGUNDA 
METADE DO SÉCULO XX 
  
Maria Arleilma Ferreira de Sousa 
Professora Universitária - URCA 
  
A Igreja Católica adota como norma a ser seguida pelos seus sacerdotes a prática do celibato 
obrigatório. Entretanto, desde a instauração da sua obrigatoriedade que tal norma vem sendo 
burlada e reinventada. O contexto dos anos de 1960 e 1970 foi protagonizado pela diminuição da 
influência da Igreja Católica Romana no mundo moderno, esse momento possibilitou a 
construção de um catolicismo progressista. Suas prerrogativas se destacavam pela busca de 
implantação do celibato opcional. Os progressistas, apesar de terem ideais inovadores que 
condiziam com os discursos modernos da época, não conseguiram romper com o modelo de 
Igreja tradicional adotado pelo Catolicismo Romano. O Concílio Vaticano II apesar dos sinais de 
avanço nas normas clericais manteve o celibato como prática obrigatória. Essa permanência 
gerou uma crise na instituição causada pelo grande número de evasão de sacerdotes da Igreja.  
Esses padres, em sua grande maioria, casaram. Como forma de partilhar suas experiências 
criaram o Movimento das Famílias de Padres Casados do Brasil. Nesse sentido, esse trabalho tem 
como objetivo discutir a problemática dos padres casados no Ceará na segunda metade do século 
XX. Nosso objetivo é entender como estes sacerdotes reconstruíram suas identidades a partir de 
um novo modelo social: a de homens casados.  Utilizamos como fonte o Jornal Rumos que é 
produzido pelo Movimento das Famílias de Padres Casados no Brasil e as narrativas de memória. 
Para discussão desse tema nos aportamos no campo da história das religiões e utilizamos como 
arcabouço teórico - metodológico a História Oral. 
Palavras-chave: Celibato. Igreja Católica. Padres Casados. 
 
 
DIRETRIZES DA CÚRIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO PARA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES – 1934 A 1937 
  
Maria Elena de Abreu Vercesi 
Regina Célia Barbosa Ferreira de Almeida 
Professoras Universitárias - Faculdade Sumaré 
 
Andreia Martins 
Professora Universitária - UNINOVE 
 
A Cúria Metropolitana de São Paulo, ao estruturar o funcionamento do ensino religioso como 
disciplina escolar, organizou cursos de formação de professores catequistas para ministrarem 
aulas nos grupos escolares. Considerando as especificidades da formação dos docentes para o 
ensino religioso esta pesquisa apresenta o percurso de formação de professores para o ensino 
religioso proposto pela Cúria Metropolitana de São Paulo em 1935. Qual seria, então, na 
conjuntura política e cultural de meados do século XX, o perfil ideal de um docente para ensinar 
catecismo segundo a Arquidiocese de São Paulo? Para a análise do tema proposto utilizaremos 
como fontes documentais os relatórios da Cúria Metropolitana de São Paulo sobre os cursos de 
formação de professores, as determinações da Sagrada Congregação do Concílio e um manual 
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proposto pela Diretoria Arquidiocesana do Ensino Religioso. Na história da educação brasileira, 
o ensino religioso se fez presente nos currículos escolares na colônia, no período Imperial como 
religião oficial do país e, após a proclamação da República e a separação entre Igreja e Estado. Em 
30 de abril de 1931 por meio do decreto 19.941 o ensino religioso tornou-se uma disciplina escolar 
facultativa para as escolas públicas brasileiras. A Igreja ao pensar na prática a implementação do 
ensino religioso enquanto uma disciplina escolar, estabeleceu que as professoras ideais seriam 
as docentes das escolas públicas paulista, organizou dois cursos de formação de professoras, um 
em 1934 e outro em 1937 e ainda estabeleceu que a metodologia de ensino adotada seria 
fundamentada na escola ativa. 
Palavras-chave: Ensino Religioso. Formação de Professores. Escola Pública. São Paulo. 
 
 
PAGUE UMA PROMESSA E ME ENCOMENDE A DEUS... SUICIDAS DEVOTOS NO MUNICÍPIO DE 
OURO BRANCO/RN (1920 E 1952) 
 
Leiliane Louise Lucena da Costa 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
A busca pelo perdão do pecado cometido contra si mesmo, o suicídio, é encontrado nas cartas e 
rabiscos deixados pelos suicidas ourobranquenses nos processos policiais de 1920 e 1952. Ouro 
Branco é um dos 24 municípios que compõem a região do Seridó potiguar, com um percentual de 
64 registros de suicídios entre 1920 a 2014. Em apenas 02 processos policiais é encontrada esta 
preocupação com a quitação dos deveres cristãos, o que sugere um conhecimento das 
consequências pregadas pela Igreja Católica e as condenações decorrentes do ato. Por isso, os 
sujeitos suicidas pedem aos familiares que paguem suas dívidas aos santos ou que orem por suas 
vidas post mortem. Segundo Agostinho de Hipona, teólogo cristão do século IV e V, o suicídio 
afronta o sexto mandamento bíblico de “não matarás”, tendo por isso a prática do ato ganhado 
uma conotação negativa, devido sua associação ao termo homicídio. 
Palavras-chave: Suicídio. Catolicismo. Ouro Branco/RN. 
 
 
RELIGIOSIDADE POPULAR E INTERFACES NO SANTUÁRIO DE SÃO SEVERINO DO RAMOS EM 
PAUDALHO-PE 
 
Crévio Adelino da Rocha 
Professor da Rede Básica - Secretaria de Educação do Município de Pedras de Fogo-PB 
 
Neste trabalho objetiva-se apresentar os resultados da pesquisa sobre o Santuário de São 
Severino do Ramos localizado no município de Paudalho – PE, concernente a religiosidade 
popular e interfaces. A pesquisa foi realizada com base na bibliografia existente, visitas e 
observação in loco, o que possibilitou a compreensão dos conceitos e seus condicionantes 
socioculturais. O referencial teórico foi elaborado contextualizando religião e religiosidade 
popular, seguidas pela relação entre religiosidade popular e catolicismo santoral e sua 
configuração histórica no Brasil, por conseguinte, aborda-se a interface com o turismo religioso. 
O presente artigo foi elaborado a partir da dissertação de mestrado sob o título -  O Santuário de 
São Severino do Ramos: expressão de religiosidade no Nordeste brasileiro, que foi apresentada 
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para obtenção do título de mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de 
Pernambuco. A partir da análise, teve-se como resultado que o fenômeno religioso deste 
santuário é de caráter multifacetado, desta forma, conclui-se com a contribuição do estudo sobre 
a religiosidade do povo nordestino e, por conseguinte, colaborar para a produção de um saber de 
caráter interdisciplinar, tão próprio do campo epistemológico das Ciências da Religião. 
 Palavras-chave: Religiosidade. Santo. Turismo. 
 
 
ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: UMA ANÁLISE DOS MAUS COSTUMES NA RELIGIOSIDADE 
POPULAR NORDESTINA A PARTIR DA LITERATURA DE CORDEL 
  
Emerson José Ferreira de Sousa 
Graduando – UFCG 
  
Este trabalho tem por objetivo analisar, a partir das representações religiosas presentes nas falas 
dos cordéis O homem que quebra imagem (Antonio B. Romão), O exemplo de um homem que 
atirou em uma imagem de São Severino dos Ramos (Caetano Cosme da Silva) e O exemplo do 
homem que atirou na chuva (Heleno Francisco Tôrres), as formas de veiculação e a cristalização 
do imaginário da prática da “profanação” ao sagrado na “religiosidade popular” nordestina. De 
acordo com Carlos R. Caldas Filho, há um valor epistemológico na literatura para o estudo da 
religião, onde atualmente há um acentuado interesse em estudos na interface religião-literatura. 
Os folhetos nos fazem compreender a função religiosa de elementos norteadores do modo pelo 
qual se estabelece uma dada forma de crer, que se encontram presentes na conjuntura que 
circunscreve a prática da profanação, tais como o pecado, o arrependimento, o perdão e a 
reconciliação com o sagrado. Portanto, a representação de situações no cotidiano onde o sagrado 
em tese é profanado, configura-se de certa forma em estratégia de afirmação da religiosidade.   
Palavras-chave: Religiosidade popular. Profanação. Nordeste. Representação.   
 
 
ENTRE A DEVOÇÃO E A FESTA POPULAR: AS RENOVAÇÕES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
E SEUS VÍNCULOS COM A COMUNIDADE 
  
Poliana Leandro dos Santos 
Hyago Átilla Sousa dos Santos 
Graduandos – URCA 
 
Edson Soares Martins 
Professor Universitário – URCA 
  
Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo acerca da Renovação do Sagrado Coração de 
Jesus e a sua relação com a comunidade, tendo em vista, principalmente, que a renovação se 
consolida como uma manifestação do catolicismo popular do sertão nordestino e que a sua 
realização se dá através de seus laços com a comunidade. Uma análise será realizada, para este 
estudo, a partir do discurso de Dona Raimunda Paz, conhecida como Dona Mundinha e seu 
marido José da Paz, conhecido como Seu Zezinho, habitantes de Cariri Mirim, distrito de 
Moreilândia no Pernambuco. No discurso de ambos, o dia da Renovação do Sagrado Coração de 
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Jesus se caracteriza não somente como um momento de reza e reafirmação dos votos feitos no 
ano anterior, mas se caracteriza também como um dia festivo em que há a participação da família 
e da comunidade na qual encontram-se inseridos. Esta, por sua vez não é somente uma parte 
integrante do momento da reza em si, é, na grande maioria das vezes, participante do processo 
que antecede a renovação. Com base nesses apontamentos, a comunidade se configura como 
parte essencial e indissociável do festejo, e este, por sua vez, pode ser considerado como um 
ponto de convergência e união entre os membros da comunidade. 
Palavras-chave: Renovação. Comunidade. Devoção. Festa Popular. 
 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS DA MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA-CULTURAL DOS KARETAS DO 
MUNICÍPIO DE JARDIM-CE 
 
Alexsandra Maria da Silva 
Welinaidia de Sousa Generoso 
Graduandas - URCA  
 
Neste artigo buscou-se como objetivo geral do estudo: analisar a manifestação artística-cultural 
da festa dos karetas em Jardim - CE. Como objetivo específico: identificar como ocorreu o 
surgimento dessa prática e compreender a importância da mesma. É uma pesquisa qualitativa do 
tipo descritivo onde busca descrever as características de determinadas populações ou 
fenômenos. A “Festa dos Karetas” de Jardim é um tradicional evento durante toda a semana santa 
na cidade, onde o sagrado e o profano mesclam-se, unindo tradição e contemporaneidade. A festa 
em si caracteriza-se por personagens mascarados, vestidos de forma diferente, com chocalhos na 
cintura, andando pelas ruas e animando toda a cidade. O maior destaque das manifestações é a 
figura do Judas, de forma satirizada. Com origem no final do século XIX, na zona rural, a festa 
evoluiu muito e hoje é realizada na cidade, mesmo assim, ainda conta com a participação de seus 
pioneiros. A representação maior é uma comemoração pelo início da colheita e hoje se consagra 
como a mais pura expressão cultural do município. Foi possível evidenciar que apesar de ser um 
costume antigo, vindo da roça, é um movimento que nos dias atuais espalha cultura, educação e 
entretenimento, principalmente para a população local, com a realização de shows regionais, 
atividades esportivas, brincadeiras infanto-juvenis, oficinas de arte e o incentivo à leitura e a 
escrita através do concurso de redação.   
Palavras-chave: Karetas. Jardim. História. 
 
 
A ARTE DA CURA: UM ESTUDO SOBRE AS REZADEIRAS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 
  
Gabriel Fernandes de Araújo Dantas 
Graduando - UFRN 
  
O presente trabalho busca identificar por que o ofício das rezadeiras, tão popular em muitos 
lugares do país, não está mais crescendo na cidade de São José do Seridó. Os motivos para tal 
podem ser os mais diversos, como a falta de contato com a religiosidade popular entre os civis da 
cidade, tecnologia ou somente a falta de interesse pelos jovens os quais seriam a próxima geração 
de rezadores e rezadeiras. A metodologia para tal pesquisa é a história oral, tendo em vista que 
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se buscou entrevistar as rezadeiras para saber um pouco de suas opiniões sobre o futuro da reza 
na cidade de São José do Seridó. São bastante interessantes as suas histórias como rezadeiras, 
como adquiriram o dom e por que rezam até hoje, e é muito por causa dessas narrativas que se 
percebe a causa da mesma estar perdendo espaço nas comunidades pelo Brasil a fora, pois ou elas 
recebiam o dom devido a um sonho ou aprendiam com algum familiar, só que a segunda situação, 
tem ocorrido com menos frequência, como mostram as pesquisas, que apontam uma inclinação 
para a falta de interesse por parte dos jovens de seguir tal caminho, assim fazendo com que os 
rezadores não passem seus conhecimentos e com sua morte, perdendo-os para sempre. 
 Palavras-chave: Rezadeiras. São José do Seridó. 
 
 
DONA EUNICE REZADEIRA: A CONSTRUÇÃO DE UM IMAGINÁRIO 
 
Pedro Henrique de Araújo Monteiro 
Graduando - UFRN 
 
O objetivo deste trabalho é mostrar a vida de Dona Eunice rezadeira, desde o seu nascimento até 
sua morte. Entender e mostrar como as práticas culturais relacionadas à cura mediante as 
crenças religiosas e a fé em sua reza se deu. Ela 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 a imagem de Dona Eunice partindo das entrevistas feitas e a partir de 
perspectivas de estudos como o de SILVA, que estudou na área das práticas e persistências 
culturais de cura e crença religiosa. 
Palavras-chave: Devotos. Orações. Rituais.  
 
 
APOTEOSE PERIFÉRICA: A REZA COMO INSTRUMENTO DE PROTAGONISMO SOCIAL E 
REPRESENTATIVIDADE DO SAGRADO 
  
Marcelo Nogueira Rodrigues 
Poliana Leandro dos Santos 
Graduandos – URCA 
 
Edson Soares Martins 
Professor Universitário – URCA 
  
Este trabalho objetiva discutir os principais elementos que promovem a ascensão das rezadeiras 
e benzedeiras da cidade de Crato como indivíduos de destaque em seu espaço social a partir da 
aplicação de seus saberes em comunidade. Apoia-se à contribuição teórica de Ayala, Sousa Lima 
e Canclini, de modo a discutir a importância dos saberes periféricos, a importância da palavra 
feminina em comunidades narrativas específicas e a dinâmica temporal entre saberes ancestrais 
e problemas contemporâneos. Com base na reflexão teórica e no uso dos depoimentos recolhidos 
através de entrevistas realizadas com essas personagens, constata-se a notoriedade e, 
consequentemente, o protagonismo social que o exercício do sagrado vem a proporcioná-los 
enquanto agenciadores de um conhecimento místico, oriundo da relação entre um costume 
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milenar hibridizado com os traços do contemporâneo, não deixando de lado as manifestações de 
empatia ou desagrado que circulam na comunidade em que atuam. 
Palavras-chave: Rezadeiras. Apoteose Periférica. Hibridização. Sagrado. 
 
 
SINCRETISMO RELIGIOSO: AS PRATICAS DE BENZEDURA EM ITORORÓ-BA COMO 
VALORIZAÇÃO E AFIRMAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA LOCAL 
  
Elezenita Oliveira Americano 
Graduanda – UESB 
  
Hoje em dia ainda é muito comum às práticas de cura popular, mesmo com os avanços da 
medicina, não é difícil encontra pessoas que se automedicam, ou procuram um benzedor (a), para 
se tratarem ou irem, até mesmo, em algum espaço religioso em busca de uma cura, a doença e a 
fé sempre andaram juntas, mesmo nos dias atuais muitas pessoas associam a doença ao castigo 
divino ou a provação de fé, na qual a cura vai depender do tamanho da fé fazendo com que 
algumas pessoas mudem de vida. Sendo assim, várias pessoas acabam procurando não só as 
benzedeiras, mas também centros religiosos na tentativa de encontrarem a cura milagrosa. É 
muito comum hoje em dia pessoas utilizarem de um chazinho ou uma simpatia para curar alguma 
dor, ou fazerem uso de água benta ou óleo ungido. A prática de cura através de ervas ainda é 
muito utilizada e receitada pelas benzedeiras, porém faz-se necessário o conhecimento das ervas 
e a forma de manuseá-las, antes da preparação dos medicamentos. Grande parte dos remédios 
caseiros indicado pelas rezadeiras (os) são preparados por elas (es) mesmas (os) que já tem os 
conhecimentos específicos de cada erva. As plantas utilizadas nos medicamentos em sua grande 
maioria são plantadas nos quintais das benzedeiras (os) na qual existe um certo ritual para se 
colher e prepara o remédio, tendo uma maior garantia por parte de quem prepara. Com esse 
trabalho pretendo analisar as práticas de cura popular que ainda existem na cidade de Itororó - 
Bahia.     
Palavras-chave: Benzedeira. Prática de cura. Medicina popular. 
 
 
SABERES DE CURA: AS REZADEIRAS E A CRENÇA NA CIÊNCIA POPULAR 
 
Francisca Monalisa Martins Santos 
Graduanda - URCA 
 
Maria Arleilma Ferreira de Sousa 
Professora Universitária - URCA 
 
O presente trabalho tem por finalidade analisar os saberes de cura das rezadeiras da cidade do 
Crato – CE. As atividades de curas oferecidas pelas pessoas que rezam são amplos, indo desde os 
problemas relacionados ao corpo físico até desequilíbrios de ordem espiritual. Alguns males são 
“curados” pelas rezadeiras. Entre eles destacamos o mau-olhado, a espinhela caída, o vento caído, 
o cobreiro, o quebrante, entre outros. Nosso intuito é perceber quais instrumentos mágicos são 
utilizados por elas em sua arte de curar através das orações. Objetivamos também entender como 
se dar a relação entre a medicina oficial e as práticas de cura popular, bem como, entender as 
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motivações das pessoas em procurar esses saberes, apesar dos avanços científicos da 
contemporaneidade.  Essa pesquisa se insere no campo da história cultural e dialoga com os 
conceitos de prática e representação de Roger Chartier e de memória de Jacques Le Goff, Para 
sistematização da pesquisa trabalhamos a partir das narrativas de memória. Dessa forma, 
entendemos que as rezadeiras, são personagens importantes da cultura popular, suas narrativas 
de memória nos permite compreender as peculiaridades da arte de cura.  
Palavras-chave: Rezadeiras. Saberes de cura. Memória 
 
 
CUBA - UN PAIS DE TRADICIÓN ESPÍRITA - A REPRESENTAÇÃO DO ESPIRITISMO EM CUBA 
ATRAVÉS DAS PÁGINAS DA REVISTA LA SIEMBRA (2010) 
  
Túlio Augusto Paz e Albuquerque 
Pós-Graduando – UPF 
  
O Espiritismo cubano nos fins do século XIX, e início do século XX, teve uma expansão 
considerável, porém, é na década de 1960, que esse movimento, em decorrência das 
transformações derivadas da Revolução Cubana, teve a sua interrupção, vindo o impedimento de 
sua divulgação e prática pública. Só 38 anos depois, no ano de 2001, é que a prática pública 
Espírita foi liberada. A revista espírita La Siembra reconhece essas mudanças, quando apresenta 
em sua capa o tema Cuba - Un pais de tradición espírita, na edição de outubro de 2010.  Essa 
revista nasceu do apoio de espíritas de diversos países, principalmente latino-americanos. 
Preocupado em analisar a temática proposta pela revista, este trabalho se propõe a refletir acerca 
da construção representativa de Cuba enquanto país de tradição espírita. Para isto nos 
fundamentaremos nos estudos de Eni Orlandi (1999), através da análise de discurso, que 
reconhece a linguagem como mediação entre o homem e a realidade natural e social. 
Constatamos a reabertura religiosa em Cuba não só como uma sinalização importante para as 
ondas de mudanças que viriam nas políticas econômicas do governo cubano, aprovando diversas 
reformas no ano subsequente, em 2011, quando do sexto congresso do partido comunista, mas 
na própria influência do Espiritismo do Conselho Espírita Internacional, e do Espiritismo 
brasileiro nesse novo momento de reorganização do movimento espírita cubano. 
Palavras-chave: Análise de Discurso. Cuba. Espiritismo. 
 
 
ARQUITETURA E ESPERANÇA: A REPRESENTAÇÃO DE UMA CIDADE IDEAL NO LIVRO NOSSO 
LAR DE CHICO XAVIER 1944 
 
Jefferson Alberto de Souza  
Graduando - UERN 
 
André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - Orientador 
Professor universitário - UERN 
 
Este trabalho tem como pano de fundo a história da escrita espírita no Brasil. O  recorte remete 
ao ano de 1944, onde analisou-se  a escrita de Chico Xavier em seu livro Nosso Lar, que acredita-
se ser psicografado pelo personagem André Luiz. Aqui foi proposto a problematizar a estrutura 
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textual da obra focando na representação que o autor faz da cidade Nosso Lar no livro. 
Identificou-se nos dispositivos textuais, elementos que possibilitaram fazer um comparativo com 
o contexto urbano no cenário nacional na década de quarenta. Enxergou-se aqui, os detalhes 
descritos da cidade no livro como uma representação arquitetônica idealizada com base numa 
visão de passado presente e futuro urbano.  
Palavras-chave: História das religiões. Dispositivos textuais. Espiritismo . 
 
 
OS ESPÍRITOS DIALOGAM: AS INTERLOCUÇÕES SOBRE RELIGIÃO, CIÊNCIA E SOCIEDADE NA 
OBRA “NOSSO LAR” 
 
Fernanda Grasiane Bezerra Costa 
Graduanda – UERN  
 
André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - Orientador 
Professor universitário - UERN 
 
Esta pesquisa tem por fim analisar os diferentes diálogos encontrados no livro “Nosso lar” 
psicografado por Chico Xavier em 1944.  Este possui interlocuções com os vários segmentos tanto 
religiosos como científicos identificados no livro. Tendo em vista a ideia de que o livro 
representou um marco editorial gigantesco, possuindo um número considerável de exemplares 
vendidos para a época e ainda hoje. Sendo uma obra de cunho Espírita, adentraremos no cenário 
religioso daquele momento em particular, crescia-se o Espiritismo como religião e uma 
propaganda antiespírita de demonização da nova religião pela Igreja Católica. Encontramos em 
Chico Xavier uma conversa entre segmentos religiosos distintos. Observamos que no decorrer da 
afirmação do Espiritismo como religião, acontecem vários episódios conflituosos envolvendo a 
Igreja Católica, que não mediu esforços para barrar o avanço Espírita que cada vez mais ganhava 
espaço ante a sociedade. Somando-se a isto, observamos o dialogar do Espiritismo com a ciência, 
que apesar de se concretizar no Brasil como uma religião, não desagregou elementos científicos 
característico do modelo Kardecista. A prática envolvendo cura espiritual foi um dos maiores 
elementos que caracterizaram a mais nova religião e causou polêmicas no meio científico e 
religioso. Chico Xavier, através do espirito André Luiz, aborda a doença da alma como causadora 
de males físicos, e a cura começaria de dentro para fora. Estas interlocuções nos fornecem 
elementos para a construção do contexto histórico da época, onde a nova religião adentrava no 
país, encontrando resistência ante o catolicismo, principal poderio religioso. 
Palavras-Chave: Espiritismo. Religião. Conflitos sociais. 
 
 
NAS MARGENS DO PAPEL: A ORALIDADE KIRIRI E O MUNDO DAS LETRAS (1698-1699) 
  
Ane Luise Silva Mecenas Santos 
Professora da Rede Básica - SEED-SE 
  
Esse trabalho visa analisar o processo de conversão jesuítica alicerçado nas comunidades Kiriri 
do sertão da Capitania da Bahia e de Sergipe Del Rey. O marco temporal adotado compreende a 
formação das primeiras aldeias administradas pelos jesuítas até a publicação do Catecismo Kiriri 
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organizado pelo padre Mamiani. A conversão dos kiriri foi apresentada em estudos como fato 
isolado de aldeamentos específicos, como o caso do Geru, sempre debatendo a história  e a 
conversão desse povo levando em consideração os limites territoriais estabelecidos pelo 
colonizador. Outra contribuição proposta por esse trabalho visa utilizar para a constituição da 
interpretação histórica confrontando diferentes fontes, de cunho administrativo, dos quais 
destaco os alvarás, decretos e cartas, e de cunho religioso, cartas ânuas, catecismos e gramáticas. 
Em virtude da especificidade linguística os jesuítas que aturaram nessa região foram a partir do 
processo de observação e de registro dos hábitos locais sistematização um códice linguístico 
adequado as suas necessidades. Primeiramente, o padre João de Barros organizou um manuscrito 
que não chegou a ser publicado e ao final do século XVII o padre Mamiani publica com a 
autorização da ordem dois instrumentos de conversão o catecismo em língua kiriri e a gramática. 
No catecismo Kiriri do padre jesuíta são destacados os hábitos e costumes da população, tanto no 
Catecismo da Doutrina Christãa na Lingua Brasilica da Nação Kiriri como na Arte de Grammatica 
da Lingua Brasilica da naçam Kiriri. 
Palavras-chave: Kiriri. Jesuítas. Gramática e catecismo 
 
 
UMA ANÁLISE DA RELIGIOSIDADE LUSO-BRASILEIRA NO SÉCULO XVIII A PARTIR DA 
PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL DE RUDOLF OTTO (1917) 
  
Michel Kobelinski 
Professor Universitário - UNESPAR 
  
Durante a colonização do Sul do Brasil, no governo de D. Luís Antônio de Souza Botelho Mourão,  
militares,  padres franciscanos e beneditinos entraram em contato com populações indígenas 
(1771-1774) e, ao mesmo tempo,  produziram imagens relacionadas às práticas culturais, 
religiosas e psíquicas. Nos relatórios militares (9), nas correspondência (20), sonetos (2) e 
pinturas em aquarela (39), que informaram à Coroa Português os resultados da colonização e da 
política de conversão indígena do Marquês de Pombal, antigas crenças pagãs e simbologias 
cristãs eram evocadas,  principalmente aquelas relacionadas aos ritos sacramentais e os 
elementos da natureza (fauna e flora). Neste trabalho, o objectivo é analisar esta documentação 
com base na relação dialética entre a religiosidade popular e a religião cristã, resultantes de 
construções mentais e culturais, considerando os traços comuns e  incomuns  a partir da 
fenomenologia do sagrado, de  Rudolf Otto (1917).  Consequentemente,  procura-se compreender, 
no âmbito da psicologia e da experiência religiosa, as relações sociais e culturais, as formas de 
sentir, pensar e representar a presença do sagrado (mysterium tremendum et fascinans) no final 
do período colonial, no Sul do Brasil. 
Palavras-chave: História do Brasil - Colônia. História e Sensibilidades. História e religião. 
História Cultural. Sagrado. 
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A EXPERIÊNCIA JESUÍTICA NA CONVERSÃO DOS KIRIRI NO SERTÃO DA AMÉRICA 
PORTUGUESA (1666-1699) 
  
Ane Luise Silva Mecenas Santos 
Professora da Rede Básica - SEED-SE 
  
Na segunda metade do século XVII, após a expulsão holandesa, intensificou-se o povoamento do 
sertão da América portuguesa. O processo, definido na documentação como “expansão para os 
caminhos de dentro”, visava a constituição de aldeamentos e à formação de alianças, com o 
intuito de garantir segurança no acesso comercial às rotas dos criadores de gado que seguiam da 
Bahia ao Piauí, bem como a constituição de um grupo de índios que coibisse a formação de 
quilombos nas impenetráveis rotas do sertão. Mais uma vez, as ordens religiosas foram 
incumbidas da tarefa de organizar as aldeias, disciplinar as almas e fornecer mão de obra nas 
entradas para o sertão.  Coube aos padres da Companhia de Jesus a tutela dos índios da nação 
Kiriri, que se encontravam na margem sul do Rio São Francisco. Nesse período de reordenação 
dos domínios coloniais e de implantação de novos aldeamentos, foi produzido um significativo 
corpus documental, que versa sobre a solicitação de índios, traz notícias sobre as aldeias e 
descrições dos espaços, além de referir a necessidade da elaboração de novos instrumentos que 
auxiliassem a comunicação. Para o atendimento destas solicitações, foram realizados estudos 
linguísticos, com o propósito de sistematizar e normatizar as línguas locais e, assim, tornar 
possível a comunicação e a efetiva conversão. 
Palavras-chave: Aldeiamentos. Jesuítas. Conflitos. Kiriri 
 
 
VALE DO AMANHECER: A CONSTITUIÇÃO DE UMA NOVA DOUTRINA NO BRASIL 
 
Jessica Kaline Vieira Santos 
Graduada - UEPB 
  
O movimento doutrinário e religioso conhecido como Vale do Amanhecer, tem a sua formação 
enquanto instituição no final da década de 1960 se constituiu como doutrina primeiramente no 
Brasil, mais precisamente na região próxima à Brasília e nos dias atuais conta com mais de 1000 
templos espalhados tanto no Brasil como no mundo. Seus rituais e a composição de suas preces, 
e de suas indumentárias são marcadas por um grande hibridismo cultural e religioso, e que 
envolve aspectos da cultura africana e afro-brasileira, como também aspectos da cultura 
indígena e cigana. Portanto o respectivo trabalho tem como principal objetivo dar visibilidade e 
notoriedade à essa doutrina que mesmo com alguns anos de solidificação, um grande numero de 
templos e um grande numero de adeptos , continua pouco conhecida, com relação às outras 
doutrinas existentes no nosso país. Sendo assim, trabalharemos a partir de marcos temporais e 
espaciais para desenvolvimento da pesquisa, a exemplo estão: o estabelecimento da instituição 
em Brasília - DF no ano de 1969, a chegada no Vale do Amanhecer na Paraíba na cidade de 
Campina Grande em 1996, e na Cidade de Massaranduba no ano de 2010.  Para elaboração da 
pesquisa, serão utilizada parte das iconografias da própria instituição, relatos orais, fotografias 
e imagens, como também informações encontradas no meio virtual(internet) sobre a 
constituição da Movimento Doutrinário Vale do Amanhecer. 
Palavras-chave: Vale do Amanhecer. Religiosidade. Hibridismo. Movimento doutrinário. 
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SEMINÁRIO/COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO: FORMAÇÃO DISCIPLINAR E RELIGIOSA 
A PARTIR DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO – 1915 A 1937 
  
Andréia Martins 
Professora Universitária - UNINOVE 
 
Maria Elena de Abreu Vercesi 
Regina Célia Barbosa F. de Almeida 
Professoras Universitárias – Faculdade Sumaré 
  
Este trabalho tem como objetivo o estudo do Seminário/Colégio Adventista no Estado de São 
Paulo, o período estudado engloba desde os primeiros alicerces para a criação do Seminário, em 
1915 até ano de 1937, quando ocorreu a oficialização do Curso Ginasial. Este estabelecimento de 
ensino deu origem ao atual Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). Temos como 
propósito analisar a história do Seminário Adventista e a maneira como ele foi se 
institucionalizando em São Paulo a partir do início do século XX, e como os Adventistas do Sétimo 
Dia foram se apropriando da educação escolar para a formação de seu corpo de trabalhadores e 
de membros. Na tentativa de compreender os processos de desenvolvimento do Seminário, 
nossas pesquisas utilizaram como fontes documentais os Prospectos Anuais do período, que 
registravam as normas de funcionamento da instituição, seu histórico, quais eram as finalidades 
do colégio, bem como as disciplinas oferecidas, regras de convivência dentro do internato e quais 
relações poderiam ser estabelecidas entre homens e mulheres no interior da instituição. A 
pergunta norteadora deste trabalho é a busca de entendimento de como a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia se apropriou da educação escolar para exercer seu proselitismo religioso. Os 
referenciais teóricos que balizaram esta pesquisa em história da educação foram os conceitos de 
“Estratégia” de Michel de Certeau, “Apropriação e Representação” de Roger Chartier e as 
contribuições teórico-metodológicas da cultura escolar a partir de seus elementos basilares; 
tempos e espaços escolares, os conhecimentos escolares, disciplinas e matérias escolares. 
Palavras-chave: Ensino Religioso. Educação Adventista. Cultura Escolar. Currículo. História das 
Disciplinas Escolares. 
 
 
PELA FÉ CONTRA O HEREGE: ODILON ALVES PEDROSA E OS DEBATES ANTI-ESCOLA 
PROTESTANTE NA GAZETA DE NAZARETH-PE (1931-1935) 
  
Ramsés Nunes e Silva 
Professor Universitário – UEPB 
  
A construção de discursos rivais, no início do século XX, postulados pela intelectualidade católica 
dos dois lados do Atlântico, parte dela formada nas universidades romanas, ou nas salas de aula 
do Seminário de Olinda, se mostrou contundente. Haja vista, a efervescência do ultramontanismo 
e também, na mesma intensidade, a “dessacralização da sociedade”. Uma querela que atingiria a 
instrução, sob crivo católico. Particularmente, no universo daquela intelectualidade, a construír 
severas críticas às práticas instrucionais, não alinhadas com a Sé romana. Nosso artigo, fruto de 
pós-doutoramento junto a Universidade do Minho (Portugal), se dedica a refletir sobre a “guerra 
de textos” que insurgiam na cidade de Nazaré da Mata, Pernambuco, por volta dos anos 1930. 
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Parte considerável do conflito, protagonizado pelo diretor do jornal Gazeta de Nazareth, o 
intelectual Odilon Alves Pedrosa. Clérigo formado na Universidade Gregoriana em Roma, 
nomeado como "agente católico" local. Função exercida, na produção de uma importante gama 
de artigos que nos servem de "bússola investigativa", ao inquirirmos as características do embate 
na esfera dos modelos instrucionais, católico e protestante, respectivamente. Disputa de modelos 
escolares e culturais, a tomarem seus espaços, ao longo dos anos 1930. Outrossim, embates 
signatários e cristalizadores de signos, oriundos da expansão de novas sociabilidades. Parte 
considerável delas, advindas da presença do protestantismo, em Nazaré da Mata, e demais 
confissões, a “ameaçarem” os postulados oficiais da Igreja.  
Palavras-chave: Igreja Católica. Intelectuais. Modelos institucionais. Protestantismo. 
 
 
OS MISTÉRIOS BÁQUICOS NO SÉCULO II A.C. NA REPÚBLICA ROMANA: UMA ANÁLISE DA 
FONTE SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS 
 
Rebeca Suêz Lima dos Santos 
Graduanda - UFRN 
 
Os mistérios báquicos se englobam nos chamados “cultos de mistérios”, que compõe um dos 
aspectos da religião grega e romana. Na história da Grécia e Roma vemos persistir ideias e 
pensamentos quanto à natureza humana, à alma e o mistério da morte. Rodeados por uma teia 
de devoções, por exemplo, como o culto dos mortos, a adoração aos deuses da cidade e a religião 
doméstica. Porém aqui nos deteremos ao período da República Romana, especificamente século 
II a.C.. Para isso utilizaremos a fonte Senatus Consultum de Bacchanalibus, que são textos 
produzidos pelo senado romano no período da República que atuava como um parecer coletivo 
para ampliação das leis. Tendo isso em vista, propomos aqui discutir como essa expressão 
religiosa foi abordada a partir do decreto romano, podendo ainda tocar em aspectos como: o 
público e privado e a atuação da figura feminina. 
Palavras-chave: História Antiga. República Romana.  Religiosidade. Mistérios Báquicos.  
 
 
ENTRE PAGANISMO E CRISTIANISMO: A REPRESENTAÇÃO DE CONSTANTINO NO LIVRO II 
DA HISTÓRIA NOVA DE ZÓSIMO 
 
Raul Fagundes Cocentino 
Graduando – UFRN  
 
Durante a Antiguidade Tardia, profundas alterações atingiram o Império Romano, dentre as 
quais as pertencentes ao espectro político-religioso. O crescimento do Cristianismo ampliou a 
diversidade religiosa, resultando na sua adoção como credo oficial a partir do reinado de 
Constantino (306-337), exceto durante o breve reinado de Juliano (361-363). Os historiadores da 
Antiguidade Tardia abordaram e refletiram sobre este processo de cristianização do Estado 
Imperial, seja para condená-lo, no caso dos pagãos, seja para defendê-lo, no caso dos Cristãos. 
Este artigo analisará como o imperador Constantino foi (negativamente) representado no livro 
II da História Nova, escrita em Grego pelo historiador classicista pagão Zósimo provavelmente 
entre 498 e a primeira metade do século VI no Império Romano Oriental, focando-se, 
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principalmente, em como o Sagrado, o paganismo e o Cristianismo foram utilizados em tal 
representação. Este trabalho conclui que Zósimo teceu uma representação em que o elemento 
religioso foi utilizado discursivamente para deslegitimar o imperador Constantino e o seu 
reinado, para, assim, igualmente deslegitimar o que representou esse governo no seu tempo, o 
abandono dos cultos ancestrais. 
Palavras-chave: Antiguidade Tardia. Historiografia Romana. Classicistas. Zósimo.  
 
 
DEVOÇÃO E SANTIDADE: O CASO DE MARIA DAS QUENGAS 
 
Ruan Carlos Mendes 
Pós-graduando - UECE 
 
Segundo aparece na tradição oral, Maria Agostinho dos Santos, também conhecida como Maria 
das Quengas, foi assassinada brutalmente, durante uma tentativa de estupro, na zona rural do 
município de Russas-CE, em 1893. Ao morrer defendendo sua honra virginal, Maria transformou-
se numa espécie de Mártir. Esse e outros elementos, especialmente as graças alcançadas pelos 
devotos, que acreditam na intercessão de Maria das Quengas, colaboraram para o surgimento e 
permanência de um culto à sua memória. A alcunha atribuída à Maria Agostinho dos Santos, 
segundo informa ainda a tradição oral, está relacionada ao fato de que ela costumava carregar, 
amarradas à cintura, quengas de coco, artefatos utilizados para esmolar, tomar café e fazer suas 
refeições. Esses utensílios, aliados ao fato de viver esmolando, indicam a condição de extrema 
pobreza de Maria das Quengas. Esse artigo discute a devoção que se construiu e continua sendo 
alimentada ao longo do tempo e de várias gerações sobre a figura daquela que é considerada uma 
“santa”, através de depoimentos de devotos de Maria das Quengas e de uma crônica escrita pelo 
advogado Ayrton Maranhão. Constatamos até agora na pesquisa que a morte trágica, a cruz 
erguida homenagem em homenagem a Maria das Quengas e os “milagres” ocorridos, são os 
principais alimentos do culto a memória da mendicante de Russas.  
Palavras-chave: Cruz. Devoção. Santos populares. 
 
 
A CONSTRUÇÃO DE UM LUGAR SAGRADO: MEMÓRIAS SOBRE O CULTO A BENIGNA EM 
SANTANA DO CARIRI/CE 
  
Tatiana Olegário da Silva 
Graduanda - URCA 
  
Esta pesquisa objetiva discutir a construção das memórias sobre o culto religioso à jovem 
Benigna, que aos seus recém-completados 13 anos foi brutalmente assassinada no dia 24 de 
outubro de 1941, após recusar ter relações com um amigo de classe chamado Raul, este por sua 
vez, inconformado com sua recusa, aborda-a quando a mesma vai pegar água em um poço, ela 
não cedendo às propostas do rapaz é atingida por este a golpes de facão, tendo sua cabeça 
decepada. Esse fato ocorreu no Sítio Oiti, hoje denominado de Inhumas, zona rural da cidade de 
Santana do Cariri/CE, um espaço que pertence à Chapada do Araripe. Conforme a tradição oral 
dos devotos de Benigna, por ter sido assassinada para proteger sua castidade, segundo manda as 
leis divinas, é tida por todos como “santa” e “Heroína da Castidade”, sendo comparada com 
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outras mártires da Igreja Católica. Desde 2004, acontecem romarias ao local de sua morte. Para 
os peregrinos, o espaço onde Benigna padeceu é um lugar sagrado, muitos bebem da água 
acreditando ser curado de alguma enfermidade física ou espiritual. Neste entendimento, 
questionamos: Qual a representação que a figura de Benigna tem para com os seus devotos? Por 
qual motivo os mesmos cultuam essa santa popular? O que a diferencia das demais? Como a 
memória social, tanto coletiva como individual influenciam para que essa devoção não seja 
esquecida pelos seus seguidores? Utilizamos para o trabalho a metodologia da história oral, tendo 
a história cultural como base teórica. 
 Palavras-chave: Religiosidade. Memória. Morte. 
 
 
O MILAGREIRO JOSÉ LEÃO NOS VERSOS E NAS RIMAS DA LITERATURA SERIDOENSE 
  
Virgínia Gislany Alves Ferreira 
Graduanda – UFRN 
  
O Seridó Potiguar é uma região marcada por elevadas temperaturas durante todo o ano, 
esporádicas chuvas e uma relação com o sagrado bastante peculiar. Devotos estabelecem uma 
ligação direta com o seu sagrado que foge da oficialidade da igreja católica. São Milagreiros e 
Milagreiras espalhados por todo o Brasil, os devotos acreditam que estes estão mais próximo da 
sua realidade, assim os devotos constroem uma ligação com esse sagrado com práticas e rituais 
que fogem da ótica oficial. No Seridó há vários espalhados, mas nesse artigo em especial 
abordaremos o milagreiro José Leão da Cidade de Florânia/RN e para construir essa analise 
usaremos a literatura popular como fonte, são cordéis, poemas feitos pelo povo para narrar a 
história desse milagreiro. 
 Palavras-chave: Milagreiros. Literatura Regional. Religiosidade Popular. 
 
 
MEDO DO ALÉM: MORTE E ASSOMBRAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA SANTIDADE DE MARIA DE 
BIL 
  
Weslley da Silva Lima 
Graduando - URCA 
 
Maria Arleilma Ferreira de Sousa 
Professora Universitária - URCA 
  
No dia 11 de março de 1926 por volta de dez horas da manhã um assassinato na cidade de Várzea 
Alegre no interior do Ceará era o ponto de partida para a construção religiosa de uma figura 
local. Maria de Bil como ficou conhecida, era uma moça que teve sua vida ceifada por seu marido, 
tornando-se santa pela devoção popular.  O objetivo desse trabalho é analisar os contos de 
assombração que rodeia a história de Maria de Bil, levando como ponto de partida os conceitos 
de René Girard através da violência ligado diretamente ao sagrado, reabilitando a imagem da 
vítima. Utilizamos a metodologia da História Oral. Para refletirmos sobre a aplicabilidade da 
memória na pesquisa histórica dialogamos a partir dos pressupostos de Alessandro Portelli para 
analisar as narrativas em torno de Maria de Bil. As religiões monoteístas, em especial o 
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Cristianismo, construiu um discurso religioso sobre a violência sofrida na morte como um dos 
caminhos para se tornar sacralizado, porém, elementos foram se concretizando e reforçando o 
medo da violência, morte e pós-morte. Nesse sentido, a Igreja Católica propagou durante muito 
tempo um “cristianismo do medo”, onde o indivíduo não alcançaria a gloria divina.  As 
assombrações ganham destaque neste cenário, sendo à noite a representação das trevas, o 
momento propício para tais aparições. Os contos de assombração estabelece um processo de luta 
entre o bem e o mal onde o fiel teria que enfrentar para sanar suas inquietudes na busca pela 
ligação entre o humano e o divino. 
Palavras-chave: Morte. Assombração. Igreja Católica. Memória. 
 
 
MARIA DO HORTO, MEMÓRIAS DE UMA DEVOÇÃO 
 
Beatriz Araujo Silva 
Vanessa Maria Santos Silva 
Graduandas – URCA 
 
O presente trabalho tem por finalidade compreender a construção das memórias sobre os 
benditos elaborados e cantarolados por Dona Maria do Horto. Também conhecida como Maria 
dos Benditos, ela é uma mulher pobre, negra, idosa, magra e alta, residente no bairro Horto, na 
cidade de Juazeiro do Norte. Natural do estado do Sergipe, ela veio para Juazeiro como romeira 
várias vezes ainda na infância, acompanhadas de seus pais e demais parentes. E desde os anos 80 
do século XX decidiu viver na cidade. Dona Maria ficou conhecida por criar e cantarolar benditos 
na cidade, obtendo projeção nas festividades sagradas e políticas do município, como é o caso do 
centenário do Juazeiro, ocorrido em 2011.  A partir dos seus benditos e das suas memórias, bem 
como mediante os anúncios em jornais e demais meios midiáticos sobre ela, é possível 
compreender o lugar da mulher e do homem religiosos na cidade do Pe. Cícero do século XXI, 
bem como analisar sua própria trajetória e protagonismo feminino.   
Palavras-chave: Mulher. Benditos. Memória. 
 
 
DR. GESTEIRA: HISTÓRIA, MEMÓRIA E DEVOÇÃO 
  
Alisson Barbosa Xavier 
Francisca Edivania Barros Gonçalves 
Vanessa Maria Santos Silva 
Graduandos – URCA 
  
Este trabalho tem por objetivo compreender a construção e resinificação das memórias sobre a 
devoção à alma do médico Antônio José Gesteira (1908-1958), na cidade do Crato, situada na 
região do Cariri cearense. Conhecido popularmente como Dr. Gesteira, ele foi um médico e 
intelectual de grande prestígio no Crato da primeira metade do século XX. Após sua morte, 
relatos de milagres concedidos pelo seu espírito surgiram e, com isso, muitas pessoas passaram 
a cultuar o seu túmulo, localizado no Cemitério Municipal Nossa Senhora da Piedade, na cidade 
referendada. Problematizando as memórias orais e escritas sobre a trajetória de vida do Dr. 
Gesteira, a pesquisa dialoga com os conceitos representação, sensibilidade, memória e devoção 
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marginal, apresentados, respectivamente, por Roger Chartier, Sandra Pesavento, Le Goff e José 
Carlos Pereira, e vem sendo desenvolvida a partir da metodologia da história oral. O trabalho faz 
uso de fontes orais e de publicações em jornais e revistas. Como primeiros resultados, é possível 
perceber que paulatinamente Dr. Gesteira foi construído em narrativas hagiográficas, embora 
fosse alcoólatra. Nas narrativas orais e escritas ele é descrito como tendo sido, em vida, um 
homem caridoso e atencioso aos mais necessitados, não fazendo distinção de classe social ao 
atender pacientes em seu consultório. Depois de morto, sua alma passou a operar milagres. 
Palavras-chave: Devoção. Milagre. Memória. 
 
 
ENTRE RELATOS ORAIS E CANTORIAS: A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA DA MENINA DA SERRA 
COMO SANTA 
  
Francimeire Gomes Monteiro 
Professora da Rede Básica – UFCG 
  
O presente trabalho tem como objetivo analisar as memórias construídas para justificar o poder 
sagrado da “Menina da Serra”. A história dessa menina aconteceu em Riacho dos Cavalos, uma 
pequena cidade do sertão paraibano. Na zona rural desse município, no ano de 1976, uma criança 
chamada Edinete, que tinha apenas 4 anos de idade, foi encontrada morta no topo da Serra dos 
Bois, ficando esta serra conhecida posteriormente como “Serra da Menina”.  Muitas pessoas se 
reuniram para procurá-la e só encontraram a criança morta após três dias. O local em que a 
menina foi encontrada despertou inquietações a respeito de como aquela criança teria chegado 
a um local tão alto e de difícil acesso. Com isso, logo após a morte da criança as pessoas 
começaram a fazer promessas e divulgar as graças alcançadas. No topo da serra foi construída a 
capela que passou a ser vista por muitas pessoas como um espaço sagrado.  Assim, as mais 
diversas narrativas foram sendo construídas enfatizando tanto o sofrimento da menina como a 
sua santidade. Para entendermos a construção da santidade de Edinete trabalhamos com a 
metodologia da história oral e com os poemas cantados por repentistas da região. A análise dessas 
fontes nos possibilitou perceber a partir de quais narrativas o poder sagrado de Edinete é 
justificado e a importância do trabalho dos repentistas para a divulgação e legitimação da 
memória dessa santa não oficial. 
 Palavras-chave: Memória. Santidade. Menina da Serra.  
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CEMITÉRIOS DE ANJOS NO MUNDO TERREAL: SENSIBILIDADES RELIGIOSAS NO CARIRI 
CONTEMPORÂNEO 
  
Francisca Edivânia Barros Gonçalves 
Allison Barbosa Xavier 
Graduandos - URCA 
 
Cícero Joaquim dos Santos 
Professor Universitário – URCA 
  
Esta pesquisa objetiva compreender as sensibilidades religiosas presentes nas memórias orais 
sobre os cemitérios de anjinhos existentes na região do Cariri cearense, no Nordeste brasileiro. 
Ela problematiza as percepções e os estados sensíveis dos narradores sobre a tensão em torno da 
continuidade e/ou da destruição destes cemitérios, erguidos sem controle e/ou 
acompanhamento por parte dos poderes públicos e religiosos. A partir da metodologia da história 
oral, o trabalho vem sendo desenvolvido confrontando as narrativas dos entrevistados com os 
escritos dos memorialistas e folcloristas, cujas produções versam sobre os ritos fúnebres do 
passado e do presente do Cariri e do Nordeste. Como primeiros resultados, é possível perceber 
que os narradores fazem uso das crenças e práticas religiosas do passado dos mais velhos e do 
presente vivido para justificar a defesa destes espaços na contemporaneidade, ao passo em que 
elucidam seus sentimentos tocantes à morte infantil e suas percepções familiares e comunitárias.   
 Palavras-chave: Tradição Oral. Cemitérios. Sensibilidades. 
 
 
DOS DISCURSOS PARA A MORTE E A POÉTICA DO MORRER: OS EPITÁFIOS DO CEMITÉRIO 
PÚBLICO MONTE SANTO EM CAMPINA GRANDE-PB 
 
Olindina Ticiane Sousa de Araújo - Graduanda – UEPB 
 
O presente texto tem por finalidade analisar as representações da morte a partir dos discursos 
contidos nos epitáfios sobrepostos nas sepulturas do cemitério público do Monte Santo, em 
Campina Grande-PB. Todavia, tais manifestações socioculturais podem ser entendidas como 
pronunciamentos da eternização da morte existente entre as territorialidades do sagrado e os 
espaços da memória, defendidas por um dado corpo social, que possuem práticas culturais de 
alegorizar a morte e o morrer por intermédio, principalmente, da materialização da perda 
enfatizadas nas lembranças do outro e refletidas nos discursos de afeto, honra, perda, saudade, 
conforto, reflexões filosóficas sobre a vida e a morte, textos bíblicos etc., notadamente presentes 
nos epitáfios do cemitério observado, fazendo persistir a memória do morto e do morrer entre 
os vivos, conforme a construção do seu lugar social e das linguagens múltiplos acerca dos olhares 
sobre a morte. Portanto, é notório o uso repetitivo do gênero (epitáfios) em vários túmulos, 
escritos de várias maneiras, em textos longos ou curtos, como preparativos em forma de anúncio 
elaborados pelos familiares para assegurar o ritual de ruptura e passagem da vida para a morte 
e da morte para a vida. Sendo assim, e caminhando pela História Cultural, este texto dialoga com 
os referencias teóricos de Michel Vovelle, Júlio Chiavenato, Allan Kellehear, João José Reis, 
Philippe Ariès, dentre outros. 
Palavras-chave: Cemitério. Discursos. Epitáfios. História. Morte. 
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NOVAMENTE ACORDADOS PARA BRILHAR À LUZ DA LIBERDADE: O PARADOXAL COTIDIANO 
DAS RELIGIÕES AFRO-PERNAMBUCANAS NO PÓS-ESTADO NOVO 
 
Raphael Souza Lima 
Pós-Graduando - UFPE 
  
Após a experiência traumática do governo intervencionista de Agamenon Magalhães, durante o 
Estado Novo, os afro-religiosos de Pernambuco conquistaram um avanço considerável em sua 
relação com a sociedade e com o Estado. Este avanço, no entanto, conquistado em uma delicada 
negociação na qual envolveram-se várias instituições e agentes, era perceptível em uma maior 
aceitação para com a cultura e religiosidade negra muito mais numa esfera folclórica, na qual 
estavam deslocados de seu cotidiano. Por outro lado, tal aceitação ou visibilidade conquistada 
pelas Ialorixás e Babalorixás, mesmo que a custos traumáticos, poderia lhes servir como um passo 
a mais em direção à busca por mais direitos, por uma legitimação de suas práticas religiosas. E 
talvez os anos que se seguiram à deposição de Getúlio tenham sido um ambiente histórico 
propício a essas lutas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é construir uma imagem do 
cotidiano dos afro-religiosos de Pernambuco no período pós-Estado Novo a partir de dois dos 
principais periódicos em circulação na capital pernambucana. Nessa análise das notícias 
jornalísticas, em conjunto com matérias da revista O CRUZEIRO, poderemos construir uma ideia 
das diferentes representações e práticas relacionadas às religiões afro-pernambucanas nesse 
período. Buscamos também observar como os afro-religiosos, entre um discurso de valorização 
do folclore e um cotidiano de exclusão e violência, desenvolveram em seu cotidiano táticas para 
conquistarem sua legitimidade enquanto religião e, consequentemente, uma maior autonomia 
em relação às históricas restrições que lhes eram impostas pelo Estado. 
Palavras-chave: Xangô. Religiões Afro-Brasileiras. Pós-Estado Novo. Folclore. 
 
 
TRÂNSITO RELIGIOSO E RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO CARIRI CEARENSE 
 
Beatriz Araujo Silva 
Francisco Junio Santos Moreira 
Vanessa Maria Santos 
Graduandos – URCA   
 
O presente trabalho busca refletir sobre o trânsito religioso e como este pode se apresentar, 
primordialmente, sob dois aspectos: o trânsito de pessoas e o de artefatos ritualísticos, ou seja, 
hibridações religiosas. Esse assunto será tratado por meio do cenário religioso afro-brasileiro 
presente no cariri cearense. Mais precisamente, será utilizado como base, uma entrevista com 
Mãe Célia de Oxum. Esse depoimento faz parte do acervo de entrevistas do Grupo de Pesquisa em 
Cultura popular: Behetçoho, vinculado à Universidade Regional do Cariri - URCA. As perspectivas 
do ir e vir por entre as religiões, serão analisadas sob uma ótica histórico-sociológica que busca 
nortear os modos como esse trânsito muitas vezes, de fato, torna-se borrado pela própria 
dificuldade em se cercear a definição e as práticas pertencentes a cada religião. Como pilares de 
contribuição teórica, este trabalho parte da tese de bricolagem da Danièle Hervieu-Léger e da 
economia das trocas simbólicas, de Pierre Bourdieu. 
Palavras-chave: Trânsito Religioso. Candomblé. Umbanda. 
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“É A TENTAÇÃO DO CÃO”: A RESSIGNIFICAÇÃO DA MULHER TRANSGRESSORA DA EUROPA 
MEDIEVAL EM PONTOS DE POMBOGIRA NO CARIRI CEARENSE 
  
Marcelo Nogueira Rodrigues 
Hyago Átilla Sousa dos Santos 
Graduandos – URCA 
 
Edson Soares Martins 
Professor Universitário – URCA 
  
Este trabalho objetiva discutir os processos de ressignificação de elementos residuais europeus 
em um gênero discursivo oral brasileiro: o Ponto Cantado. Para isso, foram analisados registros 
de Pontos de Pombogira, acessados através da memória, coletados junto a membros de 
comunidades de terreiro (de Umbanda e Candomblé, principalmente) em Juazeiro do Norte (CE). 
O Ponto Cantado, neste estudo, é visto como uma forma oral dotada de conteúdo, orientação 
social e formas composicionais estáveis. O contexto histórico europeu foi lido através das 
contribuições de Michelet e Augras, enquanto a dimensão sócio-histórica de Juazeiro do Norte 
foi pensada com auxilio da contribuição de Assunção. Ao observar todos os elementos discutidos 
ao longo do trabalho, pode-se dizer que a cidade de Juazeiro do Norte, marcadamente 
caracterizada por traços de uma herança colonial brasileira – levando em conta um escravismo 
tardio e as condições impostas aos pobres no pós-abolição – seria assemelhável ao contexto 
inquisitorial de perseguição às feiticeiras na Europa medieval. Partindo deste pressuposto, foi 
possível estabelecer semelhanças e diferenças, nos Pontos Cantados, entre as formas de culto e 
as visões que a sociedade tem (e teve, no caso da Europa medieval) sobre a ideia de mulher 
transgressora construída nas imagens da Feiticeira e da Pombogira. 
Palavras-chave: Pombogira. Feiticeira. Ponto cantado. Mulher Transgressora. 
 
 
EVIDÊNCIAS LINGUÍSTICAS DAS CULTURAS CENTRO-AFRICANAS NO VODU HAITIANO 
ENTRE FINS DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX: MBÂMBU, MANDINGA, ENVENENAMENTO POR 
MEIO DE SORTILÉGIOS E A PRÁTICA SOCIAL DA ZUMBIFICAÇÃO 
  
Cléryston Rafaell Wanderley de Medeiros - Professor Universitário – UERN 
  
Problematiza as representações coletivas da religiosidade afrodescendente de matriz linguística 
kimbundo no vodu haitiano entre fins do século XIX e início do século XX. Através de uma análise 
léxico-gramatical (que elegeu como principais fontes históricas dicionário e gramáticas 
kimbundo-português e a legislação local, entre outras), busca compreender como foram 
construídas, pensadas e dadas a ler as representações do processo de escravização de corpos e de 
almas da população africana e afro-americana no Haití. Problematiza a resistência negra, as 
práticas religiosas afrodescendentes, o trabalho e da cultura e a relação entre homem e meio 
ambiente em um contexto pós-colonial. Conclui operacionalizando a hipótese de uma “inversão” 
da lógica da escravidão a partir da categoria tradicional do “zumbi” vodu (ou maiombola), em 
parte prática e em parte representação social. 
Palavras-chave: Vodu Haitiano. Zumbificação. Diáspora Africana. Práticas. Representações. 
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A "FEITICEIRA" BALBINA MARIA: A FEITIÇARIA DE 1920 E SEUS RESQUÍCIOS NA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA DE CAICÓ-RN 
 
Natiele Fernanda de Souza Barbosa 
Graduanda - UFRN 
 
De acordo com Russell, a feitiçaria ocorre em quase todas as sociedades do  mundo, sendo o mais  
antigo  e  profundo  elemento  no  conceito  histórico  da  magia  europeia,  que  se  formou  a 
partir  da  religião  pagã,  folclore,  heresia  cristã  e  teologia.  A feitiçaria seria, segundo  esse 
historiador, “ligações  ocultas  entre  todos  os  fenômenos  naturais”  (RUSSELL,  1993).  Assim 
no Brasil, iremos ver com os estudos de Laura de Mello e Souza que o imaginário português era  
amplo  e  que  a  partir  daí  os  europeus, os  indígenas  e  os  negros  africanos  se  combinaram 
novamente para gerar práticas mágicas, feitiçarias complexas e originais. Durante toda a colônia 
a feitiçaria esteve  ligada  ao curandeirismo, ao cotidiano dos colonos e a  filiação cultural entre 
as três étnicas como bem  coloca Souza em seu trabalho. Ao logo dos séculos essas práticas foram  
sendo  perseguidas,  por  instituições  e  seguidores  da  Inquisição  ou  apenas  por pessoas  
comuns,  muitas  pessoas  foram  acusadas  mesmo  sem  a  certeza  de  serem  praticantes. Esse  
artigo  se  desenvolve  dessas  idéias,  a  partir  de  um  processo  crime  do  século  XX, arquivado  
no  Laboratório  de  Documentação  Histórica  do  Ceres/Caicó-RN  (LABORDOC), onde  uma  negra  
chamada  Balbina  Maria  da  Conceição foi  espancada  por  dois  homens  por acusarem-na de 
ser feiticeira. Veremos esse conceito de feitiço e a partir dos discursos desse processo como a 
feitiçaria se encontrava no século XX, precisamente na década de 20.   
Palavras-chave: Feitiçaria. Bruxaria. Superstições. Balbina. Processo-Crime 
 
 
“FIRMEI MEU PONTO EM MEU TERREIRO”: AS ENTIDADES CIGANAS DA JUREMA SAGRADA 
E AS DIMENSÕES DE UM "CAMPO FAMILIAR” 
 
Lucas Medeiros de Araújo Vale  
Pós-Graduando - UFPB 
 
A Jurema Sagrada é comumente descrita como uma religião de “matriz indígena", que tem como 
elementos principais a incorporação de entidades – caboclos e mestres -, o uso de cachimbos, 
maracás e da bebida feita a partir de uma árvore de mesmo nome. Para além de uma 
conceitualização essencialista, a Jurema Sagrada chega à contemporaneidade incorporando em 
seus ritos e em seus “fundamentos” elementos de práticas, doutrinas, e religiões diversas - 
Umbanda, Candomblé, catolicismo, esoterismo, kardecismo, etc. – dando margem para uma 
pluralidade de formas, tradições e narrativas. No Ylê Axé Nagô Ôxáguiã, terreiro de Jurema e 
Candomblé da cidade de Caicó/RN, onde desenvolvemos nossa pesquisa, dentre as entidades que 
o povoam, estão os ciganos; espíritos sábios que orientam e "trabalham" em favor dos juremeiros 
e de seus consulentes. Neste trabalho pretendemos apresentar as dimensões teóricas e 
metodológicas de um estudo ainda em desenvolvimento, sobre a presença de entidades ciganas 
espirituais nos rituais de jurema deste terreiro. Buscamos problematizar as noções da categoria 
“cigano” construídas no espaço do sagrado juremeiro, além de discutir as possibilidades e limites 
de olhar o “familiar”, e do uso da afetação enquanto recurso metodológico. 
Palavras-chave: Ciganos. Jurema Sagrada. Catimbó. Religiosidade. 
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FEITIÇARIA NO CORDEL: ESMERALDA E A CIGANA FEITICEIRA 
 
Lourival Andrade Júnior 
Professor Universitário – UFRN 
 
Os conceitos de feitiçaria estão impregnados na história do cordel. Desde Leandro Gomes de 
Barros até os cordelista atuais, esta personagem vem contando história ou tem suas histórias 
esmiuçadas pelos poetas. Feiticeiras medievais se misturam com feiticeiras contemporâneas 
causando espanto e admiração naqueles que consomem o cordel. Normalmente tratadas como 
mulheres possuidoras de poderes mágicos, que por meio do uso de objetos ou ervas, causam a 
discórdia, geram vinganças e são repreendidas por seus atos não-cristãos e amedrontadores. 
Entender a feitiçaria no universo cordeliano é também entender como estas práticas ainda fazem 
parte do cotidiano do mundo sertanejo e do citadino. Não há limites temporais ou espaciais para 
elas. Vivem todos os tempos e em todas as sociedades, garantindo a sobrevivência de cultos 
pagãos e suas variadas possibilidades do chamado “ocultismo”. 
Palavras-chave: Feitiçaria; Cordel; Esmeralda; Cigana feiticeira. 
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ST 5 – HISTÓRIA DO CORPO: PRÁTICAS, INSTITUIÇÕES, SENTIDOS E SABERES 
 
Coordenador: Prof. Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo (muirakytan@uol.com.br) – 
Departamento de História (CERES-UFRN) 
 
 
“PHYSICAMENTE APTOS PARA A SUA MISSÃO”: MEDICALIZAÇÃO ESCOLAR E MODELAÇÃO 
DE CORPOS SAUDÁVEIS E VIGOROSOS (BRASIL E COLÔMBIA - 1920 A 1940) 
 
Alexandro Dos Santos 
Graduando - UFCG 
 
O presente trabalho apresenta como objetivo analisar a circulação do ensino de Higiene e 
Educação Física no Brasil e na Colômbia durante as décadas de 1920 e 1940, como parte do 
processo de medicalização e modelação de corpos saudáveis e vigorosos. Para tanto, recorremos 
a um conjunto de fontes fruto de pesquisas realizadas em arquivos no Brasil e Colômbia, a saber: 
Revista do Ensino do Estado da Paraíba, Revista do Ensino do Estado de Alagoas, Revista O 
Cruzeiro, o Jornal Brasil Novo, A Imprensa e o Jornal A União, a Revista Salud y Sanidad e a Revista 
Cromos. Estabelecemos um frutífero diálogo com a historiografia relacionada ao tema, a 
exemplo, de Soares Júnior, Soares, Oliveira e Beltran, Oliveira, Ghiraldheli Júnior, Penagos & 
García  e Rodríguez. Nossa narrativa foi arquitetada a partir das análises do aporte teórico-
metodológico fornecido pela Nova História Cultural, através do conceito de poder disciplina de 
Michel Foucault. No período analisado, a modelação do corpo compunha as estratégias traçadas 
por políticos, médicos e pedagogos para a produção de corpos higienicamente saudáveis e 
vigorosos. As disciplinas de Higiene e Educação Física assumiram a missão de adestrar, 
higienizar, civilizar e modernizar o corpo dos sujeitos através de práticas de asseio e exercícios 
esportivos. As crianças foram os principais alvos das investidas do Estado, em busca da 
civilização, tendo seus corpos submetidos a diferentes atividades recreativas de acordo com as 
diferenças de sexo e idade. 
Palavras-chave: Higiene. Educação Física. Modelação de Corpos. Poder Disciplinar. 
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“ASSISTÊNCIA DENTÁRIA INFANTIL”: ANALISANDO AS DIVULGAÇÕES E PRESCRIÇÕES DE 
DENTISTAS PARA AS CRIANÇAS NO BRASIL E NA COLÔMBIA (1919-1946) 
 
Lais Vasconcelos Santos 
Alda Luciara Gomes de Oliveira 
Graduandas - UFCG 
 
Iranilson Buriti de Oliveira – Orientador 
Professor Universitário - UFCG 
 
O presente estudo se propõe a analisar as divulgações e prescrições de dentistas para as crianças 
brasileiras e colombianas, veiculadas no período de 1919 a 1946. Desenvolveu-se uma pesquisa 
documental e bibliográfica, que adotou como fontes de pesquisa: A Revista Era Nova (Brasil) e a 
Revista Salud y Sanidad (Colômbia). O referencial teórico-metodológico utilizado teve como 
aporte a teoria que repensa os conceitos de leitura e de apropriação de discursos construídos 
pela Nova História Cultural, bem como recorremos aos conceitos de “biopolítica”, “biopoder”, 
“poder disciplinar” do filosofo Michel Foucault e o conceito de “civilização” de Nobert Elias. O 
recorte espacial e temporal justifica-se por ter sido encontrado uma aproximação de fontes de 
pesquisas nos dois países supracitados, assim, verificamos similaridades em acontecimentos, e, 
com isso, notamos no período adotado uma maior produção de medidas e discursos referentes à 
saúde pública que se desdobram em atividades na saúde bucal. As analises realizadas, sinalizaram 
que a infância tornou-se alvo central de um processo politico tanto no Brasil, quanto na Colômbia 
que envolveu estratégias baseadas no discurso higienista sob o corpo dos sujeitos. Dentre as 
ações, encontrou-se a assistência dentária como forma de moldar as crianças adequando-as à 
civilidade. Assim, profissionais dentistas atuavam divulgando, prescrevendo e realizando 
práticas sobre os corpos infantis pautadas por regras de higiene, preceitos morais e religiosos. 
Portanto, proporcionar assistência dental as crianças brasileiras e as colombinas constituía uma 
das estratégias do Estado para formar cidadãos civilizados e nações modernas. 
Palavras-chave: Infância. Assistência Dentária. Higiene. Biopoder. Corpo. 
 
 
A REPRESENTAÇÃO DE UM IDEAL DE CORPO SAUDÁVEL E BELO NOS DISCURSOS 
PUBLICITÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL- (1918-1937) 
 
Marinalva Bezerra Vilar de Carvalho 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
Iranilson Buriti de Oliveira - Orientador  
Professor Universitário - UFCG 
 
Esta comunicação apresenta uma pesquisa em andamento do meu projeto vinculado ao Mestrado 
em História, na linha: História Cultural das Práticas Educativas-UFCG. O mesmo tem por objetivo 
analisar como os anúncios de alimentação infantil, publicados em revistas e jornais na Parahyba 
do Norte, entre 1918 a 1937 do século XX, construíram práticas educativas para alimentar a 
criança e contribuíram para a mudança nesse hábito cultural. A temporalidade se situa na trama 
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das políticas da eugenia e higienização com a intervenção dos médicos higienistas no corpo 
familiar, disciplinando a higienização, alimentação e a saúde dos sujeitos, construindo uma 
normatização social no Brasil, tendo como um dos alvos a criança que está presente nesse estudo. 
A perspectiva teórico metodológica está situada na História Cultural francesa com ênfase na 
análise do discurso pelo prisma foucaultiano. O objeto problematizado é a alimentação que deixa 
de ser pensado apenas como uma necessidade biológica, e se materializa como um bem cultural. 
Os resultados parciais indicam que os discursos nas publicidades estão associados ao saber 
médico como disciplinador do corpo infantil apresentado como forte e robusto para ser 
considerado saudável. 
Palavras-chave: Criança. Corpo. Alimentação. Saúde. 
 
 
O CORPO FORA DA AGENDA CONVENCIONAL: NOVAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES EM 
TEMPOS DE MÍDIAS DIGITAIS 
 
Rafaella de Sousa Silva 
Ciro Linhares de Azevêdo 
Professores da Rede Básica - UFCG 
 
Esse artigo objetiva problematizar narrativas de diversos sujeitos escolares, sendo esses, 
professores, diretores e secretários de uma escola pública da cidade de Cubati-Paraíba, 
denominada Padre Simão Fileto, quanto as novas experiências corporais construídas com o 
acesso a diferentes mídias, inclusive móveis, como o celular, que atua como parte co-extensiva 
do corpo em sala de aula. Para tanto, a partir de entrevistas orais temáticas e de vida, coletadas 
durante a pesquisa de mestrado, que culminou na dissertação intitulada “gênero e sexualidades 
em intersecção e mo(vi)mento no cenário escolar cubatiense”, buscamos mapear o que sugerimos 
como uma transição – ainda em aberto – entre práticas e sentidos que se aproximavam da 
proposta foucaultiana de sociedade disciplinar, nas relações de poderes que envolvem a escola e 
seus sujeitos, de formas desiguais e plurais, até o que sugeriu Deleuze e Ortega por sociedade do 
controle ou da bioascese. Logo, esses novos tempos de objetificação do corpo, ou como propõe 
Sibília, do “show do eu”, com o acesso crescente as redes sociais via internet, e exposição de si, 
tem posto em questão diferentes cartografias e identidades de gênero, raça, classe e sexualidades, 
e consequentemente, vem redefinindo desejos, práticas e concepções modernas de escola, corpo 
e disciplina. 
Palavras-chave: Escola. Corpo. Mídias digitais. 
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EXAME DE TOQUE: O CORPO COMO CULTURA E EXPERIÊNCIA ANALISADO A PARTIR DE 
MAURICE MERLEAU-PONTY 
 
André Luiz Abrantes Oliveira 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Bertulino José de Sousa - Orientador 
Professor Universitário - UERN 
 
O presente trabalho visa discutir a compreensão do homem do campo quanto ao exame de toque. 
Nele, o diagnóstico preventivo, a detecção e o tratamento do câncer de próstata enquanto 
dispositivos que instrumentalizam a Saúde do Homem sintetizam mais que o combate à um 
problema de cuidado, na medida e que implicam uma resposta cultural à demanda. Dados 
confirmam a baixa procura aos serviços de saúde do homem para o tratamento e diagnóstico 
desta modalidade de câncer, uma vez que os métodos tradicionais com o toque no ânus do 
paciente e o conhecimento de que isso ocorrerá, tem afastado os sujeitos que dele necessitam. Na 
intersecção desta necessidade e do que dela decorre, observa-se um importante debate em torno 
da questão de gênero, sobretudo do entendimento e sentido das masculinidades, configurada na 
exposição de uma experiência cujo pertencimento fere o reconhecimento enquanto ser. Merleau 
– Ponty nos auxilia a compreender esse processo pois para este o sujeito define-se por seu poder 
de representação e ele está atrelado ao reconhecimento de si, gestado por uma cultura 
falocêntrica. Diante disso, abordagem nos conduz a repensar a questão cultural e planejar 
estratégias de viabilização do acesso e combate ao preconceito presente no exame, este estudo 
de natureza descritiva, investindo na realização de entrevistas com agentes de saúde da cidade 
de Alexandria/RN, em busca de compreender o processo. Os resultados apontaram para uma 
sensível descrença daqueles agentes quanto à mudança de mentalidade, o que influencia 
enormemente na saúde e na percepção dos homens. 
Palavras-chave: Exame de toque. Cultura. Planejamento.  
 
 
O PESCADOR BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1920 NA PERSPECTIVA DA MISSÃO DO CRUZADOR 
AUXILIAR “JOSÉ BONIFÁCIO” 
 
Raimundo Pereira Alencar Arrais 
Professor Universitário - UFRN 
 
Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Entre os anos 1919 e 1923, a Marinha de Guerra desencadeou uma campanha, sob o comando do 
capitão de mar e guerra Frederico Villar, no cruzador auxiliar “José Bonifácio”. A comissão 
percorreu a costa brasileira, do extremo norte ao sul do país, dirigindo suas preocupações para 
as populações pesqueiras, e teve como meta principal a conversão dos pescadores do mar e de 
áreas ribeirinhas em reserva militar da nação. Como metas secundárias estavam a nacionalização 
da pesca, a introdução, entre os pescadores, de métodos de pesca mais racionais e inúmeras 
medidas de natureza higienistas voltadas para o pescador e as comunidades pesqueiras. A 
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campanha colocou ênfase na necessidade de modificação da vida do pescador, de sua forma de 
vida e de sua mentalidade, e as medidas higienistas tiveram um lugar importante, sendo 
ressaltadas no livro que Frederico Villar publicou em 1944, “A missão do cruzador Bonifácio”.  A 
partir desse livro e de outros documentos relativos à missão do cruzador “José Bonifácio”, 
procuraremos mostrar como Villar, os oficiais que faziam parte da missão e a Marinha brasileira, 
nos anos 20, adotaram o pensamento higienista para analisar a figura do pescador brasileiro, suas 
práticas de trabalho e sua cultura, assim como identificar os ideais que orientavam sua proposta 
em utilizar o pescador como modelo de um novo homem brasileiro. 
Palavras-chave: Pesca. Pescador. Marinha. Corpo. 
 
 
CORPOS “SAUDÁVEIS”, CORPOS “SUPLICIADOS”: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE 
CORPO NO COTIDIANO DE UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO 
SABUGI 
 
Wesley Lázaro Bezerra de Araújo 
Graduando - UFRN 
 
Esta pesquisa analisa como o corpo está sendo representado no imaginário das pessoas que 
frequentam espaços de academias de musculação na cidade de São João do Sabugi. A 
problemática se constituiu a partir das observações feitas sobre o comportamento dos indivíduos 
que praticam exercícios de musculação, onde investigamos quais as representações reais e 
imagéticas de corpo “saudável” que emana de seus discursos. Para isso, realizamos pesquisas em 
formato de formulário com perguntas fechadas e discursivas sobre quais os objetivos que essas 
pessoas buscam com os exercícios físicos naquele ambiente, e, qual a importância que esse lugar 
representa na sociedade. A abordagem empregada para análise dos 19 questionários colhidos se 
deu pela História do Discurso, preconizada por José D’Assunção Barros no sentido de 
observarmos o caráter intertextual, intratextual e principalmente contextual que os discursos 
desses indivíduos evidenciam referindo-se ao corpo. Verifica-se nesses questionários, que essas 
pessoas pesquisadas, atribuem simbolicamente àquele lugar (a academia de musculação) uma 
forma de “melhoramento” da saúde do corpo e da mente, muitas vezes dialogando com o almejo 
de ganho de massa muscular ao que tange o caráter estético. Conclui-se com este trabalho que, o 
corpo e a mente estão ligados de forma indissociável, diferentemente de como chegou a se pensar 
na Idade Média, de acordo com as análises de Roy Porter e Jacques Le Goff. Por fim, considera-se 
que as possibilidades de escrever dentro da História do Corpo são plurais, e isso torna prazeroso 
e desafiador para o historiador seguir novos caminhos na História. 
Palavras-chave: Corpo “saudável”. Imaginário. Discurso. 
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A IRA NOSSA DE CADA DIA: UMA INTRODUÇÃO A IRA E SEUS JOGOS 
 
Matheus Pinheiro da Silva Ramos  
Maria Clara de Carvalho Lima 
Graduandos - UFRN 
 
O conceito de pecado se desenvolve através do tempo como um elemento fundamental da 
constituição da mentalidade Ocidental. A Editora Objetiva, em 1998, inicia a publicação da coleção 
Plenos Pecados, relendo os sete pecados capitais com olhos contemporâneos. A partir do livro Ira 
- xadrez, truco e outras guerras, de José Roberto Torero, este artigo pretende estabelecer uma 
reflexão acerca das manifestações e concepções da Ira ao longo da história. Não cabe aqui 
decodificar um discurso identitário de caráter essencialista da Ira, mas sim verificar as 
continuidades e descontinuidades desses discursos e de suas relações e articulações com os 
contextos de ordem social. Pensaremos as categorias presentes no texto como conceitos de 
profundidade e espessura históricas, ou seja, como manifestações que assumiram distintas 
formas historicamente; como as paixões, as consciências, os pensamentos, os pecados. 
Palavras-chave: Paixão. Pecado. Ira. Xadrez. Truco e outras guerras. José Roberto Torero.  
 
 
VACINA ANTIVARIÓLICA NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (SÉCULO XIX) 
 
Avohanne Isabelle Costa de Araújo 
Professora Universitária - UERN 
 
Este artigo tem como objetivo discutir sobre as práticas de imunização antivariólica na Província 
do Rio Grande do Norte no século XIX. As fontes utilizadas são os Relatórios dos Presidentes de 
Província do Rio Grande do norte, Correspondências ativas dessas autoridades provinciais e 
jornais. As metodologias empregadas ao corpus documental são a transcrição paleográfica, o 
estudo das condições materiais dos periódicos e dados estatísticos a respeito do número de 
indivíduos vacinados. Pelos resultados obtidos, é perceptível que a administração provincial e as 
câmaras municipais das vilas e cidades, tinham dificuldades em propagar a vacina na província 
como um todo, aliada às péssimas condições nas quais a vacina era conservada, o que prejudicava 
o próprio efeito curativo desta medida. Aliada a essas questões, existia o receio da própria 
população em se vacinar e a não frequência com que a vacina era aplicada.  Isso possibilita 
perceber que a situação da Província do Rio Grande do Norte não foge à realidade vivida pelas 
demais províncias do Império, às quais sofriam com problemas semelhantes, como demonstra 
Tania Maria Fernandes que, ao estudar sobre a vacina antivariólica, menciona a vacinação como 
uma prática estatal, a qual não era suficiente para controlar a varíola, devido a própria extensão 
territorial do Império no século XIX.  
Palavras-chave: Vacina. Varíola. Província do Rio Grande do Norte. Século XIX. 
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TRANSTORNO MENTAL OU TRANSLOUCADO: A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS SOBRE A 
LOUCURA EM CAMPINA GRANDE - PB (1962-1963) 
 
Lorrane Rangel Agra Lopes 
Graduanda - UFCG 
 
Ao longo da história a compreensão do que é loucura e o lugar em que esta ocupa na sociedade 
sofreu várias mudanças. O louco sociável, ou “controlado” coexistiu, mesmo que estigmatizado, 
em “liberdade” por um longo período. A loucura é cercada e passa a ter lugar apenas dentro dos 
muros das instituições de caridade ou clínicas privadas financiadas pelo Estado, quando há a 
compreensão do louco como improdutivo para o sistema capitalista. Assim, o “anormal” passa a 
ser contido, controlado e isolado. O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos 
construídos sobre a loucura no município de Campina Grande- PB (1962-1963), através da mídia 
local, mais precisamente o Diário da Borborema. Ou seja, como a loucura foi construída e gestada. 
O período investigado marca as vésperas da inauguração do Instituto Campinense de 
Neuropsiquiatria e Reabilitação Social (Hospital Dr. João Ribeiro), que significou um símbolo da 
modernidade para a cidade, ao mesmo tempo em que surgia, paralela a Reforma Sanitária, a 
problemática da Reforma Psiquiátrica na Europa. Basaglia, defensor da psiquiatria democrática, 
afirma que através da classe social do sujeito portador de transtornos mentais, há uma 
intencionalidade por trás da sua fácil inserção na sociedade ou na sua descontextualização dela. 
Nesta perspectiva, podemos problematizar as sociabilidades destes sujeitos, que seriam 
portadores de transtornos mentais? Ou seriam apenas transloucados? Serão estabelecidos 
diálogos com Michael Foucault para análise dos discursos e das relações de poder/saber. 
Palavras-chave: Loucura. Discursos. Saúde Mental. 
 
 
AS SENSIBILIDADES NO DOMÍNIO DA MORTE NA CAPITAL CEARENSE ENTRE DOS SÉCULOS 
XIX E XX 
 
Pedro Holanda Filho 
Pós-Graduando - UFC 
 
Esta comunicação analisa diferentes visões sobre a morte e o morrer em Fortaleza, na virada do 
século XIX para o XX. Partindo das discussões sobre a história das sensibilidades, pensa-se a 
morte de forma relacional ao tempo histórico, como forma de agir, pensar, ser e estar no mundo. 
Nesse sentido, é importante a operação com o conceito de “comunidades emocionais”, ou seja, 
grupos sociais cujos membros aderem às mesmas emoções e suas formas de expressão. Objetiva-
se problematizar as sensibilidades em torno da morte no período supracitado, pensando-as como 
formas de compreensão do próprio tempo na cidade de Fortaleza. Para tanto, debruça-se sobre 
diferentes corpos documentais produzidos por membros da classe médica e do clero, testamentos 
e inventários post mortem e de intelectuais e memorialistas que escreveram no/sobre o período. 
Palavras-chave: Morte. Morrer. Sensibilidade. Capital cearense. 
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A PRISÃO QUE PARECIA UM HOSPÍCIO: DIREITOS NEGADOS E SOFRIMENTOS NO CÁRCERE 
DE PESSOAS CONSIDERADAS LOUCAS NA CASA DE DETENÇÃO DO RECIFE (1860-1865) 
 
Alexandre Evangelista da Silva 
Professor da Rede Básica - Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes - PE 
 
Este trabalho recupera a existência dos sujeitos considerados ou ditos loucos nos meados do 
século XIX em espaços policiais ou não-psiquiátricos, quando muitas famílias alegavam não ter 
condições de cuidá-los e as autoridades públicas evitavam que perambulassem a esmo pelas ruas 
provocando distúrbios, quando foi inaugurado o espaço disciplinar que os recolhia, a Casa de 
Detenção do Recife. Com referência aos questionamentos teóricos de Michel Foucault, nossa base 
documental de pesquisa são manuscritos (fundo CDR) existentes no Arquivo Público Estadual 
Jordão Emerenciano (APEJE/Pernambuco). Constatou-se os problemas institucionais de 
normalização sob a ordem dos chefes de polícia e administradores nas rotinas e experiências de 
internamento num local construído para abrigar criminosos comuns e não os ditos loucos, 
considerados o tipo insociável, brutal, irrecuperável e “infeliz”. Também foi exposta a 
dificuldade operacional resultante no agravamento dos sintomas, a ausência de formas 
terapêuticas e médicos limitados a curativos (a alienação mental não era medicalizada), 
condições dramáticas de isolamento em que padeciam nas celas pelo controle das manifestações 
da raiva e desordem, o uso de meios coercitivos em condições de extrema submissão corporal até 
morrer a vontade ou a pessoa. Por outro lado, percebeu-se ainda através dos casos estudados, os 
indícios de resistência dos ditos loucos por gestos, expressões e ações planejadas contra o 
cárcere. Na época, o que era conhecido por tratamento ou cura estava distante de recuperar esses 
indivíduos, consistia em separá-los da sociedade e se praticava o internamento jurídico, depois 
adotado nos sanatórios.  
Palavras-chave: Prisão. Ditos loucos. Direitos humanos. Internamento jurídico. Resistência.  
 
 
NOS LIMITES DA NORMA:  CASAMENTOS CONSANGUÍNEOS NA FREGUESIA DA GLORIOSA 
SENHORA SANT'ANA DO SERIDÓ (XVIII-XIX) 
 
Tatiane Eloise da Silva 
Graduanda - UFRN 
 
Muirakytan Kennedy de Macêdo 
Professor Universitário - UFRN 
 
O presente trabalho se propõe a analisar os casos de impedimentos e dispensas de 
consanguinidade e afinidade em processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa Senhora 
Sant’Ana do Seridó (RN), entre os séculos XVIII e XIX. Tais circunstâncias permitem-nos 
compreender qual a lógica católica tanto para a permissão, quanto para a proibição de 
determinadas alianças matrimoniais. Após o estudo desse fato teremos alguns elementos para, 
em pesquisas futuras, fazer uma relação entre as formações familiares consanguíneas e as 
enfermidades transgeracionais. Esta fase da pesquisa se desenvolveu na esteira da catalogação e 
estudo dos casamentos, cujos registros estão arquivados na atual Diocese de Caicó. A análise 
desses dados foi realizada com o auxílio de banco de dados construído através do software Access. 
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Ali foram armazenados os 543 registros de casamentos. Como fundamentação teórica-
metodológica nos ancoramos na noção de rito de passagem (PEREIRA, 2012), nos padrões 
familiares seridoenses dos séculos XVIII e XIX (MACÊDO, 2015), nas sensibilidades ligadas ao 
amor, sexo e casamento (FLANDRIN, 1970) e nas regras de parentesco (AUGÉ, 1975). Como 
resultado inicial, percebeu-se a recorrência de negociações de dispensas de consanguinidade em 
15,6% dos casos, o que denota uma tendência para a formação de famílias baseadas na 
proximidade parental, o que poderia ser um indício remoto para as doenças desencadeadas por 
esta realidade.  
Palavras-chave: Casamento. Consanguinidade. Seridó. 
 
 
OS SENTIDOS DOS MALES: DOENÇAS NO SERIDÓ OITOCENTISTA 
 
Elaine Cristina Diniz da silva  
Graduanda - UFRN 
 
O presente estudo enfoca os sentidos atribuídos às doenças no século XIX no sertão do Seridó no 
Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é entender como a sociedade sertaneja dava significações às 
enfermidades a partir de seu contexto temporal e espacial marcado pela ausência de médicos. 
Esta utilização dos saberes não-acadêmicos empregados por pessoas que possuíam experiência 
(chamados de “curiosos”) para identificar o que julgavam ser a causa mortis a partir dos sintomas 
das doenças. Como a pesquisa encontra-se em fase inicial, estamos envolvidos atualmente em 
entender os fundamentos teóricos-metodológicos da pesquisa que se pauta no conceito de 
representação (CHARTIER, 1991) e na compreensão dos significados dados às doenças como um 
fenômeno histórico que varia segundo cada sociedade e seu contexto cultural (NASCIMENTO e 
CARVALHO, 2014; COURBIN, COURTINE e VIGARELLO, 2008; PORTER, 2001). Essa investigação tem 
como principais fontes documentais: os assentos registrados nos livros paroquiais de óbitos do 
século XIX da igreja católica no Seridó, acervo que se encontra na Diocese de Caicó; Relatórios 
dos Presidentes da Província, atas camarárias, e jornais impressos no Rio Grande do Norte no 
século XIX cujas cópias digitalizadas encontram-se no Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó/UFRN. Todas as informações a serem 
coletadas serão armazenadas em banco de dados no software Access. Como resultado preliminar 
da pesquisa percebemos que a doença e o doente, além de realidades sociais e biológicas, 
representações sociais.  
Palavras-chave: Doença. Doente. Representação      
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REPRESENTAÇÕES DA PESTE NO SERTÃO DO SERIDÓ OITOCENTISTA 
 
Érika Taíza Ribeiro da Silva 
Graduanda - UFRN 
 
Muirakytan Kennedy de  Macedo  
Professor Univesitário -  UFRN 
 
Neste trabalho abordaremos as epidemias de cólera e varíola no sertão seridoense do Rio Grande 
do Norte no século XIX. Utilizaremos de conceitos de representação e práticas (CHARTIER, 1991) 
para demonstrarmos a maneira de perceber, pensar e representar a enfermidade no período e 
espacialidade da pesquisa. Buscaremos compreender tais eventos epidêmicos através da análise 
de fontes documentais como livros de óbitos, Relatório dos Presidentes da Província e atas 
camarárias, cujas cópias digitalizadas encontram-se no Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó/UFRN. No atual estágio da pesquisa estamos 
concluindo as leituras sobre a historiografia básica do projeto (FRANCO, 2015; COURBIN, 
COURTINE e VIGARELLO, 2008; PORTER, 2001) e identificando os eventos epidêmicos nos 
Relatórios dos Presidentes.  
Palavras-chave: Peste. Doença. Representação. Cólera. Varíola. 
 
 
UM CORPO ADOECIDO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE O CORPO DOS PORTADORES DA 
DOENÇA DOS “LÁBIOS AZUIS” COMO OBJETO DA MEDICINA E SUAS POSSÍVEIS REFLEXÕES 
 
Junia de Lima Nascimento 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
Nosso trabalho tem como principal objeto analisar os discursos dos portadores da doença dos 
“Lábios Azuis” que é a Hipertensão pulmonar, em relação ao seu corpo como objeto da medicina 
e suas respectivas reflexões. Com o surgimento da medicina urbana no sec.XVIII, onde o hospital 
passa a ser programado como instrumento terapêutico e instrumento de intervenção sobre a 
doença e os doentes. A partir desse momento o olhar médico e o tocar serão os pontos cruciais 
para o diagnóstico. De acordo com o estudo de Foucault o corpo passa a ser observado pela 
medicina como também passa a ser objeto da medicina. Levando em consideração essas 
afirmativas, usaremos como recurso metodológico a análise do discurso dos portadores através 
de entrevistas, e os discursos feitos no Facebook no grupo fechado Hipertensão Pulmonar-Brasil.  
Palavras-chave: Corpo. Medicina. Portadores de Hap. 
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ST 6 – HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E SENSIBILIDADES 
 
Coordenadoras: Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade (jucieneandrade@yahoo.com.br) – 
Departamento de História (CERES-UFRN); Prof.ª Dr.ª Olívia Morais de Medeiros Neta 
(olivianeta@gmail.com) – Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (CCHLA-
UFRN) 
 
 
SAÚDE BUCAL NA ESCOLA: UM OLHAR SOBRE AS PRESCRIÇÕES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS 
EM ESPAÇOS ESCOLARES DA PARAÍBA (1920-1940) 
 
Alda Luciara Gomes de Oliveira 
Lais Vasconcelos Santos 
Graduandas - UFCG 
 
Iranilson Buriti de Oliveira - Orientador  
Professor Universitário - UFCG 
 
É consenso entre os pesquisadores que a educação é uma ferramenta relevante para alcançar e 
modificar hábitos sociais. Os médicos e dentistas do início do século XX também pensavam assim, 
e viam na educação escolarizada uma estratégia de disseminar hábitos em relação à saúde. Nesta 
direção, este trabalho se propõe analisar a circulação das prescrições do saber médico-
odontológico no âmbito escolar paraibano no período de 1920 a 1940, período que, em nível local, 
um conjunto de medidas visando à saúde da população começa a ganhar visibilidade requerendo 
ações para transformar em questões políticas os aspectos sociais e de saúde, tendo em vista, as 
instalações de gabinetes dentários nos grupos escolares. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
documental que adotou como fonte principal o periódico A União. Como estratégia metodológica, 
buscou-se dialogar com a teoria da Nova História Cultural, enfocando não apenas os mecanismos 
de produção dos objetos culturais, como também os seus mecanismos de circulação e 
interpretações, repensando os conceitos de leituras e de apropriação de discursos, utilizando-se 
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das ideias do historiador Francês Roger Chartier. Sendo assim, é possível identificar no material 
analisado apresentação da educação bucal como um processo civilizatório e higiênico, onde ter 
um rosto belo e um sorriso bonito passaram a ser símbolos da nação de “ordem” e do “progresso”. 
Entendendo-se que as instalações de gabinetes dentários nos grupos escolares paraibanos, a 
partir de 1924, configuraram uma estratégia de mostrar que cuidar dos dentes e da boca é, 
também, uma questão de civilidade e de boa educação. 
Palavras-chave: Saúde Bucal. Educação. Modernidade  
 
 
EDUCAÇÃO E HIGIENE BUCAL: UM FIO CONDUTOR PARA CIVILIZAÇÃO DE CRIANÇAS 
BRASILEIRAS E COLOMBIANAS (1918-1946) 
 
Lais Vasconcelos Santos 
Alda Luciara Gomes de Oliveira 
Graduandas - UFCG 
 
Iranilson Buriti de Oliveira - Orientador  
Professor Universitário - UFCG 
 
O presente trabalho possui como objetivo analisar a circulação do discurso médico-higienista de 
profissionais dentistas sobre as crianças brasileiras e colombianas no período de 1918 a 1946. 
Para tanto, adotamos como referencial teórico-metodológico a teoria que repensa os conceitos 
de leitura e de apropriação de discursos construídos pela Nova História Cultural, como estratégia 
metodológica para problematizar as formas de ler e os modos de prescrever o corpo higienizado, 
civilizado, moderno e educado e para compreender as relações apresentadas, tivemos que 
considerar os conceitos de “biopolítica”, “biopoder”, “poder disciplinar” do filosofo Michel 
Foucault e o conceito de “civilização” de Nobert Elias. Como fontes de pesquisa utilizamos: O 
Jornal A União, A Revista do Ensino, O livro A Fada Higia (Brasil); A Revista Salud y Sanidad 
(Colômbia). O das e implantadas para modelar as nações brasileira e colombiana em prol da 
civilizrecorte temporal (1918-1946) foi adotado por nesse período nos países estudados ter 
acontecido uma maior produção de medidas e discursos referentes à saúde pública. Os termos 
salubridade e higiene tiveram presença frequente nos discursos de políticos e médicos brasileiros 
e colombianos, no início do século XX. Estratégias foram criaação. A infância tornou-se alvo 
central de um projeto cultural e educacional pautado em prescrições médico-odontológicas. 
Assim, a participação da mãe, das professoras e dos dentistas como instrumentos regularizadores 
e de vigília compunha atividades caracterizadas pelo poder disciplinar, biopoder, marcado por 
ações pautadas por regras higiênicas, preceitos morais e religiosos para criar modelos ideais de 
sujeito civilizado. 
Palavras-chave: Higiene. Infância. Prescrições medico-odontológicas.  
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DA TEORIA À PRÁTICA: OS USOS E DESUSOS DO ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL PELOS 
ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE HISTÓRIA DO CERES/UFRN 
 
Fábio Fernando de Morais 
Graduando - UFRN 
 
O seguinte trabalho tem por objetivo realizar uma pesquisa sobre o uso do ensino de história 
local pelos alunos estagiários do curso de História licenciatura do CERES/UFRN dentro das 
atividades do Estágio Supervisionado. Para a realização da mesma faz-se necessário recorrer ao 
uso da história oral, visto que com isso pode-se obter um relato sobre a forma como ocorreu o 
andamento das aulas nesse período de atividades, também é de suma importância o uso dos 
relatórios de estágio para podermos usar como crítica as fontes orais, já que tais relatórios, 
possivelmente, irão conter algumas informações que serão citadas na entrevista, e desse modo 
pode-se fazer um embate das fontes para a obtenção de um resultado qualitativo. Tal trabalho 
trará uma noção de como os alunos estão utilizando as teorias do ensino, aprendidas na parte 
teórica dos estágios, dentro da sua prática docente, percebendo-se a importância dessas 
discussões na dimensão ensino-prática, bem como na formação de uma identidade docente por 
parte dos estagiários. Trabalha-se com a hipótese de que tais teorias estejam sendo bem 
utilizadas pelos alunos, a partir da própria vivência que o autor dessa pesquisa já possui, 
participando ativamente de discussões a esse respeito, o mesmo percebeu que a maioria dos 
alunos, pelo menos no discurso, trabalham muito bem com a com a História Local em suas aulas, 
desse modo, essa pesquisa pode contribuir para reforçar a hipótese proposta ou derrubá-la 
mostrando que a prática dos estagiários destoa completamente do que é debatido nas aulas 
teóricas dos Estágios Supervisionados. 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino de História Local. Relação teoria e prática. 
Formação Docente.  
 
 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE IMAGENS NAS AULAS DE HISTÓRIA EM UMA 
TURMA DE 2º ANO DO ENSINO MÉDIO MATUTINO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA 
CALPÚRNIA CALDAS DE AMORIM (CAICÓ-RN) 
 
Tainara Nadja dos Santos Dantas 
Graduanda - UFRN 
 
Pesquisa desenvolvida como exigência do componente curricular Laboratório de História, do 
Curso de Graduação em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Centro de 
Ensino Superior do Seridó, campus Caicó. Tem como participantes-colaboradores da investigação 
uma professora de História do Nível Médio que atua no turno matutino da Escola Estadual 
Professora Calpúrnia Caldas de Amorim (EECCAM), juntamente com seus 30 discentes do 2º ano 
“B”, além da própria autora deste trabalho. Busca entender como essa docente e seus alunos 
enxergam a utilização de imagens como fonte histórica e recurso didático-metodológico inserido 
em suas aulas, considerando-as, portanto, mediadora do saber histórico. Acredita que a pesquisa 
contribuirá com as investigações que visam à compreensão da figura do professor-pesquisador. 
Utiliza como fontes: entrevistas orais temáticas feitas com cinco alunos da referida turma; 
questionário com perguntas abertas respondido pela professora; PPP (Projeto Político 
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Pedagógico) da instituição, analisado por meio da História do Discurso; aulas observadas de 
forma colaborativa e o caderno de campo alusivo ao Estágio Supervisionado IV da autora. 
Dialogamos com os estudos de Ana Maria Mauad, Peter Burke e, entre outros, Maria Auxiliadora 
Schmidt. Conclui que as imagens, inseridas na cultura escolar – especificamente nas aulas de 
história – possibilitou o entendimento dos limites e fissuras desse recurso, problematizado a 
partir da realidade dos alunos. 
Palavras-chave: Ensino de História e Imagens. Recurso didático e/ou fonte Histórica. 
Professor/pesquisador.  
 
 
AS EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1950/70: MEMÓRIAS, E 
NARRATIVAS COMO USO DIDÁTICO 
 
Marcelo Cristenes Maia de Andrade 
Graduando - UERN 
 
O presente artigo intitulado “As Experiências de Alfabetização nas Décadas de 1950/70:  
Memórias, e Narrativas Como Uso Didático”, analisa o papel político, pedagógico de alfabetização 
dos movimentos “Escolas Radiofônicas, quarenta horas de Angicos e de pé no chão também se 
aprende a ler” ocorridas nos municípios de Natal/RN, 1950/1964 e Angicos/RN 1963/1964, no Rio 
Grande do Norte, O Objetivo do trabalho é compreendermos como três  campanhas de 
alfabetização, que começou de forma espontânea, entre as pessoas mais carentes das Cidades de 
Natal/RN e Angicos/RN, acabou contribuindo para melhorar os índices de Analfabetismo entre 
as pessoas mais simples. Além disso, partimos do contexto político, econômico e social dos 
referidos municípios para compreendermos esses movimentos de Educação de jovens e Adultos. 
A metodologia usada é a qualitativa e analisa os movimentos de pé no chão também se aprende 
a ler, em Natal/RN e às quarenta horas de Angicos, em Angicos/RN e as Escolas Radiofônicas em 
Natal/RN, observando as memórias coletivas das pessoas que participaram de forma direta e 
indireta dessas campanhas de alfabetização. Com isso o referido artigo tem por finalidade 
principal propor uma reflexão sobre quais foram às dificuldades pedagógicas do Rio Grande do 
Norte no passado, fazendo uma correlação do presente, para que se possa construir uma 
educação que esteja a serviço de todos. 
Palavras-chave: Educação. Resgate da Dignidade. Educação Libertária. Desafios. 
 
 
REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA: CURRÍCULO E LEGISLAÇÃO 
 
Herika Paes Rodrigues Viana 
Pós-graduanda - UFRPE 
 
Para entender como os currículos dos cursos de formação de professores de história se organizam 
apresentamos aqui uma revisão bibliográfica que organizem ferramentas teóricas que nos auxilie 
a interpretar as diferentes propostas de formação de professores de história. Assim dividimos 
esta comunicação em duas partes: na primeira apresentamos os conceitos de currículo a partir 
de Alice Cassimiro Lopes (2013) e Tomaz Tadeu da Silva (2013) como campo de disputa de poder. 
Utilizamos o conceito de identidade em Stuart Hall (2011) e de representações em Roger Chartier 
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(1990) para entender que esta disputa pelo poder se dá no campo simbólico. Na segunda parte 
contextualizamos o caminho percorrido pela formação de professores no Brasil até a formação 
específica de professores de História. Discutiremos sobre a LDB de 1961 e 1996, e suas posteriores 
normativas (resoluções e pareceres), que incluíam a nova demanda social, numa disposição que 
inclui as práticas pedagógicas, modelo usado pela UFRPE. Desta forma concluímos que não são os 
conteúdos por si só que irão auxiliar numa prática educativa diferente, mas, o sentido atribuído 
a sensibilidade do exercício docente nos currículos vivenciados. Com estas reflexões esperamos, 
posteriormente, analisar os currículos de formação de professores história da UFRPE no curso 
presencial e a distância. Esta pesquisa está inserida no Observatório do Ensino de História em 
Pernambuco (Obehpe). 
Palavras-chave: Currículo. Identidade. Formação docente.  
 
 
A APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO, À LUZ DA HERMENÊUTICA DE 
GADAMER: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA E. P. S. L. DE MEDEIROS 
 
Thamara Juliana Macedo Costa 
Professora da Rede Básica - EMSS 
 
Os estudos sobre a hermenêutica Gadameriana tem encontrado seu respaldo nas suas ligações 
com as práticas de ensino-aprendizagem da disciplina de História e nas relações pedagógicas no 
cerne do debate atual. Perante isso, essa pesquisa foi projetada pela necessidade de se pensar e 
aplicar referenciais teóricos e metodológicos que estejam a favor de uma compreensão mais 
consciente do conhecimento Histórico, através da contribuição da teoria de Gadamer em sala de 
aula. Desta feita, essa operação científica pretende pesquisar se a Hermenêutica de Gadamer 
aplicada no contexto do ensino de História contribuirá para promover uma aprendizagem mais 
dialógica e crítica-reflexiva na modalidade de ensino Médio. O trato metodológico foi realizado 
através da pesquisa-ação e os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: a observação, 
o questionário e a entrevista, tendo como seus principais embasadores teóricos Gadamer (1960), 
Alberti (1996), Selbach (2010), Bloch (2001), Pinsky (2009), Dilthey (2010), Hermamn (2003), entre 
outros. No tocante aos resultados e reflexões finais, foi verificado que há um contraste 
significativo entre o contexto anterior e posterior a aplicação do projeto de ação, confirmando 
que de fato a teoria do filósofo supracitado interfere positivamente na aprendizagem dos alunos, 
tornando-os pessoas mais esclarecidas e adaptadas a um ambiente dialógico e interativo. Por 
outro lado, foram observadas dificuldades acerca do período inicial da pesquisa como o 
desconhecimento sobre os fundamentos do conhecimento histórico, ideia ainda superficial e 
objetiva da História, além das próprias condições físicas, culturais e históricas da escola. 
Palavras-chave: Hermenêutica Gadameriana. Ensino-aprendizagem. Disciplina de História. 
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EX-VOTO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
  
Welinaidia de Sousa Generoso 
Alexsandra Maria da Silva 
Graduandas - URCA 
 
O contato com fontes históricas auxilia o aluno na compreensão das formas de representação das 
realidades do passado e do presente, ampliando sua capacidade de raciocínio histórico. Para 
tanto o documento monumento não pode ser tratado como fim em si mesmo, mas deve responder 
às indagações e às problematizações de alunos e professores, com o objetivo de estabelecer um 
diálogo com o passado e o presente, tendo como referência o conteúdo histórico a ser ensinado. 
Com essa compreensão propõe-se a utilização do ex-voto enquanto artefato religioso, símbolo 
que remete a memória coletiva despertando sentimento de pertença a uma comunidade 
religiosa, na sala de aula de história nas turmas do ensino fundamental II na região do Cariri 
Cearense. O ex-voto no Cariri, sobretudo em Juazeiro do Norte, é um objeto que por meio de 
fotografias, pinturas, esculturas e desenho, elucida questões socioculturais que remetem-se a 
assuntos da economia, habitação, política, saúde, educação, acidentes e violência. É em toda essa 
captação do social que o ex-voto se mostra um rico objeto. 
Palavras-chave: Ex-voto. Ensino. Memória  
 
 
O USO DAS FONTES HISTÓRICAS NA PERSPECTIVA DA CULTURA ESCOLAR 
 
Aline de Medeiros Fernandes 
Isabela Cristina Santos de Morais 
Pós-Graduandas - UFRN 
 
Apresenta a problemática do trabalho com fontes nas pesquisas sobre cultura escolar no âmbito 
dos trabalhos históricos educacionais. O estudo compreende o conceito de cultura escolar na 
concepção de Dominique Julia, referência nos estudos desta temática no âmbito da História da 
Educação brasileira, e objetiva elucidar as matrizes de seus enfoques metodológicos quanto as 
fontes históricas. Este artigo estrutura-se em três partes: a princípio abordou-se concepções de 
cultura escolar (elencados através da revisão de literatura da área), em seguida incluiu-se o 
conceito de fontes para a pesquisa histórica neste viés investigativo e, por fim, estabeleceu-se 
um diálogo no que concerne às apreciações iniciais e aos novos caminhos traçados pelos 
pesquisadores em História da Educação. 
Palavras-chave: História da Educação. Cultura Escolar. Fontes Históricas. 
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TE ADORANDO PELO AVESSO: ESCRITOS DE SOFRIMENTO E DOR NAS MÚSICAS DE CHICO 
BUARQUE DE HOLANDA 
 
Eduardo Sebastião da Silva 
Graduado - UFCG 
 
Azemar dos Santos Soares Júnior 
Professor do Centro de Educação - UFRN 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar os sentimentos de sofrimento e dor em algumas músicas 
de Chico Buarque de Holanda: Olhos nos Olhos (1976); Trocando em Miúdos (1978); Retrato em 
Preto e Branco (1968); Atrás da Porta (1976); e Sobre todas as Coisas (1983). São escritos que 
representam uma forma de afetividade que chamamos de dor de cotovelo, expressão popular que 
significa sofrer de amor, a dor de ser rejeitado por quem se ama, de não ser correspondido, ou 
mesmo, deixar de ser amado. Para tanto, nos aproximamos dos apontamentos propostos pela 
História Cultural na perspectiva de entender essas músicas por meio do conceito de sensibilidade 
produzido por Sandra Pesavento (2006). As músicas tornaram-se nossas fontes, nos permitindo 
uma leitura do sensível, daquilo que é sentido e que nem sempre se personifica em palavras.  
Palavras-chave: Sensibilidade. Amor. Dor. 
 
 
O USO DO CINEMA EM AULAS DE HISTÓRIA: EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ESTADUAL AMARO 
CAVALCANTI NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN 
 
Brena da Silva Dantas 
Graduanda - UFRN 
 
Nos dias atuais multiplicam-se os recursos didáticos utilizados no processo de ensino-
aprendizagem de História e a incorporação dessas linguagens tal como o cinema, a música e a 
literatura são instrumentos metodológicos e didáticos que poderão auxiliar o professor em sua 
prática de ensino. Partindo de uma experiência e reflexões acerca do uso do cinema em aulas de 
História de acordo com o estudo de Marcos Napolitano busca-se constatar a importância e 
eficiência desse recurso, a proposta deste artigo adveio da experiência no Estágio Supervisionado 
III no curso de História Licenciatura - CERES/UFRN, realizado na Escola Estadual Amaro 
Cavalcanti na cidade de Jardim de Piranhas/RN com uma turma do 2º ano do Ensino Médio. No 
estágio procurou-se discutir o uso do cinema em sala de aula com o tema “A colônia portuguesa 
na América” e o filme utilizado foi “Caramuru – A Invenção do Brasil” fazendo a relação da vinda 
dos portugueses e dos degredados no caso do filme, para aproximar os alunos do conteúdo 
através desse mecanismo. Como hipótese de resultado está à aceitação dos alunos com o recurso 
e a comprovação da importância de sua utilização. 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Uso do Cinema. Metodologias de Ensino. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA: PERSPECTIVAS PARA O AVALIAR EDUCACIONAL 
 
Suédson Relva Nogueira 
Graduando - UFRN 
 
O presente artigo intitulado “O ensino de História: perspectivas para o avaliar educacional” tem 
como alvo discutir alguns problemas referentes a educação brasileira contemporânea. O trabalho 
propõe uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem na disciplina de História e a importância 
de apresentar ao futuro docente a complexidade do ato de avaliar no ensino. De início 
convocaremos Ralph Tyler e sua teoria sobre o desenvolvimento histórico do termo avaliação. 
Para tanto, discutiremos os principais sentidos do termo avaliação numa perspectiva histórica, 
os métodos utilizados, suas implicações no desempenho do aluno, do professor, e sobretudo, o de 
História, e os demais envolvidos na prática educacional. Em seguida resgataremos as ideias de 
Estebam acerca da importância de entender o processo da avaliação. Será utilizada a base teórica 
do MEC contidas nos PCNs e nas OCNs para o ensino de História e posteriormente discutira-se em 
que medida deve ser feita a avaliação do discente. Espera-se com este texto estimular ainda mais 
o debate reflexivo acerca do avaliar educacional, buscando sempre influenciar, de maneira 
positiva, o aluno a se transformar em um cidadão reflexivo, consciente de seus direitos e 
responsável com seus deveres.  
Palavras-chave: Avaliação Educacional. Qualitativo. Ensino de História. 
 
 
ENSINO DE HISTÓRIA E ISLAMOFOBIA NO MUNDO OCIDENTAL: DESCONSTRUINDO OS 
ESTOQUES DE VERDADE SOBRE AS POPULAÇÕES ISLÂMICAS 
 
Kleber Luiz Gavião Machado de Souza 
Júlio César Vieira de Alencar 
Professores da Rede Básica - IFRN 
 
O presente trabalho é uma investigação acerca da construção de estereótipos sobre as populações 
islâmicas a partir dos resultados de uma atividade didática aplicada na disciplina História I com 
turmas do 3º e 4º anos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte.  A atividade, intitulada a islamofobia no mundo ocidental, 
buscou analisar algumas notícias e imagens veiculadas pela imprensa ocidental sobre os 
muçulmanos, a fim de compreender a estereotipização deste grupo no Ocidente. A atividade 
seguiu o seguinte roteiro metodológico: 1. Aulas expositivas e leitura de textos sobre o tema; 2. 
Monitoramento de veículos midiáticos; 3. Produção textual a partir das fontes de informação 
coletadas. O corpus documental analisado foram as atividades produzidas pelos alunos. A 
abordagem teórica do trabalho utilizou como fundamento as assertivas de Edward Said sobre o 
Orientalismo enquanto um corpo de saberes eruditos, literários e científicos responsáveis por 
produzir discursos autorizados sobre o Oriente. Desde meados do século XVIII, o Orientalismo é 
o principal vetor de construção de representações e estereótipos sobre parcelas localizadas das 
populações orientais, legitimando as relações de poder e dominação colonial pelo Ocidente. O 
trabalho contribuiu para um ensino de história voltado para a desconstrução de estereótipos, 
que, de acordo com Durval Muniz de Albuquerque, constituem a (re)produção de uma fala 
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repetitiva e acrítica que se propõe a dizer, em poucas palavras, o que o outro é, produzindo para 
esse de quem fala a posição natural de inferioridade.    
Palavras-chave: Ensino De História. Ensino Médio. Estereótipo. Islamofobia. 
 
 
A REPRIMENDA SÓCIO-EDUCACIONAL FACE ÀS PRÁTICAS TRANSGRESSORAS DOS 
HOMOAFETIVOS 
 
Aryanne Sérgia Queiroz de Oliveira 
Pós-Graduanda - UERN 
 
Este artigo tem como diretriz analisar o tratamento sócio-educacional direcionado aos sujeitos 
homoafetivos, o qual coíbe a orientação sexual destes, tomando por base os saberes e discursos 
heteronormativos vigentes. Através de antecedentes históricos, esboça-se em linhas gerais a 
proveniência do termo “homossexualidade”, suas conceituações, e a diferenciação entre 
preconceito, discriminação, violência e homofobia, direcionados aos homoafetivos. Igualmente, 
verifica-se como o processo educacional - que toda pessoa inserida em uma sociedade esta sujeita 
– produz normas de cunho preconceituoso, direcionadas à orientação sexual divergente do 
padrão estabelecido pelos heterossexuais. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa 
bibliográfica, tentando abordar como as práticas transgressoras dos homoafetivos são tolhidas 
pela Educação, nos bancos escolares - infantis e universitários. Ao final do trabalho, percebe-se 
que existe uma dificuldade de ampliação dos discursos sobre o respeito à diversidade humana e 
sexual em virtude do preconceito, havendo uma necessidade de admitir a condição humana como 
algo inerente e merecedora de compreensão e de direitos, em qualquer circunstância. 
Palavras-chave: Homossexualidade. Orientação Sexual. Educação. Práticas Transgressoras. 
 
 
DIFICULDADES DOCENTES EM MOSSORÓ/RN: A AUSÊNCIA DO LIVRO DIDÁTICO NA SALA DE 
AULA EM TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA 
 
Marcos Daniel Rosa de Freitas - Graduando - UERN 
 
Este trabalho vem fazer uma análise de dificuldades enfrentadas por profissionais docentes de 
nosso país, focando na importância do livro didático para a nossa contemporaneidade, em 
decorrência de um problema existente no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana 
(CEIPEV), escola situada no município de Mossoró/RN, onde existe a ausência deste que é o 
principal recurso didático da rede pública de ensino no Brasil. Para a realização do trabalho, 
foram feitas observações das práticas didáticas do professor da disciplina de história na escola 
mencionada, coleta de informações através de perguntas feitas a pessoas responsáveis pela 
instituição, além de entrevista concedida pelo docente abordando esse problema específico. Com 
a conclusão do trabalho, podemos notar as dificuldades enfrentadas pelos professores que não 
possuem os recursos didáticos considerados básicos e muitas vezes criticados por muitos 
profissionais na área da educação. Compreendendo um pouco da situação educacional de uma 
cidade, tomando como referência, uma de suas principais escolas públicas.  
Palavras-chave: Livro didático. Professores. Mossoró. Dificuldades docentes.  
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MEMÓRIAS DO MOBRAL: INSTRUINDO-SE NA ARTE DE OBEDECER, SILENCIAR E 
PROGRAMAR A MORTE DE UMA EDUCAÇÃO CIDADÃ 
 
Grinaura Medeiros de Morais 
Professora Universitária - UFRN 
 
O trabalho reúne uma experiência dos estudos pós-doutorais em realização no Núcleo de 
Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Marca um momento 
acadêmico de aprofundamento dos estudos sobre as Memórias do Mobral quando objetivávamos 
através da pesquisa responder a quem interessava a obediência e o silenciamento da palavra do 
povo, a espécie de programação que se tramava na organização desse modelo de instrução na 
urdidura do regime; a  concepção e tipo de cidadania de que se falava; as relações que se 
estabeleciam entre o silêncio, a instrumentalização e a educação de jovens e adultos com os 
princípios de humanização e de cidadania.  Realça a categoria do diálogo em Freire e Bakhtin.  
Encerra a discussão levantada acerca do Mobral apresentando-o como modelo de prescrição da 
formação de um cidadão cujo perfil se caracterizava pela ausência de palavra vincada, sem letra 
solta e independente, obediente, dócil, repetidor, afeito à mecânica da vida, costurado em 
silêncios por trás da porta que se fechara para ele com a chegada dos tempos de escuridão da 
ditadura envolta numa enigmática comunicação distante do que se pode definir como diálogo.O 
trabalho reúne uma experiência dos estudos pós-doutorais em realização no Núcleo de Cidadania 
e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Marca um momento acadêmico de 
aprofundamento dos estudos sobre as Memórias do Mobral quando objetivávamos através da 
pesquisa responder a quem interessava a obediência e o silenciamento da palavra do povo, a 
espécie de programação que se tramava na organização desse modelo de instrução na urdidura 
do regime; a  concepção e tipo de cidadania de que se falava; as relações que se estabeleciam 
entre o silêncio, a instrumentalização e a educação de jovens e adultos com os princípios de 
humanização e de cidadania.  Realça a categoria do diálogo em Freire e Bakhtin.  Encerra a 
discussão levantada acerca do Mobral apresentando-o como modelo de prescrição da formação 
de um cidadão cujo perfil se caracterizava pela ausência de palavra vincada, sem letra solta e 
independente, obediente, dócil, repetidor, afeito à mecânica da vida, costurado em silêncios por 
trás da porta que se fechara para ele com a chegada dos tempos de escuridão da ditadura envolta 
numa enigmática comunicação distante do que se pode definir como diálogo.  
Palavras-chave: Instrução. Memórias do Mobral. Diálogo e Dialogia.  
 
 
A DOENÇA QUE “COME GENTE”: A BOUBA NA VILA DE BORBOREMA NA DÉCADA DE 1950 
 
Thaís Luana Felipe Santos 
Graduanda - UEPB 
 
Azemar dos Santos Soares Junior 
Professor Universitário - UFRN 
 
Este artigo tem como objetivo analisar a endemia da Bouba na Vila de Borborema-PB em meados 
da década de 1950. Trata-se de um período em que as doenças infectos contagiosas receberam 
maior atenção do governo central que instituiu um modelo de educação da saúde através de 
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cartilhas informativas. Momento em que pode-se observar a forma como a campanha de combate 
a Bouba interferiu no modo de vida rural, na introdução de uma educação higiênica e a criação 
do primeiro hospital da Vila. Metodologicamente, realizamos a coleta de depoimentos orais e a 
análise da Cartilha da Bouba, documento educativo enviado para a população local no ano de 
1956. Para problematizar as fontes, nos apoiamos nos escritos de Michel Foucault (1979) para 
entender conceitos como medicina e poder, bem como, em escritos como os de Muniz (2009), 
Soares Júnior (2015), Agra do Ó (2006) e Nóbrega (1979) que discutem o tema da saúde e das 
doenças e de uma educação da saúde. Conclui-se que o alastramento da endemia da bouba deu-
se devido ao modo de vida extremamente rural e a ausência de uma educação sanitária. A doença 
causou na Vila de Borborema grande pavor em decorrência do alto indicie de mortalidade. 
Palavras-chave: Educação sanitária. Bouba. Endemia. 
 
 
AS ASSOMBROSAS CURAS DA LYMFOTERAPIA: JOSÉ FÁBIO DE LYRA E AS VACINAS FEITAS 
COM A "SEIVA DA VIDA" 
 
Azemar dos Santos Soares Júnior 
Professor Universitário - UFRN 
 
Rosana do Nascimento Gomes Melo 
Graduanda - UEPB 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar a atuação dos chamados médicos populares, ou 
curandeiros, em especial José Fábio Lyra, que desenvolveu um método de cura chamado 
lymfoterapia na cidade de Bananeiras, localizada no brejo paraibano nos primeiros anos do 
século XX. A lymfoterapia consistia na fabricação e aplicação de vacinas feitas com a saliva de 
crianças sadias com o objetivo de assegurar a cura para as mais diversas enfermidades. A vacina 
do cuspe, como ficou conhecida, era um dos mecanismos de cura utilizados por curandeiros num 
momento em que o número de médicos responsáveis por atender a população era bastante 
pequeno. Dessa forma, discutimos o tema da medicina a partir das contribuições teóricas de 
Michel Foucault (1979) ao pensar a institucionalização do médico e o controle de corpos por meio 
de normas. Assunto problematizado através das publicações do jornal A Noite, disponível na 
Hemeroteca Digital e dos relatos publicados por Oscar Oliveira de Castro em Medicina na Paraíba 
(1945). Conclui-se que, apesar do crescimento no número de médicos, esses ainda eram parcos 
no interior do estado da Paraíba, assim, as práticas de cura permaneciam sob o controle do 
práticos. 
Palavras-chave: Medicina. Cura e doença. 
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EPIDEMIAS NA REPÚBLICA VELHA: UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO SELETIVA DO ESTADO 
BRASILEIRO 
 
Francisca Rafaela Mirlys da Silva 
Ísis de Freitas Campos 
Graduandas - UFRN 
 
''A Republica não admitte privilegios de nascimento (...)'', afinal, como expresso na Constituição 
da República dos Estados Unidos do Brasil, ''Todos são iguaes perante a lei''. Tomando como base 
essa consideração, o trabalho objetiva discutir a atuação do Estado quanto a epidemias durante 
a Primeira República tendo como foco a situação de grupos marginalizados. Para a análise, foram 
selecionados os exemplos da varíola e da tuberculose. Como resultados do estudo, notou-se um 
comportamento em muitos casos seletivo do Estado ao apontar a culpa pela proliferação da 
doença em setores específicos da sociedade, abstendo-se da oferta de políticas de base para que 
essas populações tenham os meios de lidar com as epidemias. Para nortear a discussão, foram 
utilizados autores como Sidney Chalhoub, Nicolau Sevcenko e José Murilo de Carvalho. 
Palavras-chave: República Velha. Epidemias. Estado. 
 
 
DA ESCOLA EM PRETO E BRANCO À MULTICOLORIDA: UMA LEITURA SENSÍVEL DAS 
RELAÇÕES DE GÊNERO NO CENÁRIO ESCOLAR (1972-2013) 
 
Rafaella de Sousa Silva 
Ciro Linhares de Azevêdo  
Professores da Rede Básica - UFCG 
 
Esse artigo objetiva apresentar a possibilidade da historicização da categoria gênero, tomando 
por cenário uma escola pública da cidade de Cubati-PB, a saber, a escola Padre Simão Fileto, que 
serviu de base para construção da dissertação de mestrado intitulada: “gênero e sexualidades em 
intersecção e mo(vi)mento no cenário escolar cubatiense”. Para esse momento, iremos discutir 
a partir de entrevistas temáticas e de vida, cedidas por duas professoras da escola, também ex-
alunas nas décadas de 1970 e 1980, as concepções de corpo, gênero e sexualidades que narram 
“de si” e “do outro” com quem na escola convivem. Permitindo uma investidura rica na 
sensibilidade de entender a escola para além de um espaço de concreto, técnico e sistemático. 
Sendo esse um campo conflituoso de emoções e sensações no qual se (des)constroem 
estereótipos, preconceitos, estigmas e naturalizações que são performaticamente reproduzidas. 
Logo, aproximando-nos de leituras de teóricas como Judith Butler e Guacira Lopes Louro, 
conseguimos mapear como a cultura ganha disfarces para manter as aparentes características 
naturais que dizem, por exemplo, o feminino e o masculino. Essas percepções que atravessam os 
corpos escolares, requerem – também – um novo olhar historiográfico, sensível as transições que 
como propõe Deleuze, racham as formas centralizadas e polarizadas de dar-se a ler docente-
discente, feminino-masculino, escola-rua, e inúmeras outras estratégias de classificações que 
pareciam dar conta de determinadas identidades construídas na modernidade, e que hoje estão 
postas em questão.      
Palavras-chave: Escola. Gênero. Sexualidades e identidades. 
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NARRATIVAS SOBRE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: A CONSTRUÇÃO, CULTURA E CONSTITUIÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISQUINHO CAETANO, RIACHUELO-RN 
 
Rodrigo Wantuir Alves de Araújo 
Professor da Rede Básica - EMFC 
 
Este é um trabalho que envolve a história da educação pública municipal de Riachuelo-RN. No 
ano de 1963 o município de Riachuelo se emancipou e poder público iniciou o processo da 
implementação da educação pública municipal. Assim, elementos constitutivos desse trabalho 
estão intrinsecamente ligados a instituição escola, sobre essa criação, normas, procedimentos e 
a formação da sala de aula.  Com o intuito de conhecer todo o processo da implementação da 
educação, perceber como foram as primeiras aulas, quem foram às professoras, onde essas aulas 
aconteciam, quais eram os conteúdos, a rotina escolar, dentre outras situações, realizou-se um 
trabalho de pesquisa inicial em uma escola pública municipal. Entre as mais variadas escolas 
criadas, destaca-se a Escola Municipal Francisquinho Caetano.  Para a realização desse trabalho 
utilizou-se como metodologia a história oral, além de pesquisas e leituras bibliográficas 
referentes a história da educação. Como resultado inicial dessa pesquisa obteve informações 
sobre o cotidiano escolar, conhecendo a cultura escolar e as peculiaridades da escola. Além disso, 
esse trabalho germinou o interesse da realização de uma pesquisa mais ampla acerca do mesmo 
tema, dessa vez, envolvendo todo município de Riachuelo - RN.  
Palavras-chave: História da Educação. Escola. Cultura Escolar. Riachuelo.  
 
 
DESENVOLVENDO A CULTURA E O SABER: A ARTE DE PRODUZIR POEMAS E CORDÉIS NA 
TURMA DO 7º ANO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL 
 
Richiele Thaise de Oliveira Araujo - Graduanda - UFRN 
Jordana Martins Lira - Graduanda - UFRN 
 
A literatura de cordel e o poema costumam retratar a realidade nordestina, o cotidiano, as 
memórias, a história local e a própria cultura do povo brasileiro não deixando de lado também 
os sentimentos que tanto mexem com o imaginário desses artistas. Portanto, este projeto tem 
como objetivo levar os alunos a reconhecerem através de cordéis e poemas a riqueza existente 
em nosso patrimônio material, com o intuito de desenvolver neles o habito de ler, escrever e 
também o olhar crítico sobre esse grande acervo histórico de poetas e cordelistas principalmente 
na história local da cidade de Caicó. A necessidade de resgatar o costume tanto de ler quanto de 
produzir a literatura de cordel e o poema faz com que surja o interesse de incentivar escolas a 
apresentarem a arte e principalmente motivar e inserir seus alunos em um contexto que é tão 
forte na região nordestina. Caicó é uma cidade que se mostra cheia desses artistas e esse projeto 
que esta sendo desenvolvido na Escola Municipal Monsenhor Walfredo Gurgel sob a supervisão 
do professor Geová Dantas de Medeiros, tem como justificativa o fato da literatura de cordel e o 
poema serem um expoente bastante significativo na nossa região. Através desse trabalho 
buscamos mostrar para os alunos o quanto a nossa região, especialmente a nossa cidade é 
composta por diversos artistas desse segmento e que os mesmos em sua maioria não são 
valorizados o quanto deveriam.  
Palavras-chave: Poemas e Cordéis. História Local. Cultura Popular. 
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A LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO  PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM 
 
Maria de Lourdes Pereira de Medeiros 
Professora da Rede Básica - SEEC-RN  
 
Esta comunicação tem como finalidade apresentar uma ação realizada na Escola Estadual 
Professor Antônio Aladim de Araújo, na cidade de Caicó-RN, nos anos de 2013 e 2014, com alunos 
de 2º e 3º ano do Ensino Médio Inovador. A experiência constituiu-se de oficinas de Literatura de 
Cordel, bem como a produção escrita da mesma. Partimos do princípio da apropriação da leitura 
a partir do Cordel como gênero textual para incentivar a leitura e escrita no processo ensino - 
aprendizagem dos alunos. Buscou-se incentivar a escrita de Cordel a partir do estudo da métrica, 
rima e construção de versos, produzindo quadra, trova, sextilha, setilha, quadrão, décima e 
outros. Também a partir da Literatura de Cordel como recurso pedagógico procuramos discutir 
temas como Cultura Popular; discriminação racial; consciência ambiental; bulyng; combate à 
violência; corrupção entre outros. Este mesmo trabalho está sendo desenvolvido com alunos do 
PIBID de História, enquanto espaço de formação docente. 
Palavras-chave: Cultura popular. Gênero textual. Recurso pedagógico. Formação docente.  
 
 
EDUCANDO OS FILHOS DA MORADA DO SOL: MONSENHOR MANUEL VIEIRA DA COSTA E 
SUAS CONTRIBUIÇÕES À EDUCAÇÃO PATOENSE. (1942-1962) 
 
Daniela Medeiros da Silva 
Professora da Rede Básica - Secretaria de Educação de Patos - PB 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a contribuição de Monsenhor Manuel Vieira no 
processo educacional de Patos no período de 1942 à 1962 na qual implementou uma cultura 
escolar no Colégio Diocesano. Para pôr em evidência uma história cultural, o presente estudo 
investiga a partir das reflexões de: Certeau (1999) História do Cotidiano; Julia (2001) Cultura 
Escolar; Saviani (2007) Instituições Escolares; Faria Filho (1999) Escola e Cidade entre outros. A 
partir dessa compreensão e de acordo com bibliografia pesquisada o presente estudo faz um 
levantamento de fontes documentais, como produções intelectuais do próprio Monsenhor 
Manuel Vieira, arquivos escolares, estatutos, atas, relatórios produzidos por Monsenhor Vieira e 
utilizado no Colégio Diocesano.Com isso nossa pesquisa se articula com um “lugar”, então 
estudar a cultura escolar  desenvolvida por Monsenhor Manuel Vieira implica em entender que 
a educação é um objeto de investigação de vital relevância para a compreensão da formação 
cultural de uma sociedade, neste caso a cidade de Patos-PB. Por assim ver os processos de 
transmissão de saberes, por exemplo, como poderosos mediadores culturais, esclarecendo 
questões importantes que envolvem processos educativos em diversos tempos e lugares. 
Palavras-chave: Cultura Escolar. Monsenhor Vieira. Colégio Diocesano. Patos-PB. História 
Cultural. 
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ALIANDO O TEXTO À IMAGEM: DIÁLOGOS ENTRE O CONCEITO DE PRÁTICAS DE LEITURA E 
VISUALIDADE NO ENTENDIMENTO DO ACERVO ICONOGRÁFICO PUBLICAÇÕES DIDÁTICAS 
 
Humberto Rafael de Andrade Silva 
Professor da Rede Básica - Escola Maria Amália M. Lima - Recife-PE 
 
Entre as décadas de 1980 e 1990, surgiu uma reflexão que colocou uma tensão entre a carga 
retórica da história, seu caráter representacional do passado como relato, e a validade do 
testemunho da história em relação ao passado. O episódio engendrou seu rompimento com as 
ciências que antes lhe serviam de base, havendo a necessidade conciliação com novos 
pressupostos teóricos como a literatura e a antropologia. Essa mudança marcou uma abertura 
temática na ciência histórica a partir da inclusão dos gestos e costumes do cotidiano. Dentro 
desta abertura estão incluídos os estudos do professor Roger Chartier a respeito da sociologia 
dos textos. Estes são entendidos enquanto registro material das representações sociais de 
determinado povo, sujeitos tanto a influencia da resignificação daqueles que o leem a partir de 
seu repertorio cultural, como dos modos de suporte a leitura em que o texto se apresenta. O 
presente trabalho pretende historicizar a utilização do conceito de práticas de leitura nas 
publicações textuais, focando nos diálogos possíveis com a cultura visual, caminho que vai ser 
percorrido através da revisão bibliográfica dos trabalhos na área, assim como da associação dos 
conceitos dos dois campos. A problematização das publicações didáticas enquanto suporte de 
leitura se configura extremamente pertinente ao contexto de formatação da disseminação da 
cultura escrita em que estamos emersos.         
Palavras-chave: Livro didático. Práticas de Leitura. Cultura Visual. 
 
 
O SUBPROJETO PIBID - HISTÓRIA UFRN/CERES-CAICÓ E A FORMAÇÃO  INICIAL DE 
PROFESSORES DE HISTÓRIA (2009-2011) 
 
Ana Carla de M. Trindade 
Pós-Graduanda - UFPB 
 
A discussão que será proposta objetiva apresentar, alguns resultados acerca da pesquisa que 
estamos desenvolvendo junto ao Programa de Pós-graduação em História e Cultura Histórica –
UFPB. Nosso estudo tem investigado as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência (PIBID), gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Centro 
de Ensino Superior do Seridó (CERES), localizado na cidade de Caicó no Rio Grande do Norte - RN 
para formação de professores de história entre 2009-2015. Assim,, no processo de análise das 
fontes, temos identificado as trajetórias de planejamentos, organização e desafios, buscando 
entender como os coordenadores (as) do subprojeto cogitaram a formação dos futuros 
professores de história por meio desse programa. Essa divisão é justificada, pelo período que cada 
professor do Departamento de História na UFRN/CERES permaneceu na coordenação do 
subprojeto durante nosso recorte. Visto isso, nessa comunicação, iremos refletir/discutir acerca 
da primeira coordenação do subprojeto PIBID-História na UFRN/CERES-Caicó:2009-2011. 
Chamamos nesse estudo, alguns pesquisadores do campo da pesquisa Histórica e da Educação 
para nos ajudar na reflexão. São eles; Michel de Certeau que por meio da operação historiográfica 



 

105 

 

nos ajudou a analisar a proposta(2009) de subprojeto em diálogo com a formação e trajetória do 
coordenador Margarete Gatti, Vera Candau, Selva Fonseca, dentre outros, que nos seus estudos 
nos possibilitam refletir sobre o PIBID enquanto pertencente a dinâmica das escolas conveniadas 
e da universidade.   
Palavras-chave: Formação de Professores de História. PIBID. Políticas Públicas. UFRN. 
 
 
LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SENSIBILIDADES: A MÚSICA COMO MEIO DE SOBREVIVÊNCIA 
NO REGIME NAZISTA 
 
Laise Galgane Araújo Silva  
Graduanda - UFRN 
 
A comunicação emergiu do projeto “Abre-te ouvido” promovido pelo PIBID-História/ CERES em 
parceria com a Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo situada na cidade de Caicó- RN, no qual 
dialogou-se com diversos contextos históricos por meio da linguagem cinematográfica e musical. 
Partindo do pressuposto de que foi a Nova História Cultural empreendida no final do século XX 
que abriu espaço à inserção de novas metodologias na compreensão e prática do historiador, foi 
utilizado como base do trabalho em sala de aula as diversas discussões que a linguagem musical 
pode oferecer (estudo dos estilos musicais e sua influência na canção; a música como refúgio e 
expressão da realidade; influência nos períodos históricos, etc.). Baseando-se nessa premissa, a 
análise musical foi firmada no sentido de expressão de sensibilidade, apoiando-se na linguagem 
audiovisual como representação da realidade vivida (entende-se os filmes e documentários 
baseados em histórias reais), e, portanto, um conhecimento veraz da influência dos sons no 
cotidiano humano. Para essa proposta, a fonte cinematográfica foi escolhida, apropriando-se do 
filme O Pianista, do ano de 2002, que é baseado na história real de Władysław Szpilman, um 
pianista nascido na Polônia que viveu e sofreu com as perseguições do sistema político nazista e 
que foi salvo da morte graças ao sentimento e ternura que exalava em sua forma de tocar piano. 
Em paralelo, a fim de entender um pouco mais sobre o poder dos sons, foram trabalhados em sala 
dois documentários extraídos do site do Youtube, que mostram depoimentos de um grupo de 
musicistas que viveram os momentos de horror em um dos campos de concentração nazista mais 
conhecido: o de Auschwitz. Essas moças, hoje senhoras, encontraram na música, mais 
especificamente na Orquestra de Auschwitz, uma forma de permanecerem vivas. Escutar música 
era/é prática de deleite até dos homens mais cruéis. Captamos também o depoimento de 4 alunos 
participantes do projeto “Abre-te Ouvido”, no qual dispõe de suas impressões obtidas sobre 
música, sensibilidade humana, relações pessoais, crueldade e histórias de vida. A proposta foi a 
de que esses alunos percebessem a importância que os sons exercem na vida pessoal e coletiva, 
relacionando ao seu respaldo durante o período nazista como forma de manter-se vivo, no 
sentido mais abrangente da frase. Alcançou-se a conclusão de que, a combinação de sons desperta 
em nós, humanos, sentimentos que estão para além do compreensível. É algo que acalanta, 
quando preciso, extravasa a raiva e as tristezas quando necessário. Enfim, expressam tudo aquilo 
que não se consegue dizer. É algo necessário a existência. Friedrich Nietzsche, filósofo e 
compositor, já havia descrito em poucas palavras o que isso significa: “sem a música a vida seria 
um erro. ” 
Palavras-chave: Música. Cinema. Sensibilidades. Nazismo. 
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O ESPORTE COMO MOTIVADOR EDUCACIONAL NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR: UM BREVE 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ESTADUAL CALPUNIA CALDAS DE AMORIM 
 
Santana Carlinda Alves Lopes  
Ana Beatriz Soares Cândido 
Graduandas – UFRN 
 
Juciene Batista Félix Andrade – Orientadora 
Professora Universitária - UFRN 
 
Criar possibilidades para que os jovens se desenvolvam através de projetos educacionais tem sido 
uma estratégia extremamente bem sucedida no tocante escolar.  Projetos que além de 
desenvolver a capacidade disciplinar dos alunos trazem a possibilidade de ali se formar cidadãos 
comprometidos com a ética e com a responsabilidade em sociedade vem conquistando cada vez 
mais o interesse da maioria dos jovens nos dias atuais. E é Dentro desse modelo educacional que 
ganha destaque o projeto desenvolvido por um professor de Filosofia da rede pública de ensino 
da cidade de Caicó, na Escola Estadual Calpúrnia Caldas de Amorin ( EECCAM), com nota no ENEM 
de 478,98, a instituição conta com excelentes professores. Dentre eles o professor e também 
sensei, Suedson Relva,  que desenvolve com alunos da instituição e também da comunidade um 
projeto voltado para a pratica do Judô. 
Palavras-chave: Projeto Educacional. Jovens. Extensão Familiar. 
 
 
PIBID DE HISTÓRIA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ATELIÊ DO LICENCIANDO NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE DOCENTE 
 
Wesley Lázaro Bezerra de Araújo 
Graduando – UFRN 
 
Juciene Batista Félix Andrade – Orientadora 
Professora Universitária - UFRN 
 
Este trabalho é fruto de uma reflexão feita a partir das experiências de ensino adquiridas nas 
atividades do Estágio Supervisionado I, por este discente. O objetivo foi analisar de que forma as 
experimentações de ensino ocorridas no PIBID de História contribuiu significativamente na 
realização do primeiro Estágio Supervisionado, levando em conta as possibilidades de operar 
uma prática de ensino mais concreta com respaldo no cotidiano escolar e na multiplicidade 
cultural presente nas salas de aula. Aqui está-se pensando o estágio não como uma prática 
voltada para repassar conteúdo dos livros didáticos na sala de aula, mas sim como campo de 
conhecimento e investigação do cotidiano escolar, bem como interpretá-lo e refletir sobre o 
mesmo, em uma perspectiva de pesquisa etnográfica utilizada pela professora e historiadora 
Crislane Barbosa de Azevedo. Na mesma linha, as discussões sobre a construção da identidade 
docente, e as provocações a partir de experiências no PIBID para o licenciando, feito pelas autoras 
Juliana Pirola da Conceição e Carla Beatriz Meinerz, respectivamente, foram importantes para 
fazer-se reflexões de quais os desafios que enfrentamos na escola. O resultado obtido nessa 
experiência consistiu na utilização de eixos temáticos para trabalhar com os assuntos 
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programados (nesse caso a Revolução Russa de 1917), na qual essa perspectiva já vinha sendo 
realizada pelo discente no PIBID desde o ano de 2015. Concluímos que formar um cidadão 
enquanto professor não se dá restritamente dentro da universidade, nos tornamos professores 
ao longo de nossas trajetórias, a partir de experimentações diversas dentro e fora de ambientes 
de ensino.  
Palavras-chave: Experiências docente. Estágio Supervisionado. PIBID-História. 
 
 
AS REPRESENTAÇÕES DO ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO HISTÓRIA 
MUNDO CONTEMPORÂNEO 
 
Adalgisa Maria Alencar Dutra 
Graduanda – UFRN 
 
Juciene Batista Félix Andrade – Orientadora 
Professora Universitária - UFRN 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar o livro didático de 6° ano da EEAA (Escola Estadual 
Antônio Aladim de Araújo), buscando entender como os conteúdos referentes ao ensino de 
História Indígena são representados no livro “História Mundo Contemporâneo”, nesse sentido 
pretende-se entender como a Lei 11.645/2008 vem sendo efetuada na prática por meio das 
representações do Indígena nas linguagens escritas e iconográficas presentes no livro didático 
das séries iniciais do ensino fundamental II. Demonstrando de forma crítica como os autores 
Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi exploram em sua linguagem a história da diversidade 
cultural e étnica dos grupos Indígenas ou se continuam a reproduzirem uma história de cunho 
eurocêntrico generalizante apagando as identidades desde o período colonial das culturas 
indígenas. Percebendo também se o ensino indígena é repassado de forma centralizada na versão 
do homem branco e europeu, e se há a aplicabilidade da Lei 11.645/2008 em sua prática cotidiana. 
A reflexão utilizada parte de uma análise de bibliografias de autores como Circe Bittencourt e 
Luiz Donizete que tratam das questões indígenas no Ensino de História, bem como uma análise 
qualitativa do Livro Didático História do Mundo Contemporâneo de autoria Gislane Azevedo e 
Reinaldo Seriacopi, livro escolhido pelo PNLD para serem repassados aos alunos das séries iniciais 
do ensino fundamental. 
Palavras-Chaves: Livro Didático. Ensino de História Indígena. Representações.  
 
 
ENSINO DE HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA 
DO PIBID/HISTÓRIA NA E.E.F.M. JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO/CRATO-CE 
 
Antônia Lucivânia da Silva 
Professora da Rede Básica - E.E.F.M. José Alves de Figueiredo - CE 
 
Este trabalho visa refletir acerca de práticas de ensino de história e patrimônio cultural na 
educação básica e socializar os resultados da atuação do PIBID História/URCA, ano 2016, na Escola 
José Alves de Figueiredo, situada em Crato-CE. Dentre outras atividades a equipe de bolsistas atua 
com uma turma de 9º ano com a qual vem trabalhando a temática patrimônio relacionando com 
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o conteúdo curricular da disciplina de história tendo como metodologia conversas sobre 
patrimônio, exibição de pequenos vídeos exemplificando suas diversas formas de manifestação, 
aulas de campo consistindo na visita a lugares da região que compõem o patrimônio natural, 
tangível e contato com grupos que se inserem na dimensão intangível. Compreende o patrimônio 
conforme Cecília Londres Fonseca para quem ele ultrapassa a dimensão da pedra e cal. Nas ações 
pedagógicas a equipe evidencia aos educandos o processo legal da patrimonialização e sua 
importância, ressaltando este caminho como campo de poderes e tensões e mostrando que para 
além do que está tombado ou registrado existem outros saberes, lugares... que compõem o 
patrimônio cultural. Apesar deste trabalho se encontrar em andamento é possível enxergar a 
geração de maior significado na aprendizagem dos alunos e as possibilidades de identificação 
com a cultura local.  
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Patrimonialização. Ensino de História. 
 
 
“TIA ESSA BRANQUELA É MUITO CHATA!”: REFLETINDO SOBRE O ENSINO DAS QUESTÕES 
ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL   
 
Ellen Layanna de Lima 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
Existe a crença de que o preconceito e a discriminação racial não se fazem presentes no cotidiano 
de alunos pertencentes à educação infantil. O que é um grave equívoco, pois durante a educação 
infantil as crianças já começam a conhecer seu corpo, conseguem estabelecer diferenças e 
semelhanças de si com os outros, escolhem com quem brincar, com quem se relacionar e etc. A 
partir desta verificação, esta pesquisa objetivou responder a seguinte questão: Quais materiais e 
métodos são utilizados para trabalhar as questões étnico-raciais com o público infantil em sala 
de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental na cidade de Aroeiras –PB? Para nos ajudar 
a pensar tal questão utilizamos autores como Cristina Trindad, Kabengele, Munanga e Eliane 
Cavalleiro. Nossa metodologia consistiu em entrevistas realizadas com a professora da escola, 
bem como na análise do material didático que a escola tinha disponível e que tematizava a 
questão étnico-racial. No decorrer desta investigação percebemos que há uma notável carência 
de materiais didáticos que possam dar suporte ao ensino das questões étnico-raciais para os 
“pequenos”, e quando há, estes materiais fazem isso de modo a estereotipar a imagem do negro 
e do indígena na história do Brasil e na contemporaneidade. Desta forma, o ensino sobre a 
questão negra e indígena acaba se tornando superficial e por vezes até inexistente.  
Palavras-Chave: Cotidiano escolar. Materiais didáticos. Questões étnico-raciais. Educação 
infantil. 
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MONITORIA ACADÊMICA: TEORIAS E PRÁTICAS LABORATORIAIS EM HISTÓRIA E MEMÓRIA 
 
Liudmila Aleksandra de Medeiros 
Graduanda - UFRN 
 
Joel Carlos de Souza Andrade - Orientador 
Professor Universitário - UFRN 
 
Discute a importância de aliar a teoria e prática no componente curricular História e Memória, 
específica do segundo nível do Bacharelado em História da UFRN/CERES/Campus Caicó. Este 
componente curricular está sendo ofertado no período 2016.2 e é atendido pelo Projeto de Ensino 
“O ofício do historiador: Ensino e Pesquisa na sala de aula e no laboratório”. Nos componentes 
curriculares do Bacharelado nota-se claramente que há a necessidade de colocar em prática o 
que se aprende a partir das discussões teóricas. Em função disso, articulou-se às atividades 
extraclasse ao suporte e apoio na execução de atividades de extensão como as dos projetos 
“Violeiros do Seridó” (ainda em construção) e Cordelteca da UFRN “Djalma Mota” (já em 
execução). Deste modo, os alunos que cursam a componente curricular História e Memória são 
desafiados a pôr em prática o que aprenderam em sala de aula, construindo a história dos 
violeiros e cordelistas da região do Seridó, por meio de um exercício acerca dos diferentes 
suportes de memória. Além desta atividade, outra que será desenvolvida pelos discentes é a 
atualização da página do Wikipédia sobre a história de algumas cidades do Seridó, tendo em vista 
a noção dos novos suportes de memória, na era digital. Todas as atividades desenvolvidas pelos 
alunos possuem o acompanhamento da monitora e do professor da disciplina, sendo estas 
experiências na prática de monitoria importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Desta 
forma, vislumbramos um melhor rendimento por parte dos discentes no referido componente 
curricular. 
Palavras-chave: Monitoria. História e Memória. Práticas de Ensino e Extensão. 
 
 
ENSINO DE HISTÓRIA E OS DESFILES CÍVICOS DE 7 DE SETEMBRO: SENTIDOS E 
APROPRIAÇÕES DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO NO SERTÃO CEARENSE (2015) 
 
José Cláudio Leôncio Gonçalves 
Professor da Rede Básica - SEEC-CE 
 
O presente trabalho analisa os desfiles cívicos de 7 de setembro a partir de experiências de 
estudantes secundaristas de uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), localizada na 
cidade de Crato, sertão do estado do Ceará. A pesquisa intenciona refletir quais os sentidos e as 
principais formas de apropriações que os discentes estabelecem com tais manifestações. Os 
estudantes foram estimulados a produzirem narrativas escritas direcionadas por duas perguntas 
a cerca de tais problemáticas. Depois, as narrativas foram analisadas e entrecruzadas com 
material bibliográfico sobre temas como desfiles cívicos, consciência histórica e ensino de 
história. Como resultados preliminares compreende-se que os desfiles de 7 de setembro assumem 
diferentes sentidos e apropriações para os estudantes. A grande maioria deles entende a relação 
dos desfiles com a Independência do Brasil, no entanto, antes de qualquer relação com 
patriotismo, cidadania, civismo, nacionalismo, encontram-se interesses individuais em 
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detrimento de uma memória coletiva, destacando-se, sobretudo, o motivo de pontuação nas 
matérias escolares. Além disso, boa parte dos alunos demonstra imensa insatisfação, seja por 
críticas a forma, ao que busca representar ou ao horário. De forma geral, compreende-se o desafio 
da escola e do ensino de história em (re) construírem práticas que busquem maior prazer e, ao 
mesmo tempo, que visem contribuir para a construção de uma consciência histórica mais crítica 
e reflexiva dos estudantes sobre os desfiles, estes que fazem parte do calendário escolar e das 
comemorações cívicas da nação. 
Palavras-chave: Consciência Histórica. Desfiles Cívicos de 7 de Setembro. Ensino de História. 
Narrativas Estudantis. 
 
 
O COTIDIANO ESCOLAR ATRAVÉS DA CULTURA MATERIAL: GRUPO ESCOLAR BARÃO DE 
MIPIBU (1930-1950) 
 
Paula Lorena Cavalcante Albano da Cruz 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
O presente artigo tem por objeto o estudo dos bens materiais do Grupo Escolar Barão de Mipibu-
RN. O seu objetivo é analisar, a partir bens materiais do referido Grupo, o cotidiano escolar, bem 
como as finalidades sociais e culturais praticadas no período em análise (1930- 1050). Como 
aporte teórico utilizou-se a cultura material escolar, trabalhando com a contribuição de autores 
como SOUZA (2000; 2007); VEIGA (1999) e PESEZ (2005) no âmbito da História da cultura material. 
Através da pesquisa foi possível perceber a importância do estudo de objetos do universo escolar 
na compreensão do cotidiano escolar, a partir dos quais foi possível perceber aspectos das 
práticas escolares e por fim, as finalidades educacionais da época, para as quais eram escolhidos 
e determinados objetos de uso pedagógico. 
Palavras-chave: Cultura material. Grupo Escolar. Cotidiano escolar.  
 
 
HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA NA ESCOLA: UMA NOVA PERSPECTIVA COM OS ALUNOS 
DO ENSINO MÉDIO 
 
Camilla Fernandes Nunes 
Graduanda - UNICAP 
 
A partir da importância e relevância da cultura indígena, voltamos o nosso olhar por ser esta 
parte dos elementos formadores da nossa identidade. A ideia do projeto foi pensada a partir dos 
estudos na universidade com a disciplina História e Cultura dos Povos Indígenas onde se 
percebeu a necessidade em levar esta temática para a sala de aula a partir do Pibid como a grande 
ponte entre a universidade e a escola e valendo dessa forma cumprir a lei 11.645 de 10 de março 
de 2008 onde se estabelece em obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena nas 
instituições de ensino. O projeto é formatado com dois encontros semanais que ocorrem na escola 
para planejamento e execução das ações respectivamente, onde são trabalhados assuntos 
relacionados à temática indígena através de dinâmicas, gincanas, filmes, aulas expositivas e 
práticas com produção de materiais, aulas de campo às comunidades indígenas, eventos e 
museus. Em 2014 demos início ao projeto, justamente com o objetivo de traçarmos os aspectos 
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culturais dos povos indígenas fim de aproximarmos o alunado com esta nova e importante 
experiência para preservação de nossa história e cultura. No ano de 2015 continuamos com a 
abordagem indígena, contudo, demos o sentindo do decorrer histórico dos povos autóctones, 
desde a pré-história até a contemporaneidade. Neste ano de 2016, temos pretensão de 
concluirmos este percurso com abordagem afro-indígena, destacando elementos da cultura e dos 
costumes a partir do olhar desses grupos marginalizados, quando se trata da composição do povo 
brasileiro. Destacamos a criação do laboratório de História Indígena com material produzido 
pelos alunos, como pinturas, artesanato, maquetes e cartazes, onde tivemos a oportunidade em 
2014 e 2015 de apresentar em culminância o nosso projeto.  
Palavras-chave: História. Educação. Pibid. Indígenas.  
 
 
AS PRÁTICAS ESCOLARIZADAS DE LEITURA NO ENSINO DE HISTÓRIA: OS DESENCONTROS 
ENTRE O PENSAR E O AGIR 
 
Andrielly Karolina Duarte Braz 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
A escola atua como um dos principais espaços de socialização da prática de leitura.  Contudo, 
muitos alunos apresentam dificuldades de compreensão dos textos e rejeitam constantemente a 
prática de leitura escolarizada, constituindo um desafio para os professores.  No ensino de 
História, a leitura de textos permite colocar em concreto algo muito abstrato e distante espacial 
e temporalmente, desde que se compreenda o poder e o valor das palavras, através de práticas 
dialógicas e investigativas que considerem a historicidade como elemento fundamental para a 
compreensão de significados do texto e das intenções do autor, considerando ainda a leitura 
como processo de construção de sentidos que permite aos alunos a constituição de suas próprias 
interpretações e relações com as experiências vividas por eles.  Assim, buscou-se investigar que 
tipos de práticas escolarizadas de leitura estariam sendo promovidas nas aulas de História e de 
que forma elas poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do prazer pela leitura e 
para a aprendizagem.  Tais reflexões resultam de pesquisa realizada na Escola Estadual General 
Dióscoro Vale, localizada na cidade do Natal-RN, através da abordagem metodológica da pesquisa 
colaborativa com um dos professores de História da instituição. Por meio de entrevista e sessões 
reflexivas, foi possível identificar e refletir que a prática de leitura conduzida pelo docente 
caminhava entre uma prática avaliativa e autoritária, voltada apenas para a resolução de 
exercícios e resumos sem objetivos claros, e uma prática totalizante que por vezes poderia 
contribuir para uma leitura prazerosa, mas distante de uma aprendizagem significativa em 
História.  
Palavras-chave: Ensino de história. Leitura. Pesquisa colaborativa. Práticas pedagógicas.  
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UMA PITADA DE SAL NA CONSTRUÇÃO DO SABER: A VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE 
MACAUENSE ATRAVÉS DA HISTÓRIA LOCAL 
 
Cristiano Marcos Cândido Gomes 
Graduando - UFRN 
 
O presente trabalho aborda uma análise feita na turma de 3º ano do ensino médio da Escola 
Estadual Clara Teteo, no Município de Macau/RN, numa perspectiva de trabalhar a valorização 
da identidade local, já que a cidade é conhecida por ser um dos maiores polos de produção de sal 
do Brasil. A problemática surgiu de uma constatação relacionada à historiografia do lugar através 
de estudos do geógrafo Diógenes Felix da Silva Costa que aborda a cidade como referência na 
produção de sal, e mesmo com produções intelectuais ressaltando a importância do município a 
maioria desses alunos não reconhecem que essa relevância faz parte da sua identidade. A 
abordagem metodológica utilizada foi a História Oral e a análise de discurso representada pelo 
filósofo-historiador Michel Foucault no qual descreve que o historiador deve buscar entender o 
discurso e suas relações de poder, analisar, refletir e criticar. Os dois métodos foram utilizados 
para avaliar os questionários aplicados na turma contendo nove questões objetivas e uma 
discursiva relacionado a produção de sal e história local. Verificou-se que os alunos responderam 
em sua maioria que não sabiam do assunto, fato esperado devido à problemática já exposta. 
Conclui-se, após essa análise que os alunos necessitam ser estimulados a entender sua história 
para que criem laços de pertencimento de lugar aliada a recomposição de sua identidade 
macauense.  
Palavras-chave: Identidade. Produção de Sal. História Local.  
 
 

O USO DE FILMES COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-METODOLÓGICA NAS AULAS DE HISTÓRIA 
 
Francisco de Assis Sousa Junior 
Antonio Robson de Oliveira Alves 
Graduandos - UFRN 
 
O uso do filme na sala de aula é uma das ferramentas metodológicas de ensino que vem ganhando 
significativo espaço nas aulas de História. Assim, buscamos compreender como a utilização de 
filmes nas aulas de história pode ajudar o professor nas atividades para mediação do assunto a 
ser abordado. Para elaboração desse trabalho, foi necessária a leitura de referencial teórico de 
alguns autores como: Katia Abud (2003); Meirelles (2004); Cristiano de Souza (2012) entre outros 
teóricos que discutem sobre a temática em questão, além da análise da observação do estágio 
realizado na turma do 6º ano vespertino no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, 
Mossoró-RN. Dessa forma, com a realização deste trabalho foi possível compreender que a 
utilização do filme na sala de aula caracteriza-se como uma ferramenta estritamente necessária 
para o processo de ensino/aprendizagem, uma vez que se esta for utilizada de forma correta pelo 
professor possibilitará que os alunos inseriram seus conhecimentos adquiridos através de sua 
vivência diária no cotidiano escolar. 
Palavras-chave: Ensino de História. Uso de Filmes. Estágio Supervisionado. 
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MONITORIA ACADÊMICA: O OFÍCIO DO HISTORIADOR E AS PRÁTICAS DOCENTES 
 
Luísa Cristina de Medeiros Santos 
Liudmila Aleksandra de Medeiros  
Graduandas – UFRN 
 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo – Orientador 
Professor Universitário – UFRN  
 
Apresenta resultados do Projeto de Ensino O ofício do historiador: ensino e pesquisa na sala de 
aula e no laboratório, que teve como meta contribuir com a melhoria do processo de ensino-
aprendizagem dos componentes curriculares Introdução à Pesquisa Histórica, História e 
Memória, Paleografia e Arquivologia, do Curso de Graduação em História 
(Licenciatura/Bacharelado) do DHC-CERES. Tais componentes curriculares constituem parte do 
eixo Teoria, Metodologia e Pesquisa Histórica, onde, em diagnóstico anterior, constatou-se 
desinteresse dos alunos. O citado projeto promoveu atividades que resultaram em uma melhoria 
do processo de ensino – aprendizagem como oficinas de construção da ideia de pesquisa dos 
graduandos, atendimento extra classe para os alunos matriculados, aulas experimentais, 
orientadas e assistidas pelos professores orientadores. Além disso, promoveu por iniciativa dos 
monitores, ciclo de oficinas sobre fontes históricas, a partir do acervo do Labordoc, como forma 
de aproximar os alunos matriculados da atuação da monitoria. Metodologicamente, partimos dos 
relatórios mensais e finais do projeto de monitoria, de fontes iconográficas referentes aos 
encontros com os alunos e oficinas realizadas, além de todo o material elaborado para 
intervenções e auxílios nas aulas. Concluímos que, a partir do que foi vivenciado durante o 
projeto, que a incorporação do ofício do historiador (professor, monitor, aluno) se dá de maneira 
mais eficiente através da sua vivência efetiva, seja no ensino, seja na pesquisa, tanto na sala de 
aula, como no laboratório. 
Palavras-chave: Licenciatura em História. Bacharelado em História. Ofício do historiador. 
Formação docente. Ensino de História. Monitoria 
 
 
IDENTIDADE DOCENTE E DIDÁTICA DA HISTÓRIA: PENSANDO A RELAÇÃO DA DIDÁTICA 
DURANTE OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 
 
Dênis Fernandes de Medeiros 
Graduando - UFRN 
 
A partir do processo de formação docente frente aos componentes curriculares de estágios 
supervisionados I, II e III e IV na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de 
Caicó/RN, busca-se discutir algumas problemáticas. Passou-se a questionar a relevância do 
componente curricular Didática, presente na grade do curso de história do CERES, pois percebeu-
se que as proposições elencadas no supracitado componente curricular não aprofunda e nem 
especificam as discussões para o campo específico do ensino de história. Ou seja, as produções 
científicas do campo da Didática e discutidas na disciplina se limitam ao campo pedagógico. No 
campo de pesquisa específico sobre Ensino de História, já há produções de conhecimento de 
diversos autores que problematizam o papel social da história para os alunos, para a sociedade, 
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e também discutem os níveis de consciência histórica dos estudantes. Utiliza os relatórios do 
Estágio Supervisionado IV do ano de 2015 realizado pelos graduando do curso de História da 
UFRN em Caicó/RN como fontes para entender se há a aplicação de discussões acerca de autores 
discutidos no componente curricular Didática. As análises, desprendidas a partir dos relatórios, 
servem como fio condutor para reflexões frente à formação da consciência histórica ancoradas 
em Jörn Rüsen. Nesse sentido, pretende-se pensar o ensino de história, como um campo de 
saberes não somente metodológicos, mas teóricos, vislumbrados a partir da história ensinada. 
Entende-se que tais questões e problematizações são pertinentes, pois permeiam as reflexões de 
futuros professores no processo de formação docente nos estágios supervisionados. 
Palavras-chave: Ensino de História. Didática. Estágios Supervisionados. Teoria. Consciência 
histórica. 
 
 
ONDE ESTÃO OS INDÍGENAS DO RIO GRANDE DO NORTE? CONTRIBUIÇÕES DO PIBID DE 
HISTÓRIA DA UFRN NO ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA 
 
Rafaela Costa de Azevedo 
Camila Rafaela Pereira de Souza 
Graduandas - UFRN 
 
Nos estudos sobre o Rio Grande do Norte, as referências a algumas identidades diferenciais são 
singelas. Nessa perspectiva, a comunicação aqui proposta visa tratar da forma limitada como o 
ensino de história indígena é trabalhado em sala de aula, apontando como os índios foram 
relegados ao segundo plano pelos historiadores e pouco privilegiados no campo da historiografia 
brasileira. Para entender essas ausências na produção acadêmica e nas representações coletivas, 
é necessária uma revisão da história indígena do Rio Grande do Norte, levando em conta o fato 
de que essas populações foram englobadas em categorias genéricas. Verifica-se que esse tema só 
ganhou mais notoriedade a partir da lei 11.645/08, implementada pelo governo Lula, que alterou 
a LDB e tornou obrigatória o trabalho da história e cultura indígena no ensino básico. Tendo em 
vista que existem comunidades indígenas remanescentes autoafirmadas em território potiguar - 
e entre elas cita-se a comunidade dos Eleotérios do Catu; os Mendonça do Amarelão e os Caboclos 
do Assú -, a intenção do projeto intitulado “Onde estão os indígenas do Rio Grande do Norte? ”, 
que está sendo realizado pelo PIBID de História da UFRN – Campus Caicó, na Escola Estadual 
Professor Antônio Aladim de Araújo, é trazer à tona a história dessas comunidades, mostrando 
que as populações indígenas ainda estão presentes em nosso meio, a partir da abordagem de sua 
trajetória, dificuldades, conquistas e contribuições na formação do estado do Rio Grande do 
Norte, em âmbito social, econômico e político. 
Palavras-chave: Comunidades remanescentes. Projeto PIBID História. Lei 11.645. Historiografia 
brasileira. 
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UMA TRANSEXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 
 
Laísa Fernanda Santos de Farias 
Professora da Rede Básica - EEMT 
 
Bia Crispim de Almeida 
Professora da Rede Básica - EEMT 
 
Este trabalho teve como seu mote principal a busca pelo fim da exclusão aos grupos LGBTs a 
partir de termos preconceituosos usados entre os alunos do 7º e 8º anos da Escola Estadual Maria 
Terceira, usando como metodologia principal a fala da professora Bia crispim que é mulher 
tranxesual, e que veio relatar a sua vivência logo após oficinas sobre os lugares de homem e de 
mulher na sociedade. estas oficinas foram realizadas entre os anos de 2015 e 2016 e deram 
resultados satisfatórios já que foi perceptível a diminuição de uso de palavras negativas 
relacionadas a esses grupos.  
Palavras-chave: Preconceito. Exclusão. LGBT. Ensino. Empoderamento. 
 
 
EDUCAÇÃO E MEMÓRIA NA UFRN 
 
Sandra Mara de Oliveira Souza 
Graduada - UFRN 
 
Edilson Pedro Araújo da Silva 
Graduando - UFRN 
 
O presente trabalho tem como objetivo colaborar na sistematização de memórias relativas à 
construção da área de educação no Rio Grande do Norte, especificamente no âmbito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para isso, buscou coletar depoimentos de 
integrantes do antigo Departamento de Educação e do atual Centro de Educação dessa instituição. 
Metodologicamente, optou pela história oral. Seguindo as pistas de Janaína Amado e Marieta 
Ferreira, considera que ela possibilita esclarecer trajetórias individuais, eventos ou processos 
que muitas vezes não têm como ser entendidos ou esclarecidos de outra forma. Partindo desse 
pressuposto, salienta-se a importância das narrativas. Assim, foram levantadas informações nas 
obras que tratam acerca da história oral, a fim de coletar dados e referências sobre a trajetória 
dos entrevistados e, a partir de então, foi produzido um modelo de roteiro a ser utilizado como 
base para as entrevistas, bem como elaboração de termo de autorização. O roteiro utilizado na 
construção do trabalho incluiu a elaboração de uma colônia de narradores, agendamento e 
realização das entrevistas e transcrição absoluta. Após a transcrição, o texto foi encaminhado 
para os depoentes a fim de que pudessem fazer a revisão e, assim, criar a versão final, objeto de 
análise. Como resultados, destaca-se a reconstrução da trajetória de vida dos depoentes e sua 
consequente relação com a construção da área de Educação no RN, memórias que remontam à 
Faculdade de Filosofia de Natal, passando pelo Departamento de Educação e culminando com a 
criação do Centro de Educação da UFRN, em 2011. 
 Palavras-chave: Memória. História. Educação. UFRN.  
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EU NUM EU E A EJA, SERTANIANDO AS POLÍTICAS DE ACESSO 
 
Liz Araújo 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
Walter Pinheiro Junior - Orientador 
Professor universitário - UFRN 
 
As reflexões e os estudos que vem se realizando na Linha de Pesquisa Educação, Política e Práxis 
Educativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e o grupo de pesquisa Sertania, 
Educação e Práticas Culturais, possibilitaram compreender que a história de vida pessoal, a 
formação cultural e profissional, são as dimensões existenciais de um objeto de estudo numa 
pesquisa. Nessa perspectiva o objetivo desse trabalho é construir a partir de uma história pessoal, 
uma narrativa acadêmica que vá criando as condições para florescer na existência pessoal o 
objeto de pesquisa numa dissertação de mestrado, cujo tema é Sertaniando as Políticas de Acesso 
a EJA, balizadas na SUEJA RN. A metodologia, que se pauta no trabalho, que é a primeira parte da 
dissertação, é um relato de experiência vivida parafraseando com autores da temática específica 
e do grupo sertania. A descrição usa linguagem ilustrada por metáforas que trazem adereços e 
vivências dos burros, mulas e cavalos andantes nos sertões brasileiros. Tomando pensamentos 
de Paulo Freire, Alvoro Pinto, Heráclito-filósofo do fogo, bem como, Guimarães Rosa e Euclides 
da Cunha vão se nutrindo os elementos desse estudo, contextualizando com a identidade 
existencial e as fendas do mundo. A conclusão da pesquisa leva a se perceber como Ser-Tão, que 
faz de nós uma invenção de nós mesmo traz as características de uma mentalidade gnóstica que 
bebe em vários rios e vai se misturando e se reconstruindo em veredas que constroem a pesquisa 
e análises sobre a política de acesso a EJA. 
Palavras-chave: EJA. Sertões. Acesso. Políticas. 
 
 
SER-TÃO: HISTÓRIA DE VIDA E DE PESQUISA SE INTERPENETRAM NA CONSTRUÇÃO DO 
OBJETO 
 
Maria Luciene Urbano de Barros 
Pós-Graduanda - UFRN 
 
Walter Pinheiro Junior - Orientador 
Professor universitário - UFRN 
 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um processo de construção do objeto de 
pesquisa de mestrado o qual a pesquisadora descobre que a sua história de vida e de pesquisa se 
interpenetram. A partir dessa constatação reconstitui  a memória da sua jornada no mundo, 
considerando todo o processo de educação que vivenciou ao longo da vida,  desde a infância; a 
participação nos movimentos sociais, como estudante, militante dos movimentos de juventude e 
de partido político; até a diversidade de experiências no campo da educação como professora de 
sala de aula, sindicalista, conselheira, gestora de escola e como assessora e chefe de 
departamento da secretária de educação da rede pública de ensino estadual do RN  e do município 
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de Natal. Na reconstituição da memória da sua jornada, no e com o mundo, considerando suas 
experiências de vida, de formação e de exercício profissional, o  Ser-Tão leva a autora a concluir 
que todo o tempo à ação coletiva se apresenta como um movimento pedagógico em sua vida. E, 
esse movimento se traduz na sua dissertação, ao assumir como objeto de pesquisa: a função 
política pedagógica do Conselho Escolar.  
Palavras-chave: Ação coletiva. Função política pedagógica do conselho escolar. Ser-Tão. 
 
 
O NEGRO NAS NARRATIVAS E IMAGENS NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA DURANTE A ERA 
VARGAS 
 
Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz 
Rede Pública de Educação – Caicó  
 
Após mais de uma década da publicação da lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira, ainda percebe-se as dificuldades em executar as 
determinações propostas na referida lei, principalmente em relação aos materiais de apoio 
disponíveis para os profissionais de educação, mesmo com tantas iniciativas públicas destinadas 
a esse objetivo. Diante desse contexto, foi feita uma pesquisa, tendo como  recorte temporal os 
anos de 1930 a 1945, referente a "Era Vargas", nos livros de História, do 9º ano, que estão 
circulando nos espaços escolares, neste triênio de 2014 a 2016.O objetivo era identificar a 
presença ou ausência do negro e afrodescendentes dentro dessa temporalidade histórica 
analisando-as através de narrativas e construções de imagens. Para isso, foram selecionados 9 
livros da disciplina e série acima mencionados, os quais foram apresentados no Guia do Livro 
Didático de História (2014). E notou-se que os negros e afrodescendentes ainda não são 
apresentados como sujeitos históricos, em grande parte do material que foi analisado, e que 
muitas são as lacunas que ainda precisam ser preenchidas, apesar dos passos já dados e 
conquistas obtidas, ainda se tem muito a ser explorado. Mas para isso, precisa-se desconstruir, 
algumas abordagens ainda tratadas de forma muito aquém do que sugere a lei 10.639/03, 
procurando formar no alunado uma mentalidade voltada para uma cidadania que respeite os 
valores pluri étnicos e culturais diversos, tendo em vista que o livro didático é uma importante 
ferramenta na construção da identidade na formação de valores do aluno. 
Palavras-chave: Afrodescendente. Livro Didático. Era Vargas. 
 
 
A REVOLUÇÃO DE 30: COMPREENDENDO A HISTÓRIA  NACIONAL PELAS PÁGINAS DO LIVRO 
DIDÁTICO E SUA REPERCUSSÃO NA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE, PELO QUE NOS 
FALA A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA LOCAL 
 
Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz 
Rede Pública de Educação - Caicó 
 
A disciplina de História oferece diversas possibilidades de se problematizar seus conteúdos e 
criar metodologias a serem aplicadas. Tendo em vista tal realidade, como professora de História 
dos anos finais do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino, do município de Serra Negra 
do Norte-RN, no ano de 2014, foi realizado com os alunos do 9º ano, um trabalho que envolvia o 
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contexto histórico nacional abordado no livro de História (A revolução de 30 no Brasil) e sua 
repercussão no local, através da obra "A Revolução de 30 em Serra Negra" de Raimundo Nonato, 
publicada em 1955. O objetivo desse trabalho era possibilitar que os alunos tivessem um contato 
com uma historiografia local, onde seu entorno é o cenário problematizado e também com uma 
escrita de caráter memorista, em que apresenta ausência de uma pesquisa em acervo 
documental, tendo em vista que se apropria da memória, ou seja, das próprias lembranças para 
produzir o que irá ser considerado como história. Os procedimentos realizados para a execução 
desse trabalho, foram os seguintes: exploração do conteúdo pelo livro didático, em seguida foram 
levados a analisar que nos livros didáticos não há espaços para discussões historiográficas locais 
e em seguida foi proposto que lessem o livro "A Revolução de 30 em Serra Negra", o qual, deveria 
proporcionar um diálogo da história nacional com o local. Realizada a leitura do livro, os alunos 
tiveram de responder a um questionário, onde teriam que observar algumas particularidades 
dessa produção historiográfica sobre o seu lugar. 
Palavras-chave: Revolução de 30. Serra Negra do Norte. Documentação Histórica. 
 
 
O ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE E A TEORIA DO CAPITAL HUMANO NO CONTEXTO 
DA LEI N° 5.692/71: UMA BREVE APRECIAÇÃO 
 
Nara Lidiana Silva Dias Carlos 
Pós-graduanda - IFRN 
 
Neste estudo, busca-se analisar, de maneira breve e objetiva, a relação da Teoria do capital 
humano com a educação técnico-profissionalizante no Brasil a partir da implementação da Lei 
n° 5.692/71. O recorte temporal é a década de 1970, período inserido no contexto da ditadura 
militar. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica utilizando os textos da disciplina 
“Sociedade, trabalho e educação” do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional pelo 
Instituto Federal do Rio grande do Norte (IFRN), que guarda relação com o objeto de estudo desta 
pesquisadora, em sua corrente dissertação de mestrado. O referencial teórico utilizado para 
embasar este artigo é Gamboa (2001), Frigotto (2010), Schultz (1973), Cunha (2005) e Germano 
(2011). Questiona-se: qual a relação da Teoria do capital humano com a reforma educacional 
ocorrida na década de 1970 a partir da Lei n° 5.692/71? Os resultados indicam que a educação 
brasileira, inserida no contexto latino americano, foi fortemente influenciada por tal concepção. 
Apesar de ser breve, este estudo procura enfatizar esta relação e demonstrar a construção 
histórica do economicismo na educação no período em análise.  
Palavras-chave: Ensino técnico-profissionalizante. Lei n° 5.692/71. Teoria do capital humano. 
 
 
SERIDÓ CONTEMPORÂNEO: NOTAS SOBRE O ENSINO DE ARTE NO SERTÃO NORDESTINO 
 
Jailson Valentim dos Santos 
Professor da Rede Básica - SEEC-RN 
 
O sertão nordestino é um espaço que se abre as experiências do campo da Arte e da Educação que 
são próprias do mundo atual. Nesta perspectiva, o artigo reflete sobre o ensino de arte praticado 
na região do Seridó potiguar, a partir de uma proposta do ensino de artes visuais que foi realizada 
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em uma escola da rede pública estadual, situada em Jardim do Seridó-RN. O processo de trabalho 
abarcou expedições artístico/investigativas pelo centro histórico da cidade, o estudo de 
conceitos ligados a arte contemporânea e ao patrimônio cultural, com destaque para os 
elementos ornamentais em estuque. Elementos fabricados com esta técnica construtiva são 
encontrados em fachadas de prédios históricos em toda a região. O sentido de tempo foi 
requalificação na escola pelos educandos, percebido a partir da elaboração de pinturas 
bidimensionais em sala de aula, remetendo a este patrimônio. Mesmo o estudo partindo de 
elementos históricos, as bases teóricas foram articuladas aos fundamentos da Arte e da Educação 
que se atrelam as concepções contemporâneas do ensino de arte. A proposta mostrou-se 
relevante na medida em que os educandos se envolveram com o processo de trabalho, 
despertando o olhar crítico para as potências do patrimônio artístico e cultural, bem como para 
a preservação e valorização da história desse município sertanejo. 
Palavras-chave: Artes visuais. Prática docente. Patrimônio artístico e cultural.  
 
 
FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE EM ARTES VISUAIS NO SERIDÓ POTIGUAR 
 
Jailson Valentim dos Santos  
Professor da Rede Básica - SEEC-RN 
 
Este artigo transita pelo campo do ensino de arte para discutir a formação e a prática dos 
professores que assumem o componente curricular Arte nas escolas da rede pública da região do 
Seridó-RN. Trata-se de um recorte de uma investigação que foi realizada durante os anos de 2014 
e 2015 e que envolveu oito professores de arte de seis instituições educacionais, presentes em 
três diferentes municípios: Caicó, Currais Novos e Parelhas. Sua metodologia seguiu preceitos da 
cartografia (DELEUZE & GUATTARI, 1995) e a temática contou com a contribuição de autores das 
áreas de Arte e da Educação. Depois de perpassar planos moventes no semiárido nordestino a 
pesquisa mostrou que o Estado brasileiro não forma professores de arte na região seridoense e, 
portanto, os educadores que ministram aulas de arte na maioria das escolas desta localidade não 
possuem formação específica nessa área do conhecimento.  
Palavras-chave: Arte-educação. Formação de professor de arte. Semiárido. 
 



 

120 

 

 RE
SU

MO
S 

 
 

ST 7 – HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E MEMÓRIAS DOS SERTÕES 
 
Coordenadores: Prof. Dr. Evandro dos Santos (evansantos.hist@gmail.com) – Departamento de 
História  (CERES- UFRN) e Prof. Dr. Francisco Firmino Sales Neto (nassausiegen@yahoo.com.br) 
– Unidade Acadêmica de Ciências Sociais (CFP-UFCG) 
 
 
ENREDOS SERTANEJOS: TEMPO E ESPAÇO NA NARRATIVA DE LINS DO REGO  
 
Bárbara Sayonara de Souza  
Graduação UFRN 
 
Joel Carlos de Souza Andrade 
Professor Universitário – UFRN 
 
A produção literária de José Lins do Rego tem sido convocada para análise por diferentes saberes. 
Contudo, nota-se, que o interesse de seus estudiosos tem se voltado, sobretudo, para o “ciclo da 
cana”, que trata da cultura canavieira da Zona da Mata. Perscrutando outras produções, 
especificamente a que trata do universo sertanejo, em obras como Pedra Bonita (1938) e 
Cangaceiros (1953), observa-se uma rica trama pautada pelas reminiscências de uma tragédia. A 
despeito de serem temas tradicionais às abordagens sobre o regionalismo nordestino – o 
fanatismo e o cangaço -, podem, em nossa perspectiva, constituir numa rica possibilidade de 
análise dos usos das categorias tempo e espaço. A categoria “tempo” é múltipla em sua narrativa 
e está associada ao universo da descoberta. Neste sentido, o tempo passado é carregado de dor, 
culpa e medo marcado pela inevitabilidade de uma tragédia marcada pelo dilema entre o destino 
e o devir. Este tempo passado se coaduna com as memórias que tecem um campo de intervenção 
no presente. Já o espaço explorado não se restringe ao universo da representação da “trilogia das 
catástrofes” – seca, volante e cangaço –, foca-se também na crença e esperança na remissão do 
homem. Por isso, o sertão e sertanejo são narrados pela percepção de diferentes fases da natureza 
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e da própria vida. O espaço/sertão não é estático, mas um mundo de descobertas, de 
deslocamentos e vivências múltiplas. Há uma luta constante contra um passado cruel cujas 
lembranças, inevitáveis, impulsionam a uma escolha: entre a moral/ética e o fatídico destino. 
Palavras-chave: José Lins do Rego. Sertão. Tempo. Espaço. 
 
 
O CANGAÇO NA LITERATURA REGIONAL NA DÉCADA DE 1950: OLHARES SOCIAIS E 
JUSTIFICATIVAS NA OBRA "AUTO DA COMPADECIDA" 
 
Maria Joedna Rodrigues Marques 
Graduanda - UFCG 
 
O objetivo deste artigo é analisar a representação do cangaço na literatura regional nordestina, 
durante a década de 1950, utilizando como fonte a obra “Auto da Compadecida” (1955), do 
escritor Ariano Suassuna. A discussão partirá do lugar social do autor e da representação do 
cangaço presente na obra. A problemática surge da própria maneira de pensar e conceituar o 
cangaço na época da produção do livro. O texto apresenta as justificativas que Ariano Suassuna 
elaborou para o momento em destaque, em decorrência das próprias condições sociais dos 
membros do Movimento Armorial. O aporte teórico utilizado é pautado no conceito de 
representação,"O mundo como representação"(1991) de Roger Chartier. 
Palavras-chave: Cangaço. Literatura Regional. Representação. Ariano Suassuna. 
 
 
TEMPO, O HOMEM E A ESCRITA: RODOLFO TEÓFILO E A MEMÓRIA DAS SECAS NO CEARÁ 
 
Francisco Fábio dos Santos Bezerra 
Antônio Robson de Oliveira Alves 
Graduando - UFRN 
 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar o farmacêutico e escritor Rodolfo Teófilo como um 
memorialista e historiador de tempos terríveis como as secas que ele presenciou entre os anos 
de 1877 até sua morte em 1932. Sendo ele um dos maiores cronistas das secas no Ceará, é 
responsável por uma vasta produção cientifica e literária sobre o fenômeno climático e do 
sofrimento da população cearense nos dias de estiagem. Assim, este trabalho faz um entrelaço 
entre a Literatura e a História, analisando a relação de a produção fictícia de Teófilo e a realidade 
dos anos de seca vivida pelo escritor, apontando peculiaridades de sua escrita como “testemunho 
fiel da memória” e o seu lugar social na intelectualidade do Ceará. 
Palavras-chave: Rodolfo Teófilo. Secas. Memórias, Literatura e História. 
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REGISTROS DE MEMÓRIA CULTURAL NA POESIA DE LUÍS CARLOS GUIMARÃES 
 
Altierres Santos de Medeiros 
Graduando - UFRN 
 
O objetivo principal desse artigo é tecer considerações sobre a caracterização do Seridó na poesia 
de Luís Carlos Guimarães. A abordagem metodológica que guia nossas análises é de natureza 
totalmente qualitativa, uma vez que não busca-se sistematizar números ou padrões de 
recorrência de um dado fenômeno específico. A atual pesquisa divide-se em dois momentos 
principais: a coleta dos materiais a se analisar, que contará com a pesquisa bibliográfica e 
pesquisa documental enquanto procedimentos técnicos, e, por conseguinte, o momento de 
codificação e análise dos dados. Os resultados apontam para uma caracterização bucólica e 
simples da microrregião. Boa parte de tais idealizações parecem advir da memória do autor, que 
as busca eternizar pondo as recordações nas linhas de sua poesia. A criação de gado é enfatizada. 
Os sons do interior, a paz do curral, a plantação de milho e algodão. Tudo isso parece somar-se 
ao lirismo característico do poeta, surgindo, na materialização das suas palavras, cenários de 
beleza única, estes sincronizados pela escolha lexical do poeta que personifica e potencializa as 
memórias de sua infância.  
Palavras-chave: Memória. Poesia. Seridó. 
 
 
UM INSTANTE NO TEMPO, GÊNESIS DE MUNDOS: A CONSTRUÇÃO DE UM NORDESTE NA 
PERSPECTIVA DE NEWTON NAVARRO 
 
Henrique Alexandre Medeiros de Lucena 
Pós-Graduando – UFRN 
 
O presente trabalho visa identificar de que maneira o intelectual Newton Navarro figurou o Rio 
Grande do Norte e Natal a partir do discurso tradicionalista Freyriano. Ao observar a obra 
navarreana, visualizamos uma miríade de animais, tipos sociais, profissões que criam um mundo 
chamado de Nordeste e dentro desse espaço não apenas geográfico, mas, sobretudo social, a 
constituição de outros mundos, cartografados pela sensibilidade do pintor, como a cidade do 
Natal.  Ao mesmo tempo Navarro cartografa uma cidade do masculino, de profissões de força e 
rusticidade, salineiros, pescadores e marinheiros, homens do povo, que guardam em si mesmos 
a Natal que desaparecia em meio às reformas urbanas e aos 68 novos discursos que emergiam da 
ideia de civilização que a modernidade configurava entre os anos 1950 a 1980. Navarro vem 
através de sua produção imagética, pictórica e literária construir um lugar da anti-modernidade, 
onde a matize de sua formação é o masculino. O mar e a caatinga são espaços em que o homem 
nordestino (aqui se inclui a mulher) é colocado a provar a sua superioridade social e genética, 
evidenciando bravura, forjada a partir da capacidade de adaptação e manutenção de uma 
integridade cultural, não contaminada pela fragilidade e delicadeza feminina estabelecida nos 
corpos pela tecnologia, pelo urbano e pelas imigrações que debilitaram o Brasil. Usarei para 
tanto, como base teórica, principalmente a obra de Georges Didi-Huberman. 
Palavras-chave: Nordeste. Pintura. Newton navarro. Imagem. Virilidade. 
 
 



 

123 

 

MARIA ANTÔNIA DO SANTÍSSIMO, ARTE VIVA ENTRE SEUS CONTERRÂNEOS 
 
Mirely Kely Medeiros 
Graduanda - UFRN 
 
O seguinte trabalho analisa como as pessoas da cidade de São Vicente – RN identificam a artista 
primitivista Maria Antônia do santíssimo, e o seu real sentindo na história cultural local e norte 
rio-grandense. Observando se os mesmos fazem conhecimento do tamanho respeito, e 
notoriedade em âmbito nacional, ou até mesmo internacional pela a qual faz jus a bela história 
de vida e arte de Maria do Santíssimo. Maria do Santíssimo como assim ficou conhecia nasceu em 
1890, e faleceu no mesmo município da região seridoense, em 1974. Mulher pobre, de hábitos 
simples, e voltados para as prendas domésticas. Pintava desde criança, inspirando-se na fauna e 
na flora da região.   Em 1962, Maria do Santíssimo viu sua carreira ganhar um grande impulso, 
graças ao pintor Iaponi Araújo.  A partir dos 72 anos de idade, saiu do anonimato para ter sua 
arte vista e consagrada com uma das melhores do país. O artigo fará uso de um estudo de História 
Oral, com abordagem qualitativa, além de uso de bibliografias como os livros; Maria do 
Santíssimo - uma pintora popular. De autoria Iaperir Araújo. E os aspectos da Pintura Primitiva 
Brasileira, Flávio de Aquino.  
Palavras-chave: Maria do Santíssimo. Arte. Seridó. 
 
 
IMAGENS DA TIPOGRAFIA SÃO FRANCISCO: VISUALIDADE E HISTÓRIA NA LITERATURA DE 
CORDEL 
 
José Rodrigues Filho 
Graduando – UFCG 
 
Nas primeiras décadas do século XX, os folhetos de cordel passam a receber imagens em sua capa. 
A intenção dos autores e editores era facilitar o reconhecimento das narrativas pelos leitores. 
Este trabalho objetiva problematizar a produção de imagens na literatura de cordel brasileira, 
considerando as práticas culturais envolvidas na construção de um sistema editorial a partir do 
acervo de folhetos editadas pela Tipografia São Francisco no período entre 1949 a 1982. 
Considerando o processo de edição e produção de imagens pela Tipografia São Francisco, 
tomamos como direção, dois momentos: o primeiro, que se dá com a aquisição de um patrimônio 
visual com a compra dos direitos autorais das obras de Leandro Gomes de Barros e João Martins 
de Athayde; e o segundo momento, considerando a agregação de um patrimônio visual próprio, 
a partir da instituição da xilogravura enquanto técnica de ilustração. Partindo desses 
pressupostos, buscaremos as primeiras imagens utilizadas por Leandro e Athayde, a fim de 
confrontá-las com as da Tipografia São Francisco, procurando observar como as imagens 
produzidas pela Editora Perseverança, de Leandro Gomes, por exemplo, sofreram modificações 
por meio das intervenções editoriais realizadas por José Bernardo. A pesquisa problematizará as 
implicações do uso de imagens, as reapropriações e a relação entre história e cultura visual. 
Palavras-chave: Tipografia São Francisco. Iconografia. Edição de imagens. 
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O SÍTIO ARQUEOLÓGICO CASARÃO DO CAPITÃO: UMA PERSPECTIVA DA ARQUEOLOGIA DA 
PAISAGEM 
 
Francisco Astrogildo Cruz 
Graduado - UFRN 
 
Esta monografia elucida o trabalho de pesquisa, de natureza histórica-arqueológica, sobre o Sítio 
Arqueológico Monte Alegre, conhecido popularmente como "Casarão do Capitão" e localizado no 
alto da Serra de Santana, município de São Vicente/RN. Utilizando referencial teórico, métodos 
e técnicas da Arqueologia Histórica, as pesquisas multidisciplinares efetuadas procuraram 
conhecer em profundidade o funcionamento e a história do empreendimento "Casarão do 
Capitão". Além do levantamento de dados históricos, geográficos, arquitetônicos, ambientais, e 
ainda, da farta tradição oral conseguida nas entrevistas efetuadas, o trabalho também envolveu 
a importante contribuição da Arqueologia da Paisagem, como forma de conhecermos a ocupação 
cultural dos espaços do sítio arqueológico, bem como, a função desempenhada pelos elementos 
da paisagem que o circunda. Finalmente, a pesquisa demonstrou que o Casarão do Capitão 
funcionou, durante 47 anos, como importante entreposto comercial e vetor de povoamento da 
Serra de Santana e da região Seridó. 
Palavras-chave: Casarão do Capitão. Arqueologia da Paisagem. Entreposto Comercial. Serra de 
Santana. 
 
 
IHGB: A ORIENTAÇÃO ÉTICA DO ANTIGO AO MODERNO 
 
Ledson Marcos Sousa da Silva  
Graduando – UFRN 
 
A pesquisa, na fase inicial, pretende averiguar os princípios que formam uma ética do historiador 
na historiografia produzida no Brasil do século XIX ao início do XX. Levando em consideração o 
conceito polissêmico do tema – ética -, a investigação levará em conta as noções que contribuam 
a responder um problema historiográfico voltado às definições de uma deontologia do 
historiador. Almeja-se buscar pontos de valor que possam compor os princípios do ofício do 
historiador. O conceito de ética que será analisado servirá como guia na pesquisa das fontes, 
tendo como principal lócus a Revista do IHGB. Os discursos que tinham como alvo fundar a 
história da pátria. Com base nessa documentação serão analisados os discursos históricos, tanto 
como a escrita, quanto as metas apresentadas pelos membros do Instituto, tais acepções vão ser 
utilizadas como compostos de uma orientação pragmática do historiador. Vale lembrar que os 
antigos faziam-se veementemente presentes na narrativa historiográfica do século oitocentista. 
Abordando o recorte temporal citado, buscaremos as mudanças e características nesse tipo de 
“resgate” das gerações passadas nesses tipos de usos de autores da antiguidade no devir da 
história. Ademais, será colocada na estratégia dessa pesquisa a tamanha importância dos autores 
que se faziam como membros das correções historiográficas trabalhadas que estavam inseridas 
no contexto da história da pátria. Por fim, é preciso enxergar os “valores morais” aplicados nos 
textos para então ter possibilidade de extrair ensinamentos e lições, isso com base no topos 
ciceroniano. 
Palavras-chave: Historiografia. Ética. IHGB. Antigos. 
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"HOMENS QUE NÃO SE DESINTERESSAM PELAS COISAS DO ESPÍRITO": A FUNDAÇÃO DO 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE E A INVENÇÃO DO 
PASSADO POTIGUAR (1902) 
 
Magno Francisco de Jesus Santos 
Professor Universitário - UFRN 
 
29 de março de 1902. Nas instalações do Atheneu, na sala onde funcionava a Biblioteca Pública 
Estadual, ocorreu uma reunião solene, com alguns dos principais nomes da intelectualidade 
norte-rio-grandense. Ao iniciar a reunião, Olympio Manuel dos Santos Vital destacou a 
relevância do momento para o mundo das letras na cultura potiguar, pois o estado finalmente 
passava a abrigar uma instituição voltada para a preservação da memória estadual e com o 
desígnio de promover a escrita da história pátria e, especialmente, do Rio Grande do Norte. 
Nascia assim o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, instituição que se tornou, 
ao longo do século XX, o principal centro de produção historiográfica do estado. Nesse texto 
propomos analisar os discursos acerca da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte as concepções de escrita da história local defendidas no âmbito institucional 
nos seus primeiros anos de funcionamento. 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte, Historiografia, Memória, IHGRN 
 
 
CÂMARA CASCUDO E A INVENÇÃO DO POTIGUAR NA ESCRITA DA HISTÓRIA NO IHGRN 
(1935-1944) 
 
Krishna Luchetti 
Carlos Augusto Soares Bezerra 
Graduandos – UFRN 
 
Essa pesquisa tem como objetivo de estudo a escrita da história no Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte. Trata-se de um desdobramento do projeto de iniciação 
científica “Inventores das cousas passadas: Escrita do ensino de história e patrimônio nas revistas 
do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande Norte (1903-1950)”. O foco da pesquisa é analisar 
o processo de invenção da identidade potiguar e sua diferenciação das demais identidades 
regionais na escrita historiográfica de Luís da Câmara Cascudo na Revista do IHGRN durante no 
período da Era Vargas (1935-44). Partindo da produção historiográfica de Câmara Cascudo, 
buscamos refletir sobre o processo de historicização e construção da identidade local, com ênfase 
para a construção da definição sobre o “potiguar”. Dessa forma, podemos compreender a atuação 
de Câmara Cascudo em seu espaço de sociabilidade, bem como as suas estratégias de construção 
identitária do potiguar e sua diferenciação dos demais distritos da federação. 
Palavras-chave: Identidade. Potiguar. Historiografia. Câmara Cascudo. IHGRN. 
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O RESÍDUO CULTURAL PRESENTE NOS RASTROS DA GALILEIA 
 
Maria Helissa de Medeiros 
Professora da Rede Básica – UFRN 
 
Este trabalho parte do pressuposto de que o romance Galileia, de Ronaldo Correia Brito, prolonga 
o passado no presente à base do resíduo cultural (Williams) e do rastro (Benjamin) acoplado ao 
de memória. Lembrar o passado se caracteriza por aquilo que resta, que remanesce de um tempo 
em outro, podendo significar a presença de uma sociedade que vive o passado à base do resíduo 
cultural. Interessa-nos, pois, analisar o duplo movimento que constitui tal romance: um voltado 
para a busca de uma vida moderna com a ideia de que a modernidade está impregnada de acasos 
e acúmulo de experiências renovadas; outro vinculado a modos de vida baseados na experiência 
tradicional, representada na imagem de uma família patriarcal decadente, em que a experiência 
vem sob a forma de rastro no texto literário. No tocante à fundamentação teórica, tomaremos a 
noção de resíduo cultural empreendida por Raymond Williams (1979), e de rastro, defendida por 
Walter Benjamin (1994) para subsidiar nossa análise. Tais categorias analíticas, salvaguardando 
as singularidades que lhes são próprias, trazem como base comum do pensamento crítico a 
relação da vida presente com o passado histórico. Nesse sentido, o trabalho identifica, na obra 
em estudo, resíduos da tradição cultural regionalista, bem como o que traz de rastro através de 
um procedimento interpretativo do passado, numa espécie de conjugação de tempos idos com o 
tempo de agora. 
Palavras-chave: Rastro. Resíduo. Tradição e modernidade. 
 
 
USO DE FONTES SESMARIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA COLONIAL DOS SERTÕES 
DAS CAPITANIAS DA PARAÍBA E DO RIO GRANDE DO NORTE (SÉCULOS XVII E XVIII) 
 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo 
Professor Universitário -  UFRN 
 
Maria Alda Jana Dantas de Medeiros 
Graduanda - UFRN 
 
Apresenta uma discussão sobre uso de fontes sesmariais para reconstrução da história colonial 
dos sertões das Capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte nos séculos XVII e XVIII. Trabalho 
que integra-se ao escopo do Projeto de Pesquisa História dos Sertões do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, utilizando, como fontes, produções acadêmicas ligadas às Ciências Humanas e Sociais 
(com foco em dissertações e teses) dos anos 1980 até a contemporaneidade, obtidas a partir de 
Repositórios Acadêmicos disponibilizados na internet, sobretudo, as Bibliotecas Digitais de Teses 
e Dissertações das Universidades Federal da Paraíba, de Campina Grande e do Rio Grande do 
Norte, o Portal de Teses da CAPES e o Portal Domínio Público. Metodologicamente, investiu na 
análise historiográfica – tomada, como inspiração, a reflexão feita por Michel de Certeau acerca 
da “operação historiográfica” – das produções acadêmicas supracitadas. Constatou, para além da 
superioridade numérica de trabalhos sobre a história colonial dos sertões da Paraíba em relação 
aos do Rio Grande do Norte, o uso dos requerimentos de concessão de cartas de sesmarias, por 
parte dos(as) autores(as) como evidências do processo de territorialização do território nortenho 
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e apropriação colonial, bem como, elemento utilizado pelos colonos para, a longo prazo, justificar 
a posse das terras que ocupavam.  
Palavras-chave: Sesmarias. Rio Grande do Norte. Paraíba. História colonial.  
 
 
A IMPORTÂNCIA DE ARQUIVOS JUDICIAIS PARA A PESQUISA GENEALÓGICA:UM OLHAR 
SOBRE A FAMÍLIA MEDEIROS 
 
Heitor Filipe de Medeiros Santos 
Graduando - UFRN 
 
Analisa o uso de documentos judiciais da Comarca de Caicó como fontes para estudos 
genealógicos, tomando como estudo de caso a família Medeiros. Parte da existência de uma 
tradição de estudos genealógicos na região do Seridó, como aqueles de autoria de José Augusto 
de Medeiros Bezerra, Olavo de Medeiros Filho e Helder Alexandre Medeiros de Macedo e da 
existência de um manancial arquivístico privilegiado no acervo do Laboratório de Documentação 
Histórica do CERES (Labordoc), composto de habilitações de casamento, inventários post-mortem 
e ações cíveis; e do próprio interesse do autor, que, frente às leituras e consulta a tais 
documentos, sentiu a necessidade de reconstrução da árvore genealógica de sua 
família,  Medeiros. Em termos de metodologia, partiu do levantamento prévio dos familiares do 
autor, através de entrevistas informais com pais e avós; consulta ao banco de dados do Labordoc 
e rastreamento de ancestrais nas séries temáticas das Habilitações de Casamento e Inventários 
post-mortem, do Fundo da Comarca de Caicó; cruzamento de informações extraídas dos 
documentos e montagem da árvore genealógica, com auxílio do software GenoPro; análise do 
processo de construção da genealogia, tendo como base os arquivos consultados. A reconstrução 
da ancestralidade da família Medeiros, da qual o autor faz parte, pôs em destaque quais tipologias 
documentais, podem ser utilizadas nesse tipo de estudo e como os arquivos influenciam em um 
estudo genealógico dentro da área de História. 
Palavras-chave: Genealogia. Documentos judiciais. Família Medeiros. Labordoc. 
 
 
FONTES PAROQUIAIS E JUDICIAIS E SUAS APLICABILIDADES NA DISCUSSÃO SOBRE 
DINÂMICAS DE MESTIÇAGENS (SERIDÓ, SÉCULO XVIII - XIX) 
 
Lucas Thiago Araújo de Medeiros 
Matheus Barbosa Santos 
Graduandos - UFRN 
 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo - Orientador 
Professor Universitário - UFRN 
 
Discute as possibilidades de uso e apropriação de fontes eclesiásticas e judiciais para a 
compreensão das dinâmicas de mestiçagens no sertão do Rio Grande do Norte entre os séculos 
XVIII e XIX. Constitui parte das reflexões metodológicas do Projeto de Pesquisa História das 
mestiçagens nos sertões do Rio Grande do Norte por meio de um léxico das “qualidades” (séculos 
XVIII-XIX), que tem como objetivo examinar as trajetórias pessoais e de formação dos agentes do 
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Estado, da Justiça e da Igreja que produziram os documentos em que se registraram os indivíduos 
frutos das mestiçagens, com o fito de se estabelecer um perfil acerca de quem nomeava pessoas 
com as qualidades de “mestiço”, mameluco, pardo, mulato, cabra e curiboca. Toma, de dois 
corpus documentais, documentos avulsos para estudo de caso: registros paroquiais da Freguesia 
do Seridó, que se encontram arquivados no Centro Paroquial São Joaquim e inventários post-
mortem que se encontram na Comarca de Currais Novos. Metodologicamente partiu de revisão 
historiográfica; leitura e análise das partes específicas das Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia e das Ordenações Filipinas que ditam as normas sobre a produção dos 
registros paroquiais e judiciais, respectivamente; escolha e transcrição dos documentos para o 
estudo de caso; análise comparativa das normas com a prática contida nos documentos; 
elaboração do artigo. Embora o trabalho esteja em andamento, adota a hipótese de que as fontes 
históricas escolhidas permitem, com suas especificidades, a que se proceda análises sobre os 
sujeitos nomeados e aqueles que nomeavam, no contexto do Seridó colonial. 
Palavras-chave: Seridó. Dinâmicas de mestiçagens. Fontes paroquiais. Fontes judiciais. 
 
 
POSSIBILIDADES DE ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO UNIVERSO CRIMINAL A 
PARTIR DE ARQUIVOS JUDICIÁRIOS (COMARCAS DE CAICÓ E JARDIM DO SERIDÓ, DÉCADA 
DE 1930) 
 
Ana Carolina Oliveira 
Graduanda – UFRN 
 
Analisa a possibilidade da utilização de documentos judiciários, neste caso, processos-crime, 
como fonte viabilizadora de pesquisas acadêmicas para a verificação de como a mulher era 
enquadrada no universo da criminalidade nos anos de 1930 no território das Comarcas de Caicó 
e Jardim do Seridó. A problemática partiu do reconhecimento: a) de farta documentação criminal 
presente no acervo do Laboratório de Documentação Histórica do CERES (Labordoc) relativa à 
primeira metade do século XX; b) de estudos anteriores, como os de Maria do Socorro Medeiros 
e Maria Sueli de Araújo, além do de Abília Maria Medeiros da Silva, que já demonstraram o 
potencial desses documentos históricos em seus estudos de graduação; c) do reconhecimento, 
por parte de Sidney Chalhoub e Gizlene Neder, que documentos oriundos do aparelho da Justiça 
Pública são importantes matérias-primas para pesquisas sobre o cotidiano. Metodologicamente, 
partiu do rastreamento no acervo, escolha e transcrição de dois processos-crime, com posterior 
análise, tomando-os como estudos de caso. A análise preliminar dos processos nos projeta a 
possível compreensão dos elementos de motivação sobre os modos de agir e pensar do ato 
criminoso envolvendo mulheres, delimitando a visão político-social da Justiça, que lhes atribui 
características voltadas ao ideal do controle emocional. Também confirma a relevância de tais 
documentos, ligados ao Poder Judiciário, como importantes fontes para a reconstrução do 
cotidiano na Comarca de Caicó nos anos de 1930. 
Palavras-chave: Arquivos Judiciários. Fontes documentais. Labordoc. Mulher. 
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DO SERTÃO A OS SERTÕES: O SERTÃO ESTÁ EM TODA PARTE 
 
Virna Lúcia Cunha de Farias 
Graduanda - UEPB 
 
Neste trabalho, trazemos uma reflexão sobre a noção de sertão presente em vários autores da 
nossa literatura ao longo dos anos. Para isso, usamos trechos de obras de autores como Visconde 
de Taunay, José de Alencar, Franklin Távora, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Neste 
percurso, vamos observar como a ideia de sertão foi variando de sentido ao longo dos anos, 
passando por local afastado do litoral, lugar seco e de clima árido até a noção presente em 
Guimarães Rosa que o vê ora como lugar seco, ora como lugar fechado, ora como uma condição 
de existência humana e ora como um espaço de formação de identidades.  
Palavras-chave: Sertão. Litoral. Seca. Identidade. Guimarães Rosa. 
 
 
...E COM QUE SAUDADE EVOCO OS TEMPOS DE OUTR’ORA: MEMÓRIA, IDENTIDADE E 
REPRESENTAÇÕES DO PASSADO EM ASPECTOS SERTANEJOS (1898) DE PEDRO AVELINO 
 
Bruno Balbino Aires da Costa  
Professor do IFRN 
Doutorando – UFRGS  
 
O objetivo do presente trabalho é analisar as relações entre memória, identidade e 
representações do passado, tomando como objeto de estudo o artigo Aspectos Sertanejos de 
Pedro Avelino. Este texto foi publicado em 1898, pela Revista do Rio Grande do Norte – órgão 
pertencente ao Gremio Polymathico, o qual Pedro Avelino foi um dos fundadores ao lado de 
Alberto Maranhão, Antônio José de Mello e Souza, Manoel Dantas e Thomaz Gomes. Com sede em 
Natal, o Gremio Polymathico foi fundado em meados de outubro de 1897, por jovens intelectuais 
do Estado, cujo interesse era o de formar um pequeno grupo de estudos literários. Entre os 
diversos artigos publicados pela Revista do Rio Grande do Norte, encontram-se textos que tomam 
o Rio Grande do Norte como tema. Aspectos Sertanejos foi um dos artigos que se debruçaram 
sobre a formação social e cultural do povo norte-rio-grandense. O autor descreve o sertanejo e o 
espaço em que este estava inserido, a partir de suas memórias de infância em Angicos, 
instituindo, ao mesmo tempo, uma dada formação identitária norte-rio-grandense e 
determinadas representações do passado. É a partir desta configuração da narrativa de Pedro 
Avelino que percorremos as relações entre memória, identidade e representação do passado. 
Palavras-chave: Memória. Identidade. Representações do passado. 
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A CONSTRUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DO(S) SERIDÓ(S) 
 
Gleyze Soares Macedo de Oliveira 
Elaine Cristina Diniz da Silva 
Graduandas – UFRN 
 
Joel Carlos de Souza Andrade - Orientador 
Professor Universitário - UFRN 
 
Este estudo está correlacionado com o projeto “Escriturística Seridoense: fontes, literárias e 
memorialísticas (século XIX ao séc. XX)”, focalizando a região do Seridó – RN na perspectiva de 
José Augusto Bezerra de Medeiros e Maria Regina Mendonça Furtado. O objetivo se dá na prática 
da “operação historiográfica” (CERTEAU) das obras “Seridó” e “Sertão do Seridó- um estudo de 
caso da Pobreza”, ambos dos respectivos autores citados anteriormente. Esta discussão parte de 
algumas inquietações, como o momento da historiografia brasileira em que tais estudos foram 
elaborados, e os extremos pelos quais uma mesma região são trabalhos por esses autores, ora um 
lugar de riquezas e bonança, habitada e construída pelos “grandes homens”; ora um lugar dos 
menos privilegiados, como o escravo e o camponês livre. Essa investigação trabalhou com fontes 
documentais presentes no fundo de José Augusto encontrados no Laboratório de Documentação 
Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó/UFRN e a dissertação de Maria 
Regina de 1985. Como resultado das pesquisas, buscou-se problematizar os repertórios 
discursivos e o modo de escrever e fazer a história seridoense. 
Palavras-chave: Seridó. Historiografia. Escriturística Seridoense. 
 
 
ENTRE A HISTÓRIA, A MEMÓRIA E A LITERATURA: OSWALDO LAMARTINE DE FARIA E A 
IDENTIDADE SERIDOENSE (1969-1980) 
 
Maria Samara da Silva - Graduanda - UFRN 
 
Esta comunicação apresenta um desdobramento das atividades de pesquisa realizadas no âmbito 
do projeto “Escriturística Seridoense: fontes históricas, literárias e memorialísticas (fins do séc. 
XIX ao XX)” que, em sua segunda etapa (temas e objetos), apontou para algumas possibilidades 
de trabalhos a partir do material investigado. É o caso do escritor Oswaldo Lamartine de Faria. 
Partindo de seu lugar de autoria, que cruza espaços, memórias e vivências, e entendendo a 
relevância do diálogo da história com a literatura, busca-se pensar numa perspectiva da 
construção de uma identidade seridoense. Tal escolha se justifica por algumas inquietações 
lançadas no decurso da leitura em relação aquelas obras e ao seu autor: os dilemas enfrentados 
(pessoais, sociais) por este sujeito em meio à sociedade em que está inserido; Estas facetas são 
apresentadas em muitos de suas escritos entre os quais destacam-se  para esse exercício a 
coletânea Sertões do Seridó (1980), Encouramento e Arreios do Vaqueiro do  Seridó (1969) e  Ferro 
de Ribeiras do Rio Grande do Norte (1984) que se apresentam aqui como exemplos marcantes do 
discurso deste autor. Portanto, este trabalho consiste numa pequena reflexão sobre a relação 
entre literatura, história e memória pelas facetas escriturísticas de um autor que deu uma rica 
densidade ao seu sempre ausente/presente espaço Seridó. 
Palavras-chave: Seridó. Oswaldo Lamartine de Faria. Literatura. História e Memória. 
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REGISTROS DA TRADIÇÃO SERIDOENSE NO ROMANCE "OS BRUTOS" DE JOSÉ BEZERRA 
GOMES  
 
Altierres Santos de Medeiros  
Graduando - UFRN 
 
Este estudo tem enquanto objetivo principal a reflexão e análise da tradição seridoense no 
romance "Os Brutos" de José Bezerra Gomes. A abordagem metodológica que guia nossas análises 
é de natureza totalmente qualitativa, uma vez que não buscamos sistematizar números ou 
padrões de recorrência de um dado fenômeno específico. A atual pesquisa divide-se em dois 
momentos principais: a coleta dos materiais a se analisar, que contará com a pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental enquanto procedimentos técnicos, e, por conseguinte, o 
momento de codificação e análise dos dados. No romance “Os Brutos” são em dois os grandes 
pólos que parecem fazer uma junção entre o Seridó e a obra literária. A primeira seria o algodão, 
manufatura principal do interior do estado do RN nas primeiras décadas do século XX e a segunda 
as relações de comércio que os grandes donos de terras e o grandes compradores desenvolveram 
para comercializar essa mercadoria. Também são elementos do enredo que retratam a tradição 
seridoense as cerimônias antes típicas dos grupos escolares no encerramento do ano letivo, tal 
como a vestimenta usada e as práticas sociais adotadas em tal evento. A linguagem também 
porta-se como categoria que refrate a tradição da microrregião, haja vista que o autor, com o 
intuito claro de provocar essa relação, confere discurso a seu narrador e personagens utilizando 
expressões tipicamente seridoenses. 
Palavras-chave: José Bezerra Gomes. "Os Brutos". Tradição. Seridó. 
 
 
“DAQUI A ALGUM TEMPO O SERTANEJO FALARÁ COMO TODOS NÓS”: O MODERNO E O 
TRADICIONAL NO SERTÃO DE CÂMARA CASCUDO 
 
Antônio Gomes da Silva Júnior 
Graduando - UEPB 
 
Raquel Silva Maciel 
Pós-Graduanda - UFPB 
 
O artigo busca analisar as obras Viajando o sertão (1934) e Vaqueiros e Cantadores (1939), ambas 
de autoria de Luís da Câmara Cascudo, pesquisador que dedicou parte de sua produção intelectual 
a confecção de escritos que analisaram elementos pertencentes ao universo da cultura popular. 
Entre as discussões que promoveu ao longo de sua trajetória destacamos, nesse trabalho, aquela 
que remete a construção imagética do espaço sertanejo. Nesse sentido, buscamos problematizar 
como esse intelectual potiguar opera um discurso sobre esse ambiente, região vislumbrada em 
sua narrativa como a melhor expressão das origens de uma cultura brasileira assim como 
afirmava ser o sertanejo o sujeito que melhor representava uma possível identidade nacional, a 
partir da constante oposição entre elementos modernos e tradicionais. Analisamos ainda a 
relação de tais obras com uma escrita memorialística, visto que ambas remetem a reminiscências 
do período vivenciado entre os anos de 1910 e 1913, quando o então Cascudinho transitava pelos 
solos sertanejos em busca da cura para as moléstias que lhe acometiam e, posteriormente, 
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através das viagens que empreendeu no período do governo de Getúlio Vargas que resultaram 
em notas de viagem publicadas em periódicos ou em crônicas natalenses. Para isso dialogamos 
com Albuquerque Jr. (2012) e suas contribuições em torno da invenção de uma região nordestina, 
além de Certeau (2009) e suas reflexões acerca da dicotomia erudito/popular presente na escrita 
de estudiosos do elemento popular.  
Palavras-chave: Sertão. Tradicional. Moderno. Câmara Cascudo. 
 
 
O FOLK-LORE: UMA ANÁLISE DA IDEIA DE ALMA COLLECTIVA NOS ESTUDOS DE JOÃO 
RIBEIRO (1895-1919) 
 
Ewerton Wirlley Silva Barros 
Graduando – UFCG  
 
Francisco Firmino Sales Neto – Orientador 
Professor Universitário – UFCG  
 
O cenário brasileiro no final do século XIX foi marcado por profundas transformações em suas 
relações políticas, econômicas e socioculturais. Ao sair da Guerra do Paraguai, em 1870, o Brasil 
ambicionava por um projeto que o afirmasse enquanto nação, tendo como eixo principal o povo 
brasileiro. Coube, então, aos polígrafos da época em formularem tal projeto. João Ribeiro foi um 
desses polígrafos, sergipano, que produziu conhecimento nas áreas do folclore, da filologia e da 
história. Em sua primeira viagem à Alemanha, Ribeiro teve contato com a cultura histórica alemã 
e, em específico, aos estudos da alma collectiva e, ao retornar para o Brasil, foi o primeiro a ser 
divulgador desse conhecimento. Esta proposta de pesquisa, portanto, ambiciona investigar e 
problematizar a construção da ideia de alma collectiva por João Ribeiro em seu contato com a 
cultura histórica alemã entre os anos 1895-1919. Em uma perspectiva interdisciplinar, a pesquisa 
está fundamentada nos campos da historiografia e do folclore. O conceito de análise de discurso 
de Michel Foucault foi utilizado como metodologia problematizadora. 
Palavras-chave: Folclore. Alma collectiva. João Ribeiro. 
 
 
UM PASSADO PARA UM ESPAÇO: TRADIÇÃO E PROGRESSO NA HISTORIOGRAFIA 
CARIRIENSE, A PARTIR DE JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO FILHO (1954-1973) 
 
Hildebrando Maciel Alves 
Pós-Graduando - UFRGS  
 
O presente trabalho procura compreender as relações estabelecidas com o passado do Cariri 
cearense, pelos escritos históricos de José Alves de Figueiredo Filho (1904-1973). Após formar-se 
em Farmácia, na Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará, retorna à sua cidade natal e 
estabelece inúmeras relações, chegando à presidência do Instituto Cultural do Cariri/ICC (1954-
1973). Inserido em um amplo movimento que buscava “mostrar ao Brasil o lugar do Cariri na 
história nacional”, o ICC arregimentou diversos intelectuais que buscavam pela história, folclore, 
geologia, geografia, demonstrar a relevância da região para o desenvolvimento do país. São 
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inúmeras formas de usos e ressignificações do passado que vai constituindo sentidos e uma 
identidade caririense. A preservação de fatos e homens gloriosos e o desejo de inserir a localidade 
nos trilhos da modernidade, que a nação estava seguindo, dão a tônica da escrita desses sujeitos. 
Nessa apresentação procuraremos problematizar e contextualizar a conturbada relação entre 
tradição e progresso presente nas obras “Cidade do Crato” (1954), “História do Cariri” (1964-
1968) – coletânea de 4 volumes. Estabelecer diálogos, no campo da história da historiografia, 
entre espaço, tempo e escrita da história é uma das contribuições que a pesquisa corrente 
pretende dar, pensando a historiografia como uma operação, a partir de Michel de Certeau. 
Palavras-chave: Historiografia. Cariri. Intelectual. Tradição. Progresso. 
 
 
DISCURSOS, HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE CANTADORES REPENTISTAS  
DE CAJAZEIRAS – PB:  A IDENTIDADE CULTURAL EM FOCO 
 
Leonardo Alves de Oliveira 
Aluno de pós-graduação - UFCG 
 
Este trabalho pauta-se nos estudos que investigam a relação que se estabelece entre discurso, 
história, memória e identidade cultural. De modo geral, objetivamos discutir a relação que se 
estabelece entre discurso, identidade cultural e memória, a partir do registro e análise de 
histórias de vida de cantadores repentistas da cidade de Cajazeiras – PB. Especificamente, o 
trabalho pretendeu analisar, a partir das narrativas de história de vida desses repentistas, qual a 
função social da cantoria para a cultura popular, em Cajazeiras-PB, a que condição cultural estão 
submetidos os velhos cantadores e de que forma os discursos contribuem para a valorização 
social e cultural da cantoria e dos cantadores, sobretudo no Alto Sertão Paraibano. A pesquisa é 
do tipo bibliográfica e documental. As bases teóricas buscadas são oriundas dos postulados da 
Análise de Discurso de Orientação Francesa e da relação destes com fundamentos sobre Memória, 
História e Estudos Culturais. Como sujeitos colaboradores da presente investigação, elegemos o 
conjunto de cantadores de viola atuantes na cidade de Cajazeiras - PB. Desse conjunto foi 
selecionada uma amostra composta por dois violeiros, com mais de sessenta anos de idade e que 
desenvolvam as atividades de repentista, há mais de dez anos, principalmente, na cidade de 
Cajazeiras – PB. Concluímos que a cantoria e seus repentes ressignificam a identidade do 
cantador sertanejo e se constituem numa via de aprendizagem da realidade, possibilitando a 
apreensão de problemas sociais, políticos econômicos e culturais. Essa tradução do real é 
perceptível nas narrativas dos cantadores que colaboraram na condução deste trabalho. 
Palavras-chave: Cantoria. Discurso de Velhos Cantadores. História. Memória. Identidade 
Cultural Nordestina. 
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AS MUDANÇAS NA CANTORIA ATRAVÉS DAS MEMÓRIAS DO POETA CÍCERO NASCIMENTO 
 
Evelyne Joyce Dantas Lucena 
Graduanda – UFRN 
 
Joel Carlos de Souza Andrade 
Orientador - UFRN 
 
Através das reminiscências de memória do cantador, poeta e repentista caicoense Cícero 
Nascimento, buscamos perceber como ele compreende as mudanças da cantoria e do perfil do 
cantador, especialmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba, em consonância com a sua 
trajetória. Metodologicamente, usamos os recursos da história oral com entrevista narrativa a 
partir da fluência do nosso interlocutor em relação ao tema da cantoria. O entrevistado faz uma 
leitura muito pontual das mudanças em curso em relação aos espaços de prática e performances 
da cantoria. Tendo como marco inicial a década de 1950, quando teve início o seu envolvimento 
com tal prática, para uma fase mais recente, pois ela deixou, desde a década de 70, de ser realizada 
predominantemente em fazendas e festas familiares, para estar presente em espaços e eventos 
criados especificamente para isto: os congressos de cantoria. Percebe também que o cantador, 
hoje em dia, utiliza uma linguagem que não é mais a linguagem do povo que escuta. Tendo 
procurado estudar e ter contato com a linguagem de meios de comunicação como a televisão, se 
distancia de seu público, à medida que adota uma nova linguagem. O interlocutor concebe 
negativamente essas mudanças à cantoria, e, em seu universo performático expõe, em tom 
saudosista, uma luta contra o esfacelamento de uma tradição que leva o “verdadeiro cantador” e 
a “verdadeira cantoria”, concepção que aguça uma rica reflexão sobre os sentidos da mudança. 
Palavras-chave: Repente. Cantoria. Memória. 
 
 
VOU PEDIR LICENÇA PARA CONTAR A MINHA HISTÓRIA: A VALORIZAÇÃO DO VAQUEIRO NO 
CENÁRIO CULTURAL NORDESTINO 
 
Guilherme Lima Silva Júnior 
Graduando - UESB  
 
Vanessa Cristina Meneses Fernandes 
Professora Universitária - UESB 
 
O presente trabalho visa relatar a importância da figura do vaqueiro nos aspectos sociais, 
culturais e econômicos no cenário nordestino. Apresentamos, então, aqui uma breve discussão 
com alguns autores clássicos e outros mais contemporâneos no que se refere ao processo de 
adentramento dos sertões em virtudes do uso do gado e período aurífero para o processo de 
interiorização. Desta forma, procuramos relatar sobra à origem da profissão desde o processo de 
povoamento do “sertão”, evidenciando as relações de trabalho existente nessa atividade, quando 
era praticada apenas nas fazendas, até a redução de sua utilidade em virtude das diversas formas 
de distribuição das mercadorias produzidas e os avanços da tecnologia. Faremos uma abordagem 
sobre as funções do vaqueiro e a importância do uso de sua “blindagem de couro”, e para o 
enriquecimento de tal produção, contamos com a participação de um vaqueiro aposentado, que 
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de forma contundente, contribuiu para a construção do artigo. Assim, conseguimos fazer um 
diálogo de grande valia entre a importância da utilização da história local e assim como da 
oralidade, como metodologias que contribuem para o enriquecimento das fontes para este tipo 
de pesquisa. Então, reconhecemos que as trajetórias dos indivíduos e dos grupos merecem serem 
ouvidas, também as peculiaridades de cada sociedade devem ser conhecidas e respeitadas. 
Palavras-chave: Adentramento. Couro. Oralidade. Sertão. Vaqueiro. 
 
 
ENTRE PERDAS E GLÓRIAS: VAQUEIRO, SÍMBOLO DA CULTURA SERTANEJA 
 
Ana Cristina de Sales 
Professora Universitária – URCA 
 
Os vaqueiros na contemporaneidade se utilizam das diversas propagações de imagens sobre eles 
nas músicas, nas exposições culturais, nas festas religiosas (e do vaqueiro), entre outros 
elementos para legitimar seu lugar de atuação na cultura nordestina. Estes sujeitos se destacaram 
pela coragem e bravura com que se embrenhavam na mata cerrada, em busca dos bois. Estes 
indivíduos faziam verdadeiros malabarismos para escapar dos arranhões de espinhos e pontas 
de galhos secos, cobras, lendas, etc. Desse modo, problematizamos as representações sociais que 
os vaqueiros constroem sobre si e sobre seu modo de viver nos sertões, como também: as formas 
de uso e de apropriação dos artefatos culturais que a contemporaneidade produz sobre a imagem 
dos personagens (vaqueiros) e da vida sertaneja. Utilizamos como fontes: cordéis, contos e 
composições musicais, para pensarmos a historicidade das práticas oriundas das relações entre 
esses sujeitos nos meios rural e urbano.  
Palavras-chave: Vaqueiro. Representação. Sertão 
 
 
CENAS DE “UM NOVO TEMPO”: O AGAVE E O MITO DA SALVAÇÃO (CUBATI – PB) 
 
Silvano Fidelis de Lira 
Professor da Rede Básica - Secretaria Municipal de Educação de Cubati - PB 
 
O presente texto é um recorte de minha dissertação de mestrado, defendida em 2015, na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), nele proponho uma análise dos variados discursos que 
tornaram possíveis a implantação e positivação da cultura no agave no Norte do país 
(posteriormente a região será denominada de Nordeste), na Paraíba e finalmente no município 
de Cubati. Compreendo que os discursos proporcionaram a circulação de saberes sobre o agave e 
suas fecundidades, estes discursos tiveram impacto, sobretudo na vida dos grandes fazendeiros, 
que foram logo convencidos de que a diversificação da agricultura seria uma das principais vias 
de salvação para a agricultura, desestabilizada pela estiagem e pelas pragas naturais que 
destruíam as plantações. Ainda na discussão acerca dos discursos sobre a cultura do agave, 
proponho uma análise sobre a atuação de dois sacerdotes católicos que montaram um verdadeiro 
tribunal do agave, um acusando e o associando a maldição e outro o mostrando enquanto bênção 
divina, trata-se de uma batalha de representações sobre e em torno do agave. Seria ele bênção 
ou maldição? Presente de Deus ou do Diabo? 
Palavras-chave: Agave. Agricultura. Representação. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIAS: EXPERIÊNCIAS DOS EX-COMBATENTES DE LAJES PINTADAS-RN 
DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
Cláudia Jessica de Gusmão 
Graduanda - UFRN 
 
Analisa como os ex - combatentes da cidade de Lajes Pintadas – RN reconstroem a sua 
participação na Segunda Guerra Mundial a partir da memória. A problemática partiu da 
inexistência de pesquisas sobre esse tema em relação à História Local, em contraste com a vasta 
produção historiográfica sobre o referido período em âmbito nacional e internacional, como 
evidenciam os estudos de Eric Hobsbawm, que, analisa as duas Grandes Guerras Mundiais, como 
também, os estudos de Francisco César Alves Ferraz, que analisa a participação dos brasileiros na 
Segunda Guerra Mundial. Adotou a abordagem da História Oral, preconizada por José D’Assunção 
Barros, para analisar entrevistas realizadas com 03 ex - combatentes, sendo eles, os senhores João 
Carlos de Lima, aposentado de 94 anos. José Ferreira de Lima, aposentado de 93 anos, e José 
Ferreira Pontes, aposentado de 95 anos. Todos moradores do Município de Lajes Pintadas – RN. 
Em termos de técnicas metodológicas, a pesquisa tomou como premissas a gravação em áudio e 
transcrição das fontes referidas. Sustenta a hipótese, a partir de levantamentos preliminares 
feitos nas fontes históricas, que, através da memória os ex – combatentes reconstrói a sua 
participação na guerra, como também, nos refletem em que ambiente sócio geográfico viviam 
esses homens antes do alistamento e quais foram os inúmeros impactos causados na vida deles 
nesse importante momento. O trabalho encontra-se em andamento, razão pela qual considera 
que novas pesquisas possam ser desenvolvidas acerca da temática, no futuro. 
Palavras-chave: Memórias. Ex- combatentes. Segunda Guerra Mundial. 
 
 
ARQUIVO, MEMÓRIA E ESCRITA DA HISTÓRIA: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB) 
E UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 1965 A 1980 
 
Mayra Dantas Barbosa da Silva 
Graduanda – UFRN 
 
Juciene Batista Félix Andrade 
Professora Universitária - UFRN 
 
A presente comunicação tem por objetivo apresentar o projeto de extensão “Catalogação, 
Digitalização e Disponibilização on-line da subsérie Movimento de Educação de Base (MEB), série 
Rádio Rural de Caicó, fundo da Diocese de Caicó (1965-1980) ”, constituída de 21 caixas, com 
documentos que vão dos anos de 1965 a 1980, custodiados pelo Laboratório de Documentação 
Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES). O trabalho consiste, em 
catalogar o material compulsado buscando analisar as tipologias documentais deste fundo e suas 
contribuições tanto para educação, no período em que as atividades foram desenvolvidas, quanto 
para a preservação da memória, atentando para o fato de que o patrimônio arquivístico constitui 
um legado do homem ao longo do seu percurso histórico. Dessa forma, o movimento da história, 
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de transformação, de petrificação de vestígios, é um deslocamento na constituição de um lugar 
de memória. 
Palavras-chave: Arquivo. Memória. MEB. 
 
 
PREGADA OU INDESEJADA: REPRESENTAÇÕES DA MULHER CAICOENSE PELAS FÔLHAS DA 
IGREJA (1950-1960) 
 
Roberta Naianny Bezerra de Medeiros 
Graduanda - UFRN 
 
No projeto a autora Roberta Medeiros trabalha a mulher vista por diferentes ângulos, do padrão 
ao desviante. O projeto tem como principal fonte o Jornal, e terá o ano de 1955 como foco tendo 
em vista que o jornal funcionou por dez anos na cidade de Caicó-RN, e trabalhar com todas as 
edições seria demais para um artigo. As edições são conservadas no (LABORDOC) da Universidade 
Federal do Rio Grande Do Norte, Campus de Caicó. Com a realização da pesquisa podemos dizer 
que de fato se havia um discurso que necessariamente pregava um modelo padrão de mulher a 
ser seguido pelo jornal, dentre outros assuntos abordados nas edições, não havia participação 
feminina na editoria do jornal, e muito raramente eram publicados algo escrito por mulheres. 
Assim concluímos a desvalorização da mulher em questões de relações de poder onde a mesma 
era tida como esposa, cristã, mãe, e uma mulher do lar.  
Palavras-chave: Mulher, Igreja, Jornal 
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ST 8 – MICRO-HISTÓRIA: PERSPECTIVAS RECENTES 
Coordenação: Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (almirbueno@uol.com.br) – Departamento de 
História (CERES-UFRN) 
 

ST 14 - POSSIBILIDADES DE USOS DOS ARQUIVOS PESSOAIS 
PARA O ESTUDO DE INTELECTUAIS 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes (paulafdes@gmail.com) –  Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas (CERES-UFRN) 
 
 
ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS:  ESBOÇO PROSOPOGRÁFICO DOS 
PATRONOS E DOS PRIMEIROS ACADÊMICOS  
 
Cecil Vinicius Olivar Oliveira Guerra 
Graduando – UFRN 
 
O trabalho possui como escopo investigar a criação da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras 
(ANL). Para tanto, debruçou-se sobre os seguintes aspectos: o nascimento da academia; o que 
justificou seu surgimento na cidade de Natal em meados da década de 1930; quem foram os seus 
organizadores; quais critérios observados na escolha dos patronos e dos primeiros acadêmicos. 
A pesquisa inspirou-se na ideia de que ao longo de toda sua trajetória a ANL apresenta-se como 
uma entidade que congrega a elite intelectual potiguar. Neste ensejo, cuidou-se de discutir, 
especificamente, o perfil desses intelectuais no momento da fundação da entidade e descrever as 
marcas que os unem. Adotou-se como método a prosopografia, o qual permite agrupar elementos 
biográficos de um grupo de sujeitos históricos que constroem, a partir de uma ação coletiva, uma 
trajetória comum. Os dados biográficos foram obtidos em documentos da própria ANL, no livro 
“400 nomes de Natal” e no jornal A República. Com vistas ao desenvolvimento do estudo, serviu-
se dos procedimentos indiciários propostos pela micro-história para construir os perfis 
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biográficos. Por fim, em sede de conclusão, constatou-se o papel preponderante desempenhado 
por Câmara Cascudo na constituição da entidade, bem como identificou-se que a entidade agrega 
o pensamento católico, as ideias positivistas e os heróis republicanos.  
Palavras-chave: Academia Norte-Rio-Grandense de Letras; Prosopografia; Micro-história. 
 
 
TRILHAS INVESTIGATIVAS DO “ACERVO ODILON ALVES PEDROSA”: INDÍCIOS, FONTES E 
DISCURSOS MILITANTES DE UM ARQUIVO PESSOAL, NA PARAÍBA DOS ANOS 1920-1940 
 
Ramsés Nunes e Silva  
Professor universitário – UEPB 
 
As querelas discursivas do mundo confessional e secular, impactantes no final do século XIX e 
primeiras décadas do século XX, nortearam a formação de jovens, engajados no universo de 
militâncias. Em jogo, uma parte dos embates que os colocava em lados opostos. Haja vista, a noção 
de "perda de espaço” dos signos da confessionalidade, pelo avanço do “mundo profano”. Esse 
último, imbuído da “dessacralização" das relações sociais e culturais, a se afirmarem junto à 
sociedade cada vez menos confessional. Manifestação, a gerar forte reação da Igreja católica. Nos 
seminários, espalhados pelo “mundo cristão", foi arregimentada uma geração de seminaristas 
imbuídos de forte fervor combativo. Tanto na Europa, quanto no Brasil, uma extensa pauta de 
demandas seriam apresentadas pela Sé romana. Entre elas: a retomada da influência clerical. 
Nossa pesquisa, fruto de um trabalho de pós-doutoramento, junto à Universidade do Minho 
(Portugal), se lança sobre a trajetória de Odilon Alves Pedrosa. Um dos artífices do engajamento 
católico, na Paraíba e Pernambuco, entre os anos de 1920 e 1940. A estruturação, e diagnóstico, 
de seu arquivo pessoal (sob nossa tutela), vem proporcionando mapeamento e reflexão, 
necessários para inquirir os protagonismos daquele intelectual. Dispostos e organizados, diga-
se, a gerir afirmações e combatividades. Mas também, adaptações e ajustes, segundo ele 
“necessários”, em "tempos reformistas”. Particularmente, na qualidade de educador, jornalista 
e ativo líder clerical. 
Palavras-chave: Igreja católica. Intelectuais. Modelos instrucionais. Protestantismo 
 
 
EM MEIO A ESCRITOS E RABISCOS: A PRODUÇÃO TEATRAL DO "IMPREVISÍVEL DIRETOR 
BRASILEIRO" LUÍS ANTONIO MARTINEZ CORRÊA 
 
Cássia Abadia da Silva 
Pós-Graduanda - Universidade Federal de Uberlândia 
 
Nossa proposta tem a finalidade de analisar a produção teatral do diretor brasileiro, Luís Antonio 
Martinez Corrêa (1950-1987), tendo em vista as possibilidades e os desafios que este tema nos 
impõe, ao tomar como fonte de pesquisa os múltiplos materiais que compõe o “Arquivo Martinez 
Corrêa”.  Sob os cuidados do CEDOC/Funarte, este arquivo é o acervo pessoal do diretor, que 
depois de passar por algumas intempéries foi doado pela família a tal instituição. Luís Antonio, 
nascido em Araraquara/SP, logo se apaixona pela arte teatral, suas primeiras aventuras se deu 
enquanto ator, depois como diretor em grupos teatrais estudantis. No final da década de (19)60 
ele se muda para São Paulo, onde passa a trabalhar no Teatro Oficina com o irmão José Celso 
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Martinez Corrêa (Zé Celso), é ali no porão do teatro que surge o Grupo Pão & Circo, com o 
primeiro grande sucesso “O casamento do pequeno-burguês” de B. Brecht, em que Luís Antonio 
é (re)conhecido pela crítica e pelo público nacional e internacional e assim começa a carreira de 
um “homem de teatro” - tradutor, dramaturgo, ator, diretor, professor. Os 4.566 documentos que 
constitui o “Arquivo Martinez Corrêa” são as sobras que restaram da produção desse teatrólogo 
que dedicou boa parte da sua vida ao teatro, nele encontramos desde cadernos, recortes de 
jornais, fotografias, cartas a anotações e recibos. Assim, estamos explorando o acervo, buscando 
metodologias e suportes teóricos para atender as especificidades que esse arquivo rico, delicado 
e pessoal  nos pede, sempre guiados pela inquietação do que esses materiais tem e podem nos 
contar sobre, Luís , o teatro brasileiro e o seu tempo. 
Palavras-chave: Produção teatral; Luís Antonio Martinez Corrêa; arquivo pessoal. 
 
 
TRAÇOS DE UM ARTISTA POTIGUAR: A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PESSOAL DE NEWTON 
NAVARRO BILRO 
 
Antonio Macena da Silva 
Graduando - UFRN 
 
O trabalho analisa a organização do arquivo pessoal do norte-rio-grandense Newton Navarro 
Bilro (1928 e 1992). Este trabalho está vinculado a um projeto mais amplo que objetiva catalogar 
acervos pessoais de personalidades potiguar. O trabalho apresenta os tipos documentais que 
compõe esse acervo, enfatizando os trabalhos autorais (desenhos, pinturas, crônicas, peças 
teatrais). Demonstra os métodos adotados com a documentação. Destaca como os documentos 
evidenciam a relação do artista com a cidade de Natal e identificam relacionamentos pessoais, 
políticos e artísticos que ele manteve. 
Palavras-chave: 1. Arquivologia. 2. Arquivo pessoal. 3. Newton Navarro Bilro. 4. História e 
Biografia. 
 
 
DORIAN GRAY CALDAS E A PRODUÇÃO DE LUGARES DE SOCIABILIDADE NA INVENÇÃO DA 
ARTE MODERNA EM NATAL (1948-1969) 
 
Arilene Lucena de Medeiros 
Pós-Graduando  -UFRN 
 
O trabalho constitui um recorte da minha pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em História da UFRN, que visa produzir uma biografia histórica do artista e escritor natalense 
Dorian Gray Caldas. Parte da memória construída em torno do 1º Salão de Arte Moderna de Natal, 
de 1950, protagonizado por Dorian, Newton Navarro e Ivon Rodrigues, a fim de investigar os 
lugares de sociabilidade frequentados ou produzidos por seu único remanescente para praticar 
e divulgar a arte moderna em Natal entre os anos de 1940 e 1960. Por meio de narrativas em 
história oral de vida e recortes de jornais do acervo pessoal do depoente, o artigo reconstitui os 
espaços de atuação e as redes de articulação mobilizadas por Dorian Gray para tornar possível 
seu projeto de modernidade artística. Para isso, utiliza os conceitos de lugares de sociabilidade e 
geração propostos por Jean-François Sirinelli (2003; 2006), e o de modernidade, discutido por 
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Michael Foucault (2008); além das reflexões de Alessandro Portelli (1997) sobre história oral e de 
Ângela de Castro Gomes (2004) sobre a escrita de si e da história. O artigo constatou que para se 
afirmar como artista moderno, Dorian Gray transitaria por diversos lugares de sociabilidade 
intelectual e produziria outros tantos, desde os espaços da imprensa, das galerias e salões de arte, 
do poder institucional e político, aos espaços da cidade; até mesmo o espaço privado da sua casa, 
transformado em atelier, conquistas mediadas por intelectuais e políticos de renome, com 
atuação em diversas instâncias institucionais na cidade. 
Palavras-chave: Dorian Gray Caldas. Artista plástico. Arte moderna. Lugares de sociabilidade. 
Natal. 
 
 
O USO DO ARQUIVO PESSOAL DE VINGT-UN ROSADO POR AMÉRICA ROSADO 
 
Paula Rejane Fernandes 
Professora Universitária - UFRN 
 
O presente texto tem como objetivo analisar o livro Vingt-un, publicado em 1980. Este foi 
organizado por América Fernandes Rosado com a finalidade de celebrar os sessenta (60) anos de 
Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, intelectual que dá nome a obra. O livro compila documentos do 
arquivo pessoal do intelectual mossoroense. A análise permite investigar como América Rosado, 
por meio do uso do arquivo pessoal, contribuiu para construir representações em torno de Vingt-
un e colocá-las em circulação, como a de que era um intelectual a serviço do país de Mossoró. 
Para tanto, farei uso do esquema conceitual de Roger Chartier: apropriação, representação e 
circulação. 
Palavras-chave: Intelectual. Arquivo pessoal. Vingt-um Rosado. América Rosado. 
 
 
CARTAS ÍNTIMAS COMO TESTEMUNHAS DA HISTÓRIA 
 
Gisonaldo Arcanjo de Sousa 
Pós-Graduando – UFPB 
 
Maria José de Oliveira 
Pós-Graduação - IFRN/UFPB 
 
O trabalho tem como objetivo mostrar as cartas pessoais como fonte de material histórico, e, de 
certa maneira, contribuir para a construção da identidade do local SERIDÓ. Para isso, analisamos 
10 cartas escritas por seridoenses, no decorrer do século XX, de um total de 800. Tais cartas fazem 
parte dos Corpora Essas Mal Traçadas Linhas I  e Essas Mal Traçadas Linhas II e mostram como 
as cartas de caráter íntimo podem relatar fatos relevantes para a constituição histórica do local. 
A Historiografia é construída pela interpretação sensorial que um indivíduo ou vários deles têm 
sobre o espaço. Nesse caso, o discurso historiográfico do Seridó é a soma das narrativas, 
interpretações e sentidos plurais que seus habitantes fazem do local. Assim, podemos afirmar 
que há uma delimitação própria que define o lugar. No caso do Seridó, ela vem abastecida por 
discursos historiográficos que demarcam o tempo e o espaço. Os resultados apontam que ao 
investigar a fala/voz do seridoense nos permitimos enveredar pelos caminhos da nossa história, 
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de nossos costumes, cultura, fé, comportamento e, claro, de sua organização social que aparenta 
ser bem diferenciada dos outros povos habitantes dos territórios potiguares e regiões 
fronteiriças do Estado da Paraíba. 
Palavras-chave: Cartas pessoais. História. Sensibilidades. Seridó; 
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ST 9 – O BRASIL IMPÉRIO: TRAMAS, CONEXÕES E OUTRAS HISTÓRIAS 
 
Coordenação: Prof. Ms. Jeferson Candido Alves (jefersonalves@usp.br)- Doutorando em História 
(USP) e Prof. Ms. Rosenilson Silva Santos (rosenilsonsantos@yahoo.com.br) – Doutorando em 
História (UNB) 
 
 
CRIMINALIDADE E JUSTIÇA NO SERTÃO: O CASO DA PROVÍNCIA DA PARAHYBA NO 
SEGUNDO REINADO 
 
Cristiano Otávio Miguel Junior 
Graduando - UFRN 
 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na pesquisa de iniciação 
científicibiapinaa com processos criminais da comarca de Pombal, no sertão da Paraíba do Norte, 
totalizando 30 processos entre os anos de 1865 a 1889. Desse modo, os procedimentos e a 
metodologia utilizada para a realização da pesquisa consistiram nas análises dos processos à luz 
dos diplomas legais, que foi o Código do Processo Criminal de 1832 e a Reforma do Código do 
Processo Criminal de 1841. Assim como a estruturação de um catálogo geral e um específico com 
os agentes do judiciário. Os resultados obtidos consistem em perceber que na comarca de Pombal 
não havia bacharéis suficientes para povoar todos os cargos do judiciário. Dessa forma, o Estado 
Imperial na falta de um bacharel em direito na hora de nomear os agentes da justiça, preferia os 
seus próprios funcionários como os agentes da Guarda Nacional no cargo de juiz municipal. No 
caso do promotor público encontramos cidadãos para exercício do cargo. Isso revela que o 
preparo para exercer o cargo no judiciário ia além do fato de ser bacharel. Com essa análise, foi 
possível obter a compreensão de que o sertão era uma região diferente da que foi consagrada 
pela historiografia local, regional e nacional, que o dotou de barbárie, terra inóspita, sem lei. Isso 
fez com que concluíssemos que o sertão era dotado de civilidade, normas e regras sociais, na 
medida em que a região não era abandonada pelo Estado Imperial. 
Palavras-chave: Justiça. Brasil Império. Sertão. Paraíba.  
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JUSTIÇA NOS SERTÕES IMPERIAIS: PERCEPÇÃO SOBRE A CRIMINALIDADE NO SEGUNDO 
REINADO 
 
Andreza Karine Nogueira da Silva 
Graduanda - UFRN 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados preliminares obtidos na iniciação 
científica do projeto de pesquisa “Justiça para os Sertões: sistema, autoridade e práticas judiciais 
no Império do Brasil”. Nesse sentido, analisou-se o desenvolvimento do Poder Judiciário, na 
esfera criminal, no período de 1841 a 1889, nas Comarcas de Caicó (RN), Pombal (RN/PB), Flores 
e Ingazeira (PE). Foram utilizadas como fontes basilares para o estudo os processos-crime das 
referidas localidades e ainda o arcabouço legislativo criminal vigente na época, a saber: o Código 
Criminal de 1830, o Código de Processo Criminal de 1832 e a Lei de reforma do Código de Processo 
Criminal de 1841. Fazendo uso do método qualitativo, foram elaborados catálogos que 
permitiram aferir quais os crimes praticados com maior frequência em cada uma das Comarcas. 
Diante das pesquisas realizadas, percebeu-se que, não obstante o elevado índice de criminalidade 
nos locais estudados, a realidade desses sertões não condizia com a ideia tradicional de sertão 
como uma “terra sem lei”, onde o poder punitivo estatal não se fazia presente. Pelo contrário, 
apesar da precariedade estrutural e da dificuldade de internalização das normas, as informações 
obtidas no corpo dos processos e a própria instrução processual, permitiu perceber a presença 
do aparato judicial na busca pela manutenção da ordem.  
Palavras-chave: História. Brasil imperial. Justiça. Criminalidade. Sertões.  
 
 
A VILA DE MOSSORÓ NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX: COMÉRCIO, CÓDIGOS DE 
POSTURA E CONTROLE SOCIAL (1852-1870) 
 
Pedro Gil Silva Santos 
Pós-graduando - UERN 
 
O século XIX foi o período em que houve um acentuado número de Vilas e Cidades tomando forma 
por todo o território nacional. O Rio Grande do Norte não ficou fora desse processo e o objeto que 
iremos verificar neste trabalho será a Vila de Mossoró. Utilizando fontes como os códigos de 
posturas, atas e relatórios dos presidentes de província e as atas da Câmara 
Municipal,  objetivamos  investigar como a chegada de comerciantes estrangeiros e a instalação 
de seus estabelecimentos afetaram diretamente a criação de códigos de posturas e na dinâmica 
administrativa da localidade entre 1852 a 1870.    
Palavras-chave: Economia - Comércio - Códigos de Postura - Controle Social.  
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UM ESPANCADOR DE MERETRIZES NA CIDADE DO PRÍNCIPE: RELAÇÕES DE GÊNERO E 
COTIDIANO FAMILIAR NO SERIDÓ POTIGUAR NOS FINS DO SÉCULO XIX 
 
Marcos Fernandes de Oliveira 
Pós-graduando – UFCG 
 
O presente trabalho tem por finalidade investigar as relações de gênero presentes no cotidiano 
familiar e doméstico das famílias do Seridó Potiguar nos fins do século XIX. Metodologicamente 
direcionado a análise do discurso jurídico do período, sobretudo a partir da abordagem de 
diversos processos crimes e inquéritos policiais, dentre eles processos referentes a Francisco 
Vieira Cidra que foi indiciado em 1884 depois de ter espancado duas mulheres. As páginas dos 
processos de Francisco, assim como de outros arquivos analisados durante esta pesquisa 
apresentam experiências e situações cotidianas caracterizadas por diversas tensões, 
principalmente de gênero, que tornavam a unidade familiar no Seridó nos fins do oitocentos uma 
estrutura frágil. 
Palavras-chave: Família. Gênero. Seridó Potiguar. 
 
 
RELATOS DA (DES) ORDEM: A CRIMINALIDADE NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
NO SÉCULO XIX  
 
Andrezza Oliveira da Silva 
Rafaela dos Santos 
Graduandas - UERN 
 
O trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica e tem por finalidade compreender 
as ações do Império para combater o crime, a criminalidade e a violência no Rio Grande do Norte 
durante o século XIX, principalmente no sertão. Ao examinarmos o fenômeno da criminalidade, 
teremos a compreensão dos esforços dos gestores públicos, entre eles: Presidentes de Província, 
Chefes de Polícia, Delegados e Juízes, todos unidos para combaterem um "inimigo comum": os 
criminosos que atuavam no interior da província. Diante das dificuldades e das limitações do 
Império, pretendemos compreender como o Estado brasileiro buscava centralizar o poder, 
burocratizando, criando leis e equipando a polícia e seus membros para que se fizessem mais 
presente no cotidiano da população, principalmente dos mais pobres, utilizando seu aparato para 
manter o controle e a manutenção da ordem. Todavia, o poder do Estado, através de suas 
instituições, não conseguia se fazer presente nas regiões mais afastadas. Esses espaços eram 
representados, tanto nos documentos oficias como nos relatos dos viajantes que palmilharam a 
gleba potiguar, como um lugar longe da civilização, onde moravam pessoas rudes, propensas aos 
vícios e crimes, onde a violência se fazia presente na vida da população, aumentando o medo da 
formação de uma sociedade criminógena, sem o devido controle. Posto isso, buscamos, então, 
entender os limites das ações do Estado frente aos desafios de se manter a ordem na província 
do Rio Grande do Norte no Oitocentos. 
Palavras-chave: Crime. Sertão. Justiça.  
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A GUARDA NACIONAL E A ELEIÇÃO SENATORIAL DE 1867 NO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Aristildes Morais da Silva Neto 
Eduarda Ingred de Gois Torres 
Graduandos – UFRN 
 
O presente artigo pretende analisar a participação da Guarda Nacional no processo eleitoral no 
Império, dando ênfase à eleição senatorial ocorrida em 1867 no Rio Grande do Norte. Queremos 
entender como se dava a participação dos integrantes da Guarda Nacional junto às paróquias do 
Rio Grande do Norte, especialmente no que diz respeito ao trabalho das chamadas juntas de 
qualificações. Embora a reflexão recaia sobre a eleição senatorial ocorrida em 1867, o recorte 
temporal analisado para essa pesquisa consiste de período de 1860 a 1869. Como corpus da análise 
usaremos notícias veiculadas no Jornal do Commercio, assim como correspondências dos 
presidentes da província do Rio Grande do Norte endereçadas ao Ministério do Império. O 
trabalho realizado pelas Juntas de Qualificações deveriam expressar o desejo do voto popular, 
contudo, na maioria das vezes isso não ocorria. A importância que tinha cada trabalho realizado, 
nas paróquias do interior do estado, pelas juntas de qualificações, expressa o quanto o voto de 
cada eleitor, mesmo os que moravam nas freguesias mais distantes da capital, era de suma 
importância para a integração do Império. Quanto à Guarda Nacional, pretendemos refletir sobre 
o papel desempenhado por ela no processo eleitoral e a relação que a mesma possuía nas 
complexas relações políticas da época. 
Palavras-chave: Guarda Nacional. Império. Rio Grande do Norte. 
 
 
JUSTIÇA E CRIMINALIDADE: ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE OS SERTÕES DO SERIDÓ (1849-
1889) 
 
Iris de Freitas Campos 
Samara Karoline Dantas Costa 
Graduandas - UFRN 
 
Vanessa Spinosa – Orientadora 
Professora Universitária - UFRN 
 
O sertão, que desde os tempos coloniais é encarado como um lugar que abriga violência e atraso, 
vem demonstrando não ser apenas um espaço distante e precário, mas um ambiente em que os 
recursos da civilidade se fazem presentes e atendem aos mais diversificados setores da 
população. Em virtude disso, o presente estudo expõe e analisa os resultados preliminares do 
Projeto de Pesquisa “Justiça para os sertões: sistema, autoridade e práticas judiciais no Império 
do Brasil”, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo é o de fazer uma leitura 
desses espaços sertanejos que desmistifique a ideia de abandono através da intervenção estatal. 
Para tanto, utilizamos os processos-crime da Comarca de Caicó, Rio Grande do Norte, entre os 
anos de 1848 e meados de 1889, além da análise dos relatórios provinciais sobre o tema da 
criminalidade. Em resultado, é notável que a abertura de processos representa para o sertanejo 
a sua própria percepção do acesso à justiça e um elo que o conecta com o Estado. A justiça era, 
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portanto, um elemento integrador desse sertão para o Império, assim como um canal de maior 
controle e do exercício do poder central. 
Palavras-chave: Justiça, sertão, Império, Caicó, criminalidade 
 
 
ENTRE LIVROS E FOLHETINS: O MERCADO EDITORIAL CARIOCA NO SÉCULO XIX 
 
Danielle Christine Othon Lacerda 
Pós-graduanda – UFRJ 
 
Este artigo pretende identificar e analisar as práticas que envolvem o mercado editorial carioca, 
formado por editores, tipografias e livreiros, no processo produtivo e de comercialização de 
romances franceses em meados do oitocentos. Para tanto, com base em uma abordagem 
qualitativa, utilizamos como corpus documental, os anúncios, os folhetins e as notícias presentes 
no jornal Diário do Rio de Janeiro, no período que compreende as décadas de 1850 a 1860. A 
análise do corpus possibilitou compreender os mecanismos de apropriações e representação dos 
romances franceses pelo mercado editorial carioca como dispositivos geradores das práticas de 
leitura. A análise fundamenta-se nas noções de apropriação e representação, propostas por Roger 
Chartier e os conceitos de habitus e poder simbólico de Pierre Bourdieu. Este trabalho é parte de 
minha pesquisa de mestrado, cujo objetivo é compreender como os romances-folhetins góticos 
franceses foram apropriados por leitores cariocas e lisboetas na segunda metade do século XIX. 
Palavras-chave: Mercado editorial. Romances Franceses. Apropriação. Habitus, Poder simbólico. 
 
 
ESCRITOS DO PADRE IBIAPINA E DA IMPRENSA SOBRE A SECA DE 1877 
 
Noemia Dayana de Oliveira  
Graduanda - UFCG 
 
A seca de 1877-79 foi um acontecimento que desolou mais de cinco províncias nortistas do 
Império do Brasil, provocando doenças, mortes e grandes movimentos migratórios para as zonas 
litorâneas do país. Vários esforços foram feitos por parte do governo, bem como de iniciativas 
particulares para sanar os problemas daquela região, a qual vinha passando por problemas 
socioeconômicos desde fins do século XVIII, com a expansão das lavouras de café no sul. Dessas 
iniciativas, sobressaiu a do peregrino cearense Padre Ibiapina, que mereceu destaque nos jornais 
e relatórios dos presidentes de províncias, reconhecendo o trabalho e a importância das suas 
obras para os mais necessitados. Contabilizou-se ao longo de 15 anos (1860-1875) a construção de 
22 Casas de Caridade, hospitais, açudes, escolas e igrejas distribuídas nos sertões para o benefício 
de homens e mulheres pobres em situação de vulnerabilidade social. Em 1877 as obras do padre 
já se encontravam consolidadas social e economicamente (por meio da ajuda de terceiros), 
contudo, a seca desmobilizou-as, acarretando a saída de beatos para o sul em busca de esmolas. 
Para isso, foram escritas cartas pelo padre Ibiapina e pelos seus seguidores, com intuito de 
notificar aos benfeitores sobre a situação das Casas. Nesse sentido, analisaremos tais escritos 
comparando-os com periódicos locais, com objetivo de compreender quais foram às estratégias 
ressaltadas pelo padre para salvar a Caridade da penosa crise de 1877.  
Palavras-chave: Seca. Escritos. Padre Ibiapina. Caridade. Esmolas.  
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ESCRAVIDÃO E IMPRENSA NO RIO GRANDE DO NORTE DO SÉCULO XIX 
 
Aldinízia de Medeiros Souza 
Professora da Rede Básica – IFRN 
 
Antonia Márcia Nogueira Pedroza 
Pós-Graduanda - UFC 
 
José Evangelista Fagundes 
Professor Universitário - UFRN 
 
A historiografia do Rio Grande do Norte tem se aprimorado progressivamente, principalmente a 
partir dos trabalhos desenvolvidos no PPGH e em outros PPGs da UFRN. São expressivos os 
avanços conquistados na historiografia local acerca das pesquisas de temáticas diversificadas, 
abordando os períodos colonial e republicano. No entanto, são escassos os estudos dedicados à 
análise do Rio Grande do Norte no recorte imperial, insuficientes sobretudo a respeito da 
escravidão e das lutas dos negros nesta província. Na perspectiva da antropóloga Julie Cavignac, 
a explicação para este silêncio da história dos negros, livres e escravos, se dá pelo fato de que 
aqui, a história fora redigida primeiro “pelas elites locais que tentaram apagar, a todo custo, as 
especificidades étnicas (desses grupos) ao longo dos séculos.” No entanto, segundo o 
recenseamento do Império de 1872, a população geral (de livres e escravos) da província norte-
riograndense era de 233.979 habitantes, deste total, 13.020, eram cativos. Estudos mais recentes 
têm evidenciado a presença marcante de escravizados no Rio Grande do Norte, na atividade 
açucareira, na pecuária e na produção de seus derivados e também no exercício de muitas outras 
funções. Nossa proposta de pesquisa consiste em analisar as estratégias de liberdade dos 
escravos, seus deslocamentos espaciais, suas disputas judiciais, conflitos sociais entre escravos 
ou entre proprietários e escravos, suas práticas culturais e suas identidades étnicas na imprensa 
do Rio Grande do Norte no século XIX. Este artigo almeja apresentar os primeiros resultados de 
nossa pesquisa. 
Palavras-chave: Escravidão. Liberdade. Imprensa. 
 
 
AS HABITAÇÕES COLETIVAS DO RIO DE JANEIRO NO FINAL DO SÉCULO XIX – UMA 
PERSPECTIVA LITERÁRIA 
 
Josilene Silva Campos  
Professora Universitária - UEG 
 
A presente comunicação tem como objetivo discutir as representações sociais a respeito das 
habitações coletivas do Rio de Janeiro no final do Império no Brasil. Para tanto, foi utilizado como 
fonte as obras literárias Casa de Pensão e O Cortiço de Aluizio Azevedo. Como procedimento 
metodológico deste trabalho foi usado o que preconiza a pesquisa bibliográfica. A obra literária 
neste estudo é compreendida como uma fonte privilegiada de acesso a um tempo, como um 
espaço de memória. Os procedimentos utilizados na análise destes documentos foram tomados 
da bibliografia especializada alinhada com a perspectiva teórica da História Cultural. Estas obras 
trazem as representações a respeito da cidade, que é construída pelo autor como lugar de 
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contradições e tensões sociais. Apresenta-se, ora, como lugar de sonhos, realizações, luxúrias, 
gozos; ora, como centro de crises, conflito, intriga e perdições. A cidade assume forma própria e 
abriga em seu espaço uma coabitação de personagens, história e sentimentos. Os resultados 
dessas reflexões mostram que a partir da narrativa literária é possível vislumbrar como o autor 
constrói uma imagem a respeito das redes de solidariedade, sociabilidades, e códigos de 
condutas, formados nas habitações coletivas na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. 
Impresso como fundo dessa narrativa é apresentado as mudanças urbanas, políticas, sociais e o 
fim do império brasileiro. 
Palavras-chave: Literatura. Cidade. Império. Habitações. 
 
 
NOTAS SOBRE MULHER NA CIDADE DO PRÍNCIPE A PARTIR DO JORNAL "O POVO" (1889-
1890) 
 
Ywllkenne Mayre Soares Gomes Campos Barbalho 
Graduanda - UFRN 
 
Analisa o discurso republicano sobre a mulher através do jornal “O Povo” na Freguesia do Seridó 
nos anos de 1889 e 1890. A pesquisa surge através do interesse em compreender como a imprensa 
enxergava a mulher no referido período. Do ponto de vista metodológico, o estudo partiu da 
análise de periódicos, estes já foram utilizados em trabalhos por professores da UFRN, Campos 
de Caicó, além da seleção e transcrição do jornal “O Povo”. Os periódicos encontram-se em 
formato físico custodiados pelo LABORDOC, mas também em versão digital no site da Biblioteca 
Digital Nacional. Adota a abordagem da História do Discurso, abordada por Michel Foucault, para 
a análise de dois anos de circulação do periódico, entre 1889 e 1890, levando em consideração na 
análise o caráter intratextual, intertextual e contextual presente na fonte. Sustenta a hipótese 
de que a mulher nesse periódico aparece de forma tutelada pelo discurso republicano masculino 
naquele período. A pesquisa encontra-se em fase de andamento.   
Palavras-chave: Mulher. Imprensa. O Povo.   
 
 
LEVANTAMENTO E REFLEXÃO HISTORIOGRÁFICA: COTIDIANO E CULTURA DOS 
TRABALHADORES EM PERNAMBUCO NO OITOCENTOS 
 
Camilla Fernandes Nunes 
Graduanda - UNICAP 
 
Esta comunicação pretende apresentar os resultados de pesquisa a cerca da produção 
bibliográfica que aborda o tema da cultura e da experiência dos trabalhadores em Pernambuco 
no século XIX. Concluímos que existem raros e poucos estudos que tem como foco os 
trabalhadores pernambucanos no século XIX. Diante disso, dialogamos constantemente com a 
bibliografia nacional sobre o tema buscando pesquisar, sistematizar e revisar a historiografia 
(livros, dissertações e teses) sobre estudos que tiveram como foco o tema em questão. Nosso 
caminho de investigação e reflexão baseia-se na concepção de E. P. Thompson que objetiva 
analisar a experiência dos trabalhadores na sociedade classista. O caminho metodológico 
escolhido realizou um diálogo com a bibliografia levantada utilizando-se como base crítica a 
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abordagem histórica de E. P. Thompson e sua lógica que privilegia a análise dos costumes, da 
experiência e da cultura numa perspectiva vista de baixo. A resistência e o anseio pela liberdade 
são discutidos em diversos trabalhos, porém naqueles que nos debruçamos abordam o cotidiano 
dos cativos e também dos africanos livres, destacando seus aspectos como forma da resistência. 
O trabalhador livre, e principalmente o escravizado, por muito tempo não foi retratado pela 
historiografia de acordo com a sua devida importância, porém percebemos em nossas pesquisas 
o protagonismo dos trabalhadores no desenrolar da história.  
Palavras-chave: Cultura. Pernambuco. Trabalhadores.  
 
 
AS REVOLTAS DOS DESVALIDOS NO ATUAL NORDESTE DURANTE O IMPÉRIO 
 
Bruna Paes Leme Medina 
Antonio Gomes da Silva Júnior 
Graduandos - UFCG 
 
O artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida em torno de algumas revoltas, sendo elas: as 
abolicionistas, a de Quebra-Quilos e a do Ronco da Abelha, que ocorreram na Paraíba e em alguns 
estados do Nordeste durante o Império brasileiro. Relaciona-se, também, “a grande” seca e falta 
de recursos aos motins que estavam acontecendo no Sertão.  A discussão será desenvolvida 
atentando ao fato que essas revoltas podem não possuir ligação direta entre si, mas estão 
entrelaçadas ao sentimento de medo que povo possuía e como elas foram importantes no fim do 
século XIX para demonstrar a insatisfação das camadas populares da sociedade com o governo 
imperial. Para isso se faz necessário a contribuição de diversos estudos, como os de Durval Muniz 
de Albuquerque Jr. a respeito da seca e a relação com sua “invenção”, que resultou em mais 
recursos destinados ao Nordeste. De acordo com o estudo de Maria Luiz Ferreira de Oliveira no 
tocante resistência popular contra o a “Lei do Cativeiro”, os estudos feitos pelo professor Doutor 
Luciano Mendonça sobre a Revolta de Quebra-Quilos na Paraíba e a abolição da escravidão 
Palavras-chave: Sertão, Ronco da Abelha, Quebra-Quilos, Império 
 
 
PRENDAM OS CABEÇAS DA SEDIÇÃO: OS QUEBRA-QUILOS NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE (1873-1875) 
 
João Fernando Barreto de Brito 
Pós-graduando - UFRJ 
 
Durante a segunda metade do século XIX, o Império do Brasil promoveu uma série de mudanças, 
especialmente ao longo das décadas de 1850-1870. Tais transformações estiveram inseridas no 
processo consolidação do Estado Moderno Imperial e nas inovações e racionalizações da 
economia, dentre as quais podemos citar o primeiro Censo Geral do Império (1872), a adoção e 
unificação do  sistema métrico decimal francês (promulgada por lei em 1862, mas que vigorou a 
partir de 1873), e o recrutamento militar por sorteio (1874). Sabendo disso, analisaremos as ações 
dos populares envolvidos nos motins conhecidos como “Quebra-quilos” em 1874-1875 no Rio 
Grande do Norte, que se insubordinaram contra as citadas medidas adotadas pelo governo 
imperial, bem como da elevação dos impostos das municipalidades. Nossa finalidade é 
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compreender os significados construídos em torno do citado movimento, identificando seus 
sujeitos e possíveis formações de solidariedades horizontais dos sediciosos (inclusive com 
pessoas provenientes de outras províncias). Para tanto, nossa intenção é averiguar diversas 
fontes de maneira a cruzar as cartas entre os presidentes de província do RN e os ministros da 
Justiça e da Guerra; investigar os periódicos de diferentes províncias e  problematizar os 
relatórios e falas presidenciais norte-rio-grandenses. 
Palavras-chave: Sistema métrico decimal; Quebra-quilos; Rio Grande do Norte. 
 
 
QUANDO VOCÊ MENOS ESPERA, A SECA VEM: FAMÍLIA E COTIDIANO NOS SERTÕES DO 
NORTE DO IMPÉRIO DO BRASIL (1870-1890) 
 
Jeferson Candido Alves 
Pós-graduando - USP 
 
Nossa pesquisa tem por foco a história social da família nos Sertões pecuaristas da Província do 
Rio Grande do Norte no período de 1870 a 1890, através da relação entre o patrimônio familiar e 
o fenômeno climático-social das secas, que periodicamente assolavam e assolam esses espaços. 
Nosso objetivo não reside na ratificação da leitura determinista que estabelece um modelo fixo 
para seca e pobreza, mas em problematizar a citada relação patrimônio familiar e este fenômeno 
climático-social. Desse modo, pretendemos investigar como se deu tal relação, que estratégias 
foram efetivadas para produção e conservação do patrimônio, se elas surtiram ou não efeito, se 
não, verificar como se deu a dilapidação desse cabedal. Constituem nossas fontes de primeira 
mão, 177 inventários post-mortem, sob a guarda do LABORDOC-UFRN, documentação esta que nos 
permite refletir sobre o cotidiano dessas famílias, entrever a vida econômica e as relações sociais 
desenvolvidas por um determinado grupo familiar, trabalhadas através da metodologia de 
cruzamento das fontes e dados. Por meio de tal estudo, no esteio da relação entre a família 
sertaneja e a seca, desvelamos, também, o laço umbilical existente entre cultura e natureza. 
Palavras-chave: Família; Seca; Cotidiano.  
 
 
ALFORRIA EM DISPUTA: FRAGMENTOS DE HISTÓRIAS DE ESCRAVIZADOS NO RIO GRANDE 
DO NORTE OITOCENTISTA 
 
Aldinízia de Medeiros Souza 
Professora da Rede Básica - IFRN 
 
O presente trabalho faz parte de um estudo sobre a luta pela alforria, realizado a partir do 
levantamento de informações sobre escravos e libertos nos jornais do Rio Grande do Norte na 
segunda metade do século XIX. A análise dos jornais trazem à tona situações enfrentadas pelos 
escravizados na aquisição da liberdade. São informações que não aparecem nas cartas de alforria, 
pois, estes documentos raramente expõem os conflitos que por ventura tenham ocorrido até que 
a alforria fosse adquirida. A partir do caso de Maria José, escrava pertencente a cinco condôminos 
e que recebeu carta de liberdade de apenas um deles, podemos refletir sobre as condições 
precárias da liberdade, bem como perceber as atitudes de escravos e senhores em meio à disputa. 
O caso citado se desencadeia em várias edições do Jornal O Brado Conservador, na cidade de Assú, 
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em 1877. Assim, este trabalho apresenta as primeiras reflexões resultantes do estudo de casos 
envolvendo a luta pela liberdade na segunda metade do século XIX do Rio Grande do Norte. 
Palavras-chave: Alforria.Escravidão. Imprensa.  
 
 
POPULAÇÃO NEGRA NO SERTÃO PARAIBANO: VILA FEDERAL DE CATOLÉ DO ROCHA (1836-
1866) 
 
Anicleide de Sousa 
Pós-Graduanda - UFPB 
 
O objeto de estudo deste trabalho é a população escravizada que viveu na Vila Federal de Catolé 
do Rocha no século XIX, que contrapondo-se a uma historiografia que durante muito tempo 
negou ou deu pouca importância a essa parcela da população, minha pesquisa busca destacar 
dados demográficos históricos que mostram a presença escrava em Catolé do Rocha e também 
análises acerca das vivências de mulheres, crianças e homens escravizados, com foco nas suas 
relações familiares e sociais tanto com indivíduos de sua mesma condição quanto com livres e 
libertos/forros. Tal pesquisa tem como aporte teórico e metodológico a História Social e a 
Demografia Histórica, que tem como pressuposto dar visibilidade a atuação de sujeitos históricos 
que foram comumente silenciados. Para tanto, utilizo diversas fontes, tais como eclesiásticas 
(livros de batismo e de casamento); cartoriais (escritura de permuta, escritura de venda, livros 
de notas, procurações, cartas de alforria), e judiciários (testamentos e inventários) que permitem 
conhecer as ações de resistência ao sistema escravista, a exemplo do estabelecimento de relações 
parentais, como o compadrio, uma aliança espiritual que permitia a formação de redes de 
solidariedade para melhores condições de sobrevivência em uma sociedade escravista. Busco 
com esse trabalho contribuir para a historiografia brasileira sobre escravidão no Sertão, e em 
especial a da Paraíba, conhecendo as estratégias utilizadas por esses indivíduos para a 
manutenção de laços familiares e do estabelecimento de redes de sociabilidades, como também, 
contribuir para a formação da identidade da população afro-paraibana nessa região, atendendo 
dessa forma a Lei 10.639/2003. 
Palavras-chave: Sertão. População Negra. Parahyba Oitocentista. 
 
 
COMPADRIO ENTRE CATIVOS NO SERIDÓ NO SÉCULO XIX (1844–1849) 
 
Mayra Dantas Barbosa da Silva 
Graduanda – UFRN 
 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo - Orientador 
Professor Universitário - UFRN 
 
O batismo introduz o indivíduo na comunidade cristã, sendo o compadrio, na sociedade 
escravista do Brasil, um elemento de consolidação de laços de sociabilidade, de acordo com o que 
enunciam Sílvia Maria Jardim Brügger e Antonio Augusto Arantes - este último, preocupado em 
registrar as múltiplas formas pelas quais ele ocorre e analisar, também, suas funções. Michele 
Soares Lopes, ao estudar o Seridó no século XIX, por exemplo, atentou para o padrão de pais 
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espirituais, analisando justificativas sociais marcadas pelo preconceito racial e de classe 
existente na época.  Nesta comunicação, analisamos como se constituía o compadrio envolvendo 
escravos na Freguesia do Seridó durante o século XIX, tomando como recorte o período de 1844 
a 1849, correspondente a um livro de batizados do período. O trabalho consiste em examinar 
como ocorreu esse processo, sua função e o padrão de “pais espirituais” dos filhos de cativos no 
recorte espacial e temporal referido. A pesquisa foi realizada a partir de um livro de batizados da 
Freguesia do Seridó, custodiado, em formato digital, pelo Laboratório de Documentação Histórica 
(LABORDOC), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. No livro citado 
pôde-se observar uma maior predominância de cativos que apadrinhavam cativos, porém a 
presença de senhores que apadrinhavam seus próprios escravos também era frequente, 
enquanto não se vê a presença de livres nesse processo. Por conseguinte, pode-se perceber uma 
existência considerável de laços de sociabilidade entre senhores e escravos, com a intenção, 
provavelmente, de se conseguir benefícios com o compadrio. 
Palavras-chave: Cativos; Compadrio; Seridó 
 
 
RESISTÊNCIA À NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO ESCRAVO GREGÓRIO: ALFORRIA DE 
ESCRAVOS NA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 
 
Clara Maria da Silva 
Aristildes Morais da Silva Neto 
Graduandos - UFRN 
 
O objetivo deste artigo é analisar formas de negociação, resistência e luta de escravos, tendo em 
vista a conquista da liberdade. Por meio de periódicos potiguares, como o Brado Conservador, 
que circularam na segunda metade do século XIX demonstraremos como a escravidão era algo 
presente na província do Rio Grande do Norte. Apesar de nesse período haver um declínio da 
escravidão no Brasil, as ocorrências nos jornais com foco em escravos são numericamente 
significativas. Ressaltaremos, especialmente o caso de Gregório, uma criança escrava de sete anos 
que tem seu caso exposto nos jornais pelo fato de sua família lutar por sua liberdade. 
Palavras-chave: escravo; alforria; negociação; resistência. 
 
 
TRAMAS DA ESCRAVIDÃO ILEGAL, DA REESCRAVIZAÇÃO E DAS LUTAS DOS ESCRAVIZADOS 
PELA LIBERDADE, NOS MEANDROS DA LEI E FORA DELA, NA PROVÍNCIA DO CEARÁ, SÉCULO 
XIX 
 
Antonia Márcia Nogueira Pedroza 
Pós-Graduanda – UFC 
 
A escravização de pessoas livres era considerada crime pelo Artigo 179 do Código Criminal de 
1830. Todavia, foi usual a prática de escravizar descendentes de africanos, livres e libertos. As 
estratégias para escravizar ilegalmente eram muitas e essas práticas aconteciam, às vezes, com 
o conhecimento das autoridades. Contudo, os supostos escravos, livres e libertos pobres não 
assistiam à opressão passivamente. Eles atuavam dentro e fora da Justiça para obter a liberdade, 
mantê-la ou readquiri-la. Numa abordagem que se insere no campo da história social da 
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escravidão, o principal objetivo deste trabalho consiste em compreender como a liberdade foi 
usurpada e reivindicada pelos sujeitos sociais nas tramas dos costumes e da Justiça 
institucionalizada, no Ceará do século XIX. O corpus documental que permite tal verticalização 
investigativa é formado por ações de liberdade do Supremo Tribunal de Justiça e informações 
jornalísticas de O Araripe 1855 a 1864, O Cearense 1846 a 1884, A Constituição 1863 a 1884 e o 
Jornal Pedro II ¬ – 1840 a 1884. Motivados pela necessidade de análise intensa dos detalhes nas 
fontes, estes aparentemente sem valor, mas essenciais na construção de sentido das ações e 
movimentos dos sujeitos recorreremos ao método indiciário, fundamentado na micro-história 
italiana. Os resultados obtidos neste estudo revelam que no Brasil escravista do século XIX existia 
um trânsito permanente entre o mundo da escravidão e o da liberdade, vivenciado 
principalmente pelos descendentes de africanos, que num dia podiam experimentar a liberdade 
e no outro, eram jogados no cativeiro. 
Palavras-chave: Direito. Escravidão ilegal. Liberdade. Século XIX. 
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ST 10 – OS ESTUDOS DA SUBALTERNIDADE E DECOLONIALIDADE NA HISTÓRIA:  
PESQUISA E ENSINO 

Coordenação: Profª. Drª. Idalina Maria Almeida de Freitas (idaestevam@gmail.com) – 
Departamento de História (CERES-UFRN) e Prof. Ms. Victor Rafael Limeira da Silva 
(vlimeiradasilva@gmail.com) – Departamento de História (CERES-UFRN)  
 
 
SERIDOENSE: O MACHO (1910-1940) 
 
Emanuel Tallis Bezerra Araújo 
Graduando – UFRN 
 
A pesquisa, que ainda está no início busca investigar como os discursos sócio-políticos, junto aos 
literários, de criação do homem nacional, e posteriormente, do homem nordestino, adentraram 
pela microrregião Seridó Potiguar e afetaram e modificaram o comportamento dos homens 
daquela região. Nessa perspectiva, também serão investigadas as obras de autores seridoenses 
conhecidos, como José Adelino Dantas, Olavo de Medeiros Filho, Manuel Dantas, Oswaldo 
Lamartine de Faria, bem como autores de cordel e seus trabalhos que abordem masculinidade, 
rico meio literário de difusão de informação da época, e que por isso, rico instrumento de 
influência popular, para entender como os próprios seridoenses entendiam-se e divulgavam o 
estereótipo, surgido outrora, de virilidade masculina. O objetivo é, então, investigar uma 
epistemologia para entender o porquê ainda hoje existe uma pressão social encima do menino 
nascido no Seridó para que ele “seja macho!”. 
Palavras-chave: Seridó. Masculinidade. Nordeste. Macho. RN. 
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ABORDANDO RACISMO E MISOGINIA NA SALA DE AULA COM A LITERATURA FEMININA 
NEGRA  
 
Virgínia Gislany Alves Ferreira 
Graduanda - UFRN 
 
Durante todo o processo de formação histórico as mulheres foram excluídas das narrações, 
vivemos em uma sociedade patriarcal onde quem escreve e conta a história são homens brancos. 
As mulheres, principalmente as mulheres negras, até hoje são relegadas ao silencio. Reflexo disso 
são as salas de aula onde em sua grande maioria não se discuti questões como racismo e 
misoginia. Diante dessa conjuntura, o professor como formador intelectual precisa refletir, 
debater e desconstruir todo o tipo de preconceito dentro da sala de aula, e como mecanismo 
didático a literatura é uma fonte preciosa para discutir diversas questões socioculturais.  
Palavras-chave: Mulheres Negras. Literatura Subalterna. Ativismo 
 
 
O DIREITO POSITIVO BRASILEIRO COMO FERRAMENTA HISTÓRICA DE SUBALTERNIZAÇÃO 
DAS “MINORIAS”  
 
Mislene Ingrid da Silva Fernandes 
Graduanda - UFRN  
 
O Direito Positivo estruturado através do paradigma dominante, sob uma ordem científica 
hegemônica, silencia as/os que Michel Foucault denomina de “saberes dominados”. O discurso 
positivista é utilizado para violentar o pluralismo jurídico e subalternizar determinados grupos 
sociais, como mulheres, negras/os, pobres, LGBTs, indígenas, praticantes de religiões 
afroameríndias etc.. As “minorias” representativas são os grupos que não detém a voz no 
ordenamento jurídico e tampouco o reconhecimento dos direitos fundamentais, seja pela 
sociedade, seja pelo Estado. A presente comunicação visa discutir o direito a partir do que 
Boaventura de Sousa Santos defende como “paradigma emergente”, buscando uma reflexão que 
ultrapasse o racionalismo científico, o determinismo e o positivismo modernos, utilizando-se 
agora como locus o princípio da dignidade da pessoa humana, a emancipação social de grupos 
subalternizados e a justiça social.  O presente artigo visa ainda discutir como, ao longo da história, 
o Direito Positivo foi e ainda é utilizado como meio de subalternização e como o paradigma 
emergente reverbera em uma nova perspectiva sobre o ordenamento, não se limitando a códigos, 
mas se aproximando do corpo social, objetivando emancipá-lo. 
Palavras-chave: Direito, Subalternos, Minorias, Paradigma dominante, Paradigma emergente.  
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UMA POETISA NEGRA POTIGUAR: AUTA DE SOUZA E A REPRESENTAÇÃO DO SEU CONTEXTO 
SOCIAL EM O HORTO 
 
Edilson Pedro Araujo da Silva 
Graduando – UFRN 
 
Este trabalho tem como objetivo geral analisar a literatura norte-rio-grandense no final do século 
XIX, focalizando a figura da escritora Auta de Souza, mulher negra que prestou suas 
contribuições para a história literária do nosso estado. Pensar em estudar essa escritora na 
condição de negra se norteia pelo pressuposto de trazer para reflexão fatos silenciados e não 
privilegiados. Mostrar essas contribuições como instrumento de transformação na vida dos 
afrodescendentes representantes das classes elitizadas no Rio Grande do Norte e do Brasil. Nessa 
perspectiva, a mencionada escritora emerge na memória literária potiguar como um marco de 
ascensão, seja por ser mulher, seja por ser negra, compreender a historicidade e o contexto do 
fato em questão é condição essencial para interpretação e análise.   
Palavras-chave: Auta de Souza, Negro, Literatura potiguar, Rio grande do Norte 
 
 
"NA FOTOGRAFIA ESTAMOS FELIZES... SÃO ANOS DOURADOS": NARRATIVAS E 
EXPERIÊNCIAS DE ENVELHECIMENTO E TRAVESTILIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB.  
 
Ciro Linhares de Azevêdo 
Rafaella de Sousa Silva 
Professor(a) da Rede Básica / UFCG 
 
O estudo tem como tema as narrativas de sexualidades, envelhecimento e solidão no 
entrelaçamento de saberes e experiências da protagonista da cena urbana atual de Campina 
Grande-PB, a travesti Valquíria Montini. Escolhi trabalhar com entrevistas, a partir destas 
analisar as narrativas - que estão em temporalidades que se atravessam entre as décadas de 1970 
ao tempo presente - pelas experiências de travestilidade e envelhecimento. Foi possível  discutir 
as memórias produzidas na relação da protagonista da pesquisa com as transformações do corpo 
da juventude ao tempo presente e as relações de amizades construídas em microterritórios em 
São Paulo nas décadas de 1970 e 1980 e Campina Grande no presente.  Também analisei o papel 
das fotografias como matéria-prima para produção das narrativas.  Para tecer novos olhares 
acerca destas interações, usamos os diálogos teóricos fornecidos principalmente por Judith 
Butler, Michel de Foucault, Michel de Certeau, Gilles Deleuze e Stuart Hall.      
Palavras-chave: Travestilidade. Fotografias. Envelhecimento. Microterritórios. Identidade. 
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AUTA DE SOUZA: SER MULHER, NEGRA E INTELECTUAL NO SÉCULO XIX 
 
Genilson de Azevedo Farias 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Luci Araújo 
Janaina Porto Sobreira   
Graduandas -  UFRN 
 
A partir da segunda metade do século XIX, as mulheres abastadas brasileiras começaram a 
romper com as limitações do espaço privado ocupando paulatinamente os espaços públicos que 
até então eram de hegemonia masculina.  Nisso, os lugares da imprensa e da escrita literária 
foram pleiteados e conquistados por elas feito este que se deu através de resistências, mas 
também de artimanhas. Todavia, se existia uma série de discursos e imagens que inferiorizavam 
a escrita de autoria feminina, tida como uma escrita de menor valor pela crítica da época, se essa 
escrita fosse também negra, o descrédito aumentaria consideravelmente haja vista a dupla 
subalternidade que a mesma estava envolvida. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é trazer 
o caso particular da escritora potiguar afro-brasileira Auta de Souza (1876-1901) que a partir de 
sua escrita poética, segregada por barreiras de gênero e raça, conseguiu se fazer presente e 
reconhecida  no seleto espaço das letras de seu país. 
Palavras-chave: Auta de Souza (1876-1901), escrita feminina, gênero, raça, resistência. 
 
 
VOZES NEGRAS MULHERES: INTELECTUALIDADE E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
DECOLONIAL 
 
Idalina Maria Almeida de Freitas 
Professora Universitária – UFRN 
 
Os lugares de enunciação, produção e divulgação de conhecimentos, são marcados também pelas 
hierarquias raciais, de classe, gênero, que incidem sobre o corpo. A produção intelectual de 
mulheres negras ainda demanda visibilidade, sobretudo nos espaços acadêmicos e de pesquisa, 
reconhecendo as potências transformadoras nas formas como se pensa intelectualidade e 
conhecimento. Reconhecemos assim, a importância de inúmeras intelectuais, escritoras e 
pesquisadoras negras, com intervenções na pesquisa/ativista. O objetivo da pesquisa é mapear, 
catalogar e refletir, produções e questões postas a partir das escritas de mulheres negras, 
realizando intersecções entre contextos globais e nacionais. A proposta visa à discussão de 
produções e inspirações epistemológicas de mulheres negras como conhecimentos decoloniais, 
na busca por práticas transformadoras e transgressoras na produção de conhecimento. Essas 
reflexões são percebidas em várias dimensões como os mundos do trabalho, ciência, 
corporeidade, escrita, em meio à elaboração de conhecimentos contra-hegemônicos. O Brasil 
recentemente, frente as leis 10.639/03 e 11.645/08 teve a possibilidade de incorporar a 
experiência negra e indígena não apenas na formulação de conhecimento, mas também na busca 
de soluções para os problemas sócio-políticos, porém ainda há ausência de análises mais 
profundas da produção escrita de mulheres negras, e por sua vez o silenciamento em 
determinados espaços acadêmicos das potencialidades que o feminismo negro e diaspórico, bem 



 

159 

 

como a escrita enquanto traço para pensar a intelectualidade negra e a contribuição dessas 
escritas para as diferentes áreas do conhecimento.   
Palavras-chave: Mulheres Negras - Intelectualidade - Epistemologias 
 
 
EXPRESSÕES DA SEXUALIDADE: UM DIÁLOGO SOBRE O MASCULINO E O FEMININO NA OBRA 
FREYRIANA 
  
Luci Araújo 
Janaina Porto Sobreira 
Graduandas - UFRN 
 
Genilson de Azevedo Farias 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Este artigo busca analisar as representações de gênero em duas obras consagradas na 
historiografia brasileira: Casa Grande e Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936), ambas do 
sociólogo Gilberto Freyre. Intentamos perceber de que maneira o patriarcalismo Freyriano 
justifica a construção das representações do corpo feminino e masculino no século XIX. Nossa 
proposta, é analisar os papéis de homens e mulheres no espaço público e privado, verificando até 
que ponto o sistema patriarcal foi capaz de legitimar nestes corpos sociais duas representações 
identitárias, limitando a mulher ao espaço privado e o homem ao domínio do espaço público.   
Palavras-chave: Gilberto Freyre. Corpo. Gênero. Sexualidade. Século XIX. 
 
 
OS DISCURSOS SOBRE O PAPEL DO FEMININO E O PROTAGONISMO DAS MULHERES NA OBRA 
‘AS PARCEIRAS’, DE LYA LUFT: UMA POSSIBILIDADE DE PESQUISA 
 
Eva Sibéria Medeiros Arnaud 
Graduanda - UFRN 
 
O livro “As parceiras”, de Lya Luft, romance de estreia lançado em 1980, constitui-se um romance 
sobre mulheres, não necessariamente uma literatura feminista, porém imerso no universo 
feminino, focado sobre três gerações marcadas pela loucura, pela morte, por uma desagregação 
familiar que permeia toda a trama, imerso nos valores patriarcais, em um ambiente familiar 
moralista, castrador, opressor. Narrado pela personagem principal, Analise, que vive a beira do 
caos, corroída por um passado que ao mesmo tempo a atormenta, também a encoraja no 
enfrentamento dos seus medos mais remotos. A trágica e breve vida de sua avó Catarina-uma 
menina, obrigada a casar-se aos 14 anos, isolando-se de tudo tanto físico como mental; e também 
as vidas de sua mãe- alguém sempre muito ausente – e sua tia Beata, uma “viúva virgem” para 
sempre marcada pela tragédia; e o vazio marcante e cortante deixado pela sua amiga Adélia. 
Desse modo, o presente trabalho propõe uma reflexão sobre os diversos papeis femininos diante 
dos discursos sobre a mulher, atentando para as questões de gênero mediante as construções da 
sociedade autoritária e machista brasileira, desenvolvida primeiramente com leitura e releitura 
aprofundada da fonte-obra, tentando mapear na narrativa os papeis exercidos pelas mulheres 
personagens (sem negligenciar a criatividade da autora). O romance “As parceiras” estimulou-
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nos a problematizar o lugar social, as relações que compõem o espaço intelectual no diálogo com 
as demandas da sociedade, notadamente das mulheres, que são de longe as mais silenciadas nas 
acomodações da relação saber/poder. 
Palavras-chave: Protagonismo feminino. Discurso. Literatura. História. 
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ST 11 – PATRIMÔNIO CULTURAL E SERTÃO:   
DIVERSIDADES, PRÁTICAS, POLÍTICAS E GESTÕES 

Coordenação: Prof. Dr. Fabio Mafra Borges (fabiomafraborges@gmail.com) - Departamento de 
História (CERES-UFRN)  
 
 
AS COMIDAS TÍPICAS DE MILHO COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA CIDADE DE JARDIM DE 
PIRANHAS/RN 
 
Natália Raiane de Paiva Araújo 
Graduanda – UFRN 
 
Analisa o papel das comidas típicas de milho na culinária local do Seridó com os seus escritos e 
especificamente na cidade de Jardim de Piranhas/RN como elemento de identidade cultural. Nas 
práticas de elaboração dessas comidas encontramos todo o saber/fazer presente na culinária do 
sertanejo. Fizemos pesquisa bibliográfica na literatura regional e em teses e monografias que 
enfocam o tema, como os trabalhos de Oswaldo Lamartine de Faria, Jucicléa Medeiros de Azevedo 
e Luís da Câmara Cascudo. Estes, apesar de abordarem a culinária seridoense, quando se trata 
sobre o tema das comidas de milho,  não tecem análises mais profundas, por isso o tema proposto 
nesta pesquisa se mostra de bastante relevância. Metodologicamente, usaremos a abordagem da 
História do Discurso referida por José D’Assunção Barros. Enfocamos Jardim de Piranhas, local 
onde, como em todo o Nordeste, existe a cultura de festejar o mês junino, conjuntamente com 
todo o ritual, onde não fica de fora a preparação das comidas típicas desta data. Elaboraremos 
um questionário a ser disponibilizado na web, com perguntas abertas e fechadas, no sentido de 
captar qual a opinião dos moradores locais acerca do tema e, também, sua identificação com as 
comidas de milho enquanto patrimônio imaterial - na concepção discutida por Sandra Pelegrini. 
O trabalho está em andamento e a partir deste novas pesquisas podem ser desenvolvidas acerca 
da temática abordada. 
Palavras-chave: Comida. Milho. Festas juninas. Patrimônio imaterial.  
 



 

162 

 

EXPERIÊNCIAS DE INVERNO: O SABER POPULAR ANTIGO NOS DIAS DE HOJE NA FAZENDA 
SOLIDÃO/RN 
 
Cláudio José dos Santos 
Graduando -  UFRN 
 
Este artigo pretende, a partir do discurso dos “profetas da chuva”, analisar quais fatores os 
estimularam a realizar estas experiências, tendo a natureza como foco, bem como procura 
entender os motivos que provocaram a diminuição dessa prática nos últimos anos. A 
problemática surgiu a partir da constatação do paulatino silêncio existente na comunidade, onde 
pouco se houve falar das experiências de inverno tão corriqueiras na minha infância. Adotou a 
análise do discurso, evidenciado nos escritos de José D’Assunção Barros, embebido por Michel 
Foucault, para analisar as entrevistas de três sujeitos históricos, escolhidos pelo grau de 
envolvimento destes com as experiências de inverno. Em termos técnicos foram usados 
questionários de dez perguntas que de forma espontânea e aberta foram respondidas. Podemos 
afirmar a partir do que já fora colhido que o silenciamento se deu devido a fatores como: as 
variações climáticas, descrença popular nos fenômenos e a forte investida midiática nos lares 
desses seridoenses. Ainda em andamento, acreditamos na continuidade dessa pesquisa em 
projetos futuros. 
Palavras-chave: Experiências de inverno. Sertanejo seridoense. Fazenda Solidão. Profetas da 
Chuva. 
 
 
PATRIMÔNIO CULTURAL: CAICÓ ONTEM E HOJE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DESENVOLVIDO PELO PIBID HISTÓRIA-CERES CAICÓ 
 
Gabriel Fernandes de Araújo Dantas 
André Tyego Ramalho de Medeiros 
Graduandos -UFRN  
 
Juciene Batista Félix Andrade – Orientadora 
Professora Universitária - UFRN 
 
A presente comunicação tem como objetivo o relato de atividades desenvolvidas pelos alunos de 
história do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-CERES). O exercício 
intitulado “Patrimônio Cultural: Caicó ontem e hoje”, na Escola Estadual Monsenhor Walfredo 
Gurgel, localizada no bairro Paraíba da cidade de Caicó-RN, visa atender uma lacuna dos alunos 
da rede pública de ensino básico em relação à história local, que em seu currículo não se faz 
presente, sobretudo nos livros didáticos. Além da compreensão acerca da história de Caicó, focar-
se-á como ponto principal, a construção da ideia de patrimônio, elencando a importância 
conhecê-los e preservá-los. Para tal tarefa, a intervenção dos bolsistas contará com atividades 
teóricas em sala de aula, explicando, de forma didática, o conceito de patrimônio histórico 
material e imaterial. Após as atividades teóricas, inclui-se uma breve explicação de cada bem a 
ser visitado e a visita propriamente dita. 
Palavras-chave: Palavras-chave: Caicó, Intervenção, Patrimônio Histórico. 
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PATRIMONIALIZANDO O SERTÃO NORDESTINO 
 
Alex de Assis Batista 
Graduando – UFRN 
 
O presente artigo deseja ensejar um debate em torno do patrimônio que rege a representação do 
Sertão. Deste debate, pretendemos focar na importância do patrimônio para a formação do 
Sertão nordestino. Por este ser uma construção, serão analisadas obras que remetem ao Sertão e 
que enfatizam o Patrimônio, por meio disto buscaremos pontos em comum no tocante a cultura 
material do lugar de estudo. Para chegar a tal resultado, abordaremos o conceito de Patrimônio 
na perspectiva de François Choay em Alegoria do Patrimônio, pois acreditamos ser a definição 
mais completa por historicizar o Patrimônio e suas modificações. Após, colocaremos em 
discussão a ideia de Sertão e seu surgimento tendo como base os trabalhos de Janaina Amado, 
Olivia Morais de Medeiros Neta e Gilmar Arruda. Por fim, analisaremos também os memorialistas 
e suas abordagens sobre a riqueza material existente no Sertão nordestino, para isto destacamos: 
Oswaldo Lamartine, Juvenal Lamartine e José Augusto. A análise destes autores se dará por meio 
de obras próprias, por publicações em jornais e por releituras. Destacamos estes por serem os 
principais expoentes quando se trata de rememorar o Sertão nordestino.  
Palavras-chave: Sertão Nordestino; Patrimônio; Representação; Memorialistas. 
 
 
O PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL EDIFICADO NA CIDADE DE CRATO-CE NOS ANOS DE 
1930 A 1950 ENTRE MEMÓRIA E ESQUECIMENTO 
 
Ana Laís Lopes da Silva 
Graduanda - URCA 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar questões, tais essas voltadas ao Patrimônio 
Histórico Material Edificado na cidade de Crato - CE entre os anos de 1930 à 1950, fazendo o uso 
da conceituação de Memória e Esquecimento. A análise está inserida no campo da História 
Cultural que, para Chartier, o objetivo é “identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada e dada a ler”. Esta proposta 
é uma tentativa de entender a grande dispersão, não conservação de patrimônios históricos 
(casas, prédios comerciais, museus e etc.), que fatores ocasionaram para que se chegasse a atual 
situação desses monumentos no centro da referida cidade, e em que sentido essas memórias 
coletivas da sociedade cratense, tem se remontado no ensejo, ou não da salvaguarda destas. 
Palavras – Chave: Patrimônio Histórico. Crato. Memória. Esquecimento. 
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REFLEXÃO PATRIMONIAL PARA A GESTÃO DO SÍTIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO BREJO DE 
SÃO JOÃO (PAJEÚ DO PIAUÍ-PI) 
 
Adonias Antonio Galvão Neto 
Pós-Graduando – UFPI; IPHAN 
 
Esta exposição aborda aspectos do processo de patrimonialização do sítio histórico-arqueológico 
Brejo de São João (município de Pajeú do Piauí, centro-sul do estado), discutidos no âmbito da 
pesquisa de mestrado profissional em andamento que aborda as operações da memória social 
relacionadas às formas de apropriação do local reconhecido como sítio histórico (inscrito no 
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/IPHAN) em 2007). Seus vestígios e paisagem 
remontam ao processo de ocupação colonial do sertão do Piauhy, tendo ali funcionado no século 
XVIII uma fazenda de gado administrada pelo Colégio jesuíta da Bahia. Na localidade do sítio, 
encontra-se organizado o Assentamento Rural Brejo de São João - primeiro projeto de 
assentamento em terras patrimoniais do Estado do Piauí, regularizado pelo INCRA em 2005 - 
condição que coloca a população assentada no lugar de principal "detentora" desse patrimônio. 
Através das metodologias da observação participante e da história oral, a pesquisa está 
concentrada nos usos e sentidos do patrimônio pela comunidade, problematizando-se as 
possibilidades e os limites de uma gestão participativa.  
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Memória Social. Gestão Participativa. 
  
 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE ACARI I – RIO GRANDE DO NORTE/BRASIL. 
 
Adriano Campelo da Silva 
Graduando – UFRN 
 
Este trabalho é resultado de um levantamento arqueológico no município de Acari, no interior 
do Rio Grande do Norte. Vê-se na oportunidade de catalogação, a conservação dos sítios 
arqueológicos para que outros estudantes e profissionais em arqueologia possam estudá-los e 
resgatar, com sua salvaguarda, informações que contribuam para as futuras pesquisas nesta área. 
Trabalho que ainda permanece em andamento, uma vez que, a área a ser explorada ainda é muito 
vasta, o(s) grupo(s) cultural(ais) que ocuparam a região do Seridó potiguar, transitavam em meio 
a riachos e serras, além dos campos a céu aberto, dificultando a vistoria de todo esse espaço. 
Catalogou-se os locais com a presença de vestígios humanos pré-históricos, tomando como 
referência sítios já catalogados no município, na década de 1920, pelo arqueólogo amador José de 
Azevedo Dantas, natural do atual município Carnaúba dos Dantas. A partir desses dados iniciais, 
buscou-se identificar evidências que constatassem uma ocupação humana, como artefatos líticos, 
cerâmicos, estruturas de combustão (fogueiras) e registros rupestres. Após a conclusão do 
levantamento de sítios arqueológicos, em Acari, identificou-se um número bem maior do que se 
tinha conhecimento, e que os mesmos oferecem grandes possibilidades de resultados 
significativos para a pesquisa arqueológica da região do Seridó.  
Palavras-chave: Acari. Sítios arqueológicos. Vestígios. 
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OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS COM REGISTROS RUPESTRES GRAVADOS NA ÁREA DA SERRA 
DE SÃO BERNARDO, CAICÓ – RN 
 
Joadson Vagner Silva 
Mizael Manoel Santos da Costa 
Pós-Graduandos - UFPE 
 
Recentemente o município de Caicó, na região do Seridó Potiguar, mostrou-se com potencial para 
estudos arqueológicos pré-históricos, pois foram encontrados diversos sítios arqueológicos com 
práticas gráficas, os quais apesar de serem conhecidos pela população local, eram desconhecidos 
pelos pesquisadores. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo apresentar oito (8) sítios 
arqueológicos identificados no entorno da Serra de São Bernardo, em Caicó, que possuem 
registros rupestres gravados. Esses sítios são: Alegre, Cachoeiras do Samanaú, Carro Quebrado, 
Mundo Novo, Saco do Bode I, Saco do Bode II, São Bernardo e Várzea Comprida. Para a 
catalogação dos sítios identificados, utilizou-se de fotografias digitais, do registro das 
coordenadas geográficas – por meio de GPS (Global Positioning System) – e de anotações acerca 
dos suportes rochosos e das orientações dos painéis. Observou-se que os grafismos encontram-
se localizados em afloramentos rochosos e matacões, sempre próximos aos cursos d’água 
intermitentes da região. Os painéis são compostos por grafismos puros, ou seja, não 
reconhecíveis, e figuras que representam antropomorfos. A pesquisa de sítios arqueológicos pré-
históricos em Caicó dá continuidade aos estudos com o mesmo enfoque que vem sendo 
desenvolvidos em outros municípios da região, sendo importantes para o conhecimento do 
período histórico que não está registrado nos documentos escritos. 
Palavras-chave: Caicó – RN. Serra de São Bernardo. Registros rupestres gravados. 
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ST 12 – PLURALIDADES E RELAÇÕES ÉTNICAS NO BRASIL:  
CULTURA, EDUCAÇÃO, RACISMO E SOCIEDADE 

Coordenação: Dr. José Pereira de Sousa Junior (josejuniorufrn@gmail.com)– Departamento de 
História (CERES-UFRN) / NEAB-Í / UEPB 
 
 
DESEMBARAÇANDO IDEIAS: O CABELO COMO SÍMBOLO E IDENTIDADE DA MULHER NEGRA  
 
Ana Márcia Maciel 
Graduanda – UEPB 
 
A construção dos espaços femininos, historicamente falando, mediante diferentes contextos e 
estudos desenvolvidos, foi consideravelmente inferiorizada se comparado a posição masculina 
assumida na sociedade brasileira, condição esta marcada por preconceitos e estereótipos que ao 
longo do tempo permearam várias culturas. Dessa forma, o presente trabalho pretende analisar 
as formas de expressão e representação encontradas por mulheres negras, utilizando o corpo e, 
principalmente, o cabelo como ferramentas de resistência contra as regras sociais e as normas 
de beleza(s) padronizadas. Assim, refletir sobre questões de gênero e seus discursos cristalizados 
acerca do corpo feminino, presente em uma sociedade ainda racista, machista e classista, é de 
fundamental importância para darmos enfoque as mulheres negras e as inúmeras maneiras de 
resistir e insistir nas suas origens, pela afirmação da(s) identidade(s) afro-brasileira(s), como 
também, na construção de sua subjetividade. Discutir essas questões nos faz refletir sobre um 
cotidiano de violência moral, psicológica quando não violenta, dentro dos diversos espaços 
sociais e de forma mais gritante no ambiente escolar, tendo em vista que este espaço institucional 
deve ser um lugar onde as pessoas abriguem as diferenças e sobre tudo as respeitem, a menina, 
a adolescente e consequentemente a mulher se vêem em contexto social onde o discurso 
predominante as coloca como uma beleza inferior e desvalorizada. 
Palavras-chave: Gênero. Padrões de beleza. Resistência. 
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"EXÓTICA NÃO É LINDA": REPRESENTATIVIDADE E EMPODERAMENTO DA CRIANÇA NEGRA 
NO RAP DA MC SOFFIA 
 
Ana Cláudia Feliciano da Silva 
Hercília Maria de Andrade Souza 
Pós-Graduandas - UFCG 
 
O presente trabalho se constitui em uma proposta de reflexão acerca da relação entre História, 
Música e Racismo. Partindo de uma perspectiva historiográfica recente ancorada nos estudos de 
História Cultural, buscamos neste artigo discutir acerca das conexões entre história e música, no 
discurso rítmico do Rap. Nesse sentido, objetivamos compreender de que maneira a MC Soffia 
aborda em suas composições temas como identidade negra, racismo e resistência. Discutimos 
ainda, como o rap, sobretudo as composições da MC Soffia pode se constituir enquanto uma 
possibilidade para o contexto da sala de aula, fomentando práticas pedagógicas de combate às 
formas de discriminação racial. Desse modo, metodologicamente, nos aportamos na análise das 
letras de alguns de seus Raps, e na pesquisa bibliográfica que nos oferece uma contribuição 
teórica para a construção desta pesquisa.  
Palavras-chave: Criança. Resistência. Identidade. Empoderamento. 
 
 
UMA ESCRITA MARGINAL: RACISMO E LITERATURA A PARTIR DO ROMANCE CLARA DOS 
ANJOS DE LIMA BARRETO  
 
Hercília Maria de Andrade Souza  
Ana Cláudia Feliciano da Silva 
Pós-graduandas - UFCG 
 
O presente artigo alicerça-se numa proposta para se compreender a relação entre história, 
literatura e racismo, a partir de uma breve contextualização histórica da vida Lima Barreto e 
análise do seu romance, Clara dos Anjos. Nesse sentido, buscamos neste trabalho, discorrer como 
Lima Barreto enquanto um escritor negro se coloca em suas obras, elaborando uma escrita de si 
e do outro. Objetivamos assim, discutir a partir da escrita de Lima Barreto, como a sociedade 
brasileira insistia, anos depois da abolição, em manter o corpo da mulher negra como objeto 
sexual dos brancos. Articulamos ainda, a história de Lima Barreto ao romance Clara dos Anjos 
como uma possibilidade de abordar o racismo na sala de aula, através da literatura. Dessa 
maneira, como abordagem metodológica, aportamos na análise da obra Clara dos Anjos de Lima 
Barreto, e na pesquisa bibliográfica que nos oferecem uma contribuição teórica para a construção 
desta pesquisa. 
Palavras-chave: Racismo. Literatura. História.  
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DO ACONCHEGO DO LAR AO COTIDIANO DAS FÁBRICAS: AS MULHERES NO MERCADO DE 
TRABALHO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ( 2000- 2016)  
 
Francianne Farias Silva  
Graduanda  - UFRN 
 
Analisa como se constitui o cotidiano de trabalho feminino nas indústrias têxteis da cidade de 
São José do Seridó entre os anos de 2000 e 2016, sendo esse período que marcou o surgimento de 
novas fábricas e consequentemente maior oportunidade de emprego para população.  O interesse 
pelo tema surgiu a partir da curiosidade que se tem em entender como as mulheres fazem para 
conciliar casa, trabalho, família tendo em vista o cotidiano corrido de trabalho nessas indústrias 
têxteis, como também pela necessidade em dar maior ênfase a essa presença e participação das 
mulheres no mercado trabalhista nessa localidade.  Em busca de resposta para o problema 
proposto se realizou um estudo de campo, tendo como abordagem a História oral bastante 
enfatizada por Verena Alberti, por meio da qual se realizou entrevistas orais com costureiras 
para buscar entender como é o cotidiano das mulheres dentro do âmbito das fábricas, assim como 
em casa antes de ir para o trabalho, as quais foram transcritas para análise das questões. A partir 
de observações realizadas nesse âmbito mantém a hipótese de que o protagonismo feminino é 
marcante nessas empresas na medida em que as mulheres desempenham um papel significativo 
nas fábricas mostrando que são capazes de trabalhar para se manter financeiramente e ao mesmo 
tempo serem donas do lar.  
Palavras-chave: Indústrias têxteis. Cotidiano. Mulheres.  
 
 
PRECONCEITO, VIOLÊNCIA E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NUM PAÍS MULTIÉTNICO 
 
José Pereira de Sousa Júnior   
Professor Universitário – UFRN e UEPB; NEAB-Í  
 
Esta comunicação tem como objetivo fazer algumas reflexões e provocações sobre as diversas 
formas e práticas de preconceitos existentes no Brasil, assim como traçar um panorama da 
ascensão da violência contra jovens negros, assim como o crescente índice de intolerâncias 
religiosas a pessoas que praticam as religiões afro-ameríndias, assim como, aos ataques á 
terreiros e/ou contras lideres / representantes destas religiões. Mesmo vivendo sob a égide de 
uma constituição tida como cidadã e num país laico, ainda temos presenciado nos veículos de 
comunicação ou em redes sociais diversos conflitos de conteúdo preconceituoso, intolerante e 
agressivo contra pessoas negras e praticantes de alguma religião de matriz afro-ameríndia. 
Sabemos, pois, que nossa sociedade é acolhedora em vários aspectos e legados que remontam os 
diversos contatos inter-étnicos entre índios, brancos e negros, e isso está contido nas raízes que 
regem a diversidade do povo brasileiro. Desse modo, não são aceitáveis atitudes que ofendam os 
direitos constitucionais e, neste caso, a liberdade de crença de cada indivíduo.   
Palavras – chave: Preconceito. Intolerância. Religião.  
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ENSINO DE FILOSOFIA E A LEI 10.639/2003: REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL E A 
PRÁTICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA DA UERN 
 
Lucas Súllivam Marques Leite 
Aryanne Sérgia Queiroz de Oliveira 
Graduandas - UERN 
 
Através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB e do Grupo de Estudos Culturais – GRUESC, 
surgiu a oportunidade de realizar a presente pesquisa sobre ensino de Filosofia e a Lei 
10.639/2003, com o objetivo de refletir sobre a formação inicial e a prática dos egressos do curso 
de Licenciatura em Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, frente a 
Lei 10.639/2003. Através de entrevistas realizadas com professores de Filosofia – egressos da 
UERN que atuam no Ensino Médio público e local -, assim como por meio da pesquisa realizada 
pelo professor e filósofo Renato Nogueira sobre Ensino de Filosofia e a Lei 10.639/2003 e das 
orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino 
da História da África e da Cultura Afro-Brasileira. Neste trabalho, conclui-se que o ensino de 
Filosofia, precisa de uma proposta filosófica e pluralista que valorize as experiências e 
representações dos estudantes, derivados dos mais diversos espaços não escolares, que possa 
contribuir para o reconhecimento e fortalecimento dessas identidades, e com isso, ressignificar 
o espaço escolar.  
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Lei 10.639/2003. Formação Inicial e Prática Docente. 
 
 
PRÁTICA DOCENTE E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL: O ENSINO DE HISTÓRIA NAS 
TESSITURAS DA LEI 10.639/03 
  
Aparecida Barbosa da Silva 
Professora Universitária – UEPB 
 
Neste artigo buscamos analisar as questões que se apresentam à prática docente que busca 
construir um ensino nas tessituras da Lei 10.639/03, conforme previsto desde 2003. Para tanto, 
relatamos a execução de algumas experiências pedagógicas que visam o combate à 
discriminação, a valorização dos sujeitos e a construção de identidades positivas. Nesta 
abordagem, o procedimento metodológico que nos orientou baseou-se na utilização de 
questionários e nas experiências pedagógicas vivenciadas em sala de aula. A execução revelou o 
quanto práticas educativas que valorizam os educandos negros que compõem os sistemas de 
ensino podem contribuir para o fortalecimento do respeito à diversidade e para a construção da 
cidadania.     
Palavras-chave: Ensino de História, Prática Docente e Diversidade Étnico-Racial. 
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HISTÓRIA DA ÁFRICA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA DO 6º ANO (2005 A 2014) 
 
João do Carmo Dantas Filho 
Professor da Rede Básica – E.M.E.F.P.F.R.F. - RN 
 
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a Lei Federal nº 10.639/03 e o processo de Ensino-
aprendizagem através dos livros didáticos de História dos 6º Anos de 2005 a 2014. Destaca o papel 
do livro didático de História na sala de aula, ressaltando a necessidade das temáticas relacionadas 
à cultura afro-brasileira nos referidos livros, de acordo com as Diretrizes Curriculares desta Lei. 
Palavras-chave: Livro Didático, História, África 
 
 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA: OS ESCRAVOS COMO AGENTES HISTÓRICOS 
 
Segiefredo Rufino dos Santos 
Professor da Rede Básica – C.E.P.M.N.A. – RN  
 
Este projeto de ensino foi pensado a partir de indagações de profissionais da educação a respeito 
da temática cultura afro brasileira em sala de aula, especificamente relacionada a execução da 
Lei Federal nº. 10.639/03 que trata da exposição dos conteúdos correspondentes à Cultura Afro 
Brasileira. Nas últimas décadas presenciamos mudanças no modo de perceber o escravo no Brasil 
e através de pesquisas realizadas em universidades de diversas regiões do país, verifica-se que a 
atual historiografia da escravidão no Brasil trata de colocar o escravo como “agente histórico”. 
Percebemos que os livros didáticos não acompanham as mudanças dos últimos estudos 
historiográficos. O objetivo central deste relatório de vivência escolar foi de desenvolver uma 
sequência didática junto com os estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Fausto Meira com o propósito de reconhecer os escravos como agentes 
históricos a partir do instrumento carta de alforria. O referencial teórico que fundamenta este 
trabalho baseia-se em discussões sobre a metodologia do ensino de História, de acordo com os 
estudos de Circe Bittencourt; Em reflexões sobre o trabalho com as fontes Carlos Bacellar; na 
historiografia paraibana Diana Galiza, Solange Rocha, Ana Paula Moraes ; na historiografia 
nacional Stuart Schwartz. As aulas problematizaram as percepções que os estudantes possuem 
do sistema escravocrata brasileiro; as possibilidades temáticas sobre a escravidão no Brasil; a 
historiografia enfocando especialmente, as últimas pesquisas sobre o escravismo no Brasil e na 
Paraíba; e por fim cartas de alforria pertencentes a região em que eles residem. 
Palavras-chave: Ensino de História. Cultura Afro Brasileira. Agentes históricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 

 

A REINVENÇÃO DO QUILOMBO NA MACAMBIRA: IDENTIDADE, CONFLITO E TERRITÓRIO EM 
LAGOA NOVA/RN  
 
Ana Paula Bezerra  
Professora da Rede Pública – Lagoa Nova-RN 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar o processo de formação histórico e identitário da 
comunidade Quilombola Negros da Macambira – Lagoa Nova- RN, analisando a importância da 
expressão de uma memória secular de origem sobre a posse das terras e a reconstrução de uma 
identidade quilombola após o processo de reconhecimento, a partir dos relatos dos moradores. 
Para isso, partimos da compreensão da formação histórica da comunidade, de modo a perceber 
os conflitos, a importância política e histórica de afirmação da memória. Metodologicamente este 
trabalho se desenvolve a partir da construção da fonte oral e tem como pressupostos teóricos a 
discussão sobre memória e história presente em Jacques Le Goff e Pierre Nora e as análises sobre 
identidade desenvolvidas por Stuart Hall e Tomaz Tadeu da Silva.  
Palavras-chave: História. Memória. Identidade.  
 
 
CHICA VIEIRA: O SÍMBOLO DA EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BOA VISTA DOS 
NEGROS 
 
Elenice Luanara Vieira de Oliveira 
Graduanda - UFRN 
 
A proposta desse trabalho é mostrar a história da educação da Comunidade Quilombola Boa Vista 
dos Negros localizada a dez quilômetros da cidade de Parelhas no estado do Rio Grande do Norte, 
sob a perspectiva da sua primeira professora, Chica Vieira.  A problemática surgiu de uma 
inquietação com relação à historiografia sobre educação em comunidades quilombolas, nesse 
caso utilizou-se a comunidade da Boa Vista como exemplo para mostrar a falta de estudo sobre 
o referido assunto em âmbito regional e local, a temporalidade baseia-se em toda a vida como 
professora da personagem principal deste artigo que data aproximadamente entre a década de 
1950 a 1980. Nesse sentido foram realizadas pesquisas em trabalhos como o da antropóloga Julie 
Cavignac e as vivências locais do estudioso Tertuliano Pereira Neto, bem como uma análise de 
antigas matérias de trabalho e estudo como, por exemplo, uma caderneta com alista de presença 
datada do ano 1965 e duas apostilas utilizadas em sua formação que na época era realizada pelo 
projeto Logos II, era uma espécie de educação a distância para aqueles anos, mas a fonte principal 
destacou-se em entrevistas coletadas dentro e fora da comunidade quilombola a fim de buscar o 
cotidiano e a importância de Chica Vieira no que diz respeito à educação quilombola. O trabalho 
está em andamento, afim de contribuir para o fortalecimento da historiografia local e do 
emponderamento das vivências educacionais em comunidade quilombolas da região. 
Palavras-chave: Chica Vieira, Educação, Comunidade Quilombola, Boa Vista dos Negros 
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ST 13 – POR UMA HISTÓRIA DO URBANO, POR UMA HISTÓRIA DAS SENSIBILIDADES 
Coordenação:  Prof. Ms. Renato Marinho Brandão Santos (renatombs@hotmail.com) - IFRN  
 
 
POR UMA DISCUSSÃO SOBRE CIDADE E SENSIBILIDADE NA OBRA A CAVERNA DE JOSÉ 
SARAMAGO 
 
Francisca Rafaela Mirlys da Silva 
Graduanda - UFRN 
 
A cidade organiza a vida de seus moradores a partir das características próprias do ambiente, e 
a que ele se propõe. Foi pensando nisso, que resolvemos a partir da obra A Caverna de José 
Saramago, procurar perceber como a cidade – mesmo quando ficcional, porque sendo ficcional 
ainda carrega elementos do real – orienta o estilo de vida de seus moradores. A escolha dessa 
obra nos permite discutir como existe um projeto de cidade, que se percebe na obra pelos 
diferentes ambientes apresentados, principalmente o Centro que é onde se desenrola a trama. 
Nos permite também discutir “a quê? ” e “a quem? ” esse projeto de cidade serve, e as relações 
de poder envolvidas. Existe um sistema que ordena os projetos de cidade. Partindo da discussão 
sobre o projeto de cidade discutimos também a disciplina que rege as cidades e que José Saramago 
inclui em sua obra. Como essa disciplina, às vezes, são maleáveis pelos cidadãos, a depender das 
circunstâncias. Nosso exercício analítico e teórico foi feito buscando perceber esses elementos 
aplicando os conceitos de sensibilidade e identidade. A cidade é repleta de sensibilidades. Toda a 
cidade é percebida e utilizada pelos cidadãos através dos sentidos. Saramago brinca com a 
percepção de que os sentidos são utilizados para cumprir o projeto de cidade. Já o conceito de 
identidade foi utilizado porque entendemos a cidade como um espaço no qual se estabelece 
relações de pertencimento. 
Palavras-chave: Cidade, Sensibilidade, Disciplina, Identidade, A Caverna. 
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O FLÂNEUR NOTURNO DE UMA CIDADE FUTURISTA: RECIFE, MODERNIDADE E SUAS 
REPRESENTAÇÕES NA LITERATURA DE AUSTRO-COSTA 
 
Ygor Simões da Silva Pereira 
Graduando – UFPE 
 
Uma das visões do modernismo, difundida no Recife pelo jornalista Joaquim Inojosa, teve como 
um dos principais representantes Austro-Costa. Autor de uma poética de influência parnasiana 
e simbolista, o poeta publicou, em 1923, “O Recife da Madrugada é um Poema Futurista” na 
revista Mauricéia. O poema tem por eu-lírico um flâneur que caminha pelo Recife da madrugada 
se detendo em aspectos citadinos e tipos sociais que a modernidade traz consigo. Com base nisso, 
este trabalho objetiva entender as imagens que o texto apresenta da cidade sob a perspectiva do 
Futurismo/Modernismo que Inojosa trouxe de São Paulo e que o poeta compartilha. Para tanto, 
a pesquisa analisará as publicações do primeiro número da Mauricéia (1923) e as concepções 
artísticas que norteiam esta vertente do modernismo em Pernambuco e como Austro-Costa as 
interpreta e aplica no poema. Utilizará também como base autores que estudam o flâneur e a 
modernidade, como Walter Benjamin (2000), a recepção da estética futurista em Recife, como 
Neroaldo Pontes de Azevedo (1996) e o cenário específico da década de 1920 do qual a revista e o 
poeta fazem parte, como Antônio Paulo Rezende (1997). A análise do poema mostra que Austro-
Costa ao localizar o flâneur, não na multidão, mas no deserto de um Recife da madrugada, fá-lo 
perscrutar uma vida que surge, aos poucos, em um momento que antes não seria possível: a noite. 
A relação entre as imagens noturnas e as concepções artísticas da época, revelam visões citadinas 
conflitivas as quais este trabalho se encarrega de estudar. 
Palavras-chave: Recife; Austro-Costa; Futurismo; Modernidade; Flâneur. 
 
 
OS REGISTROS DE UM DIÁRIO: REPRESENTAÇÕES E O IMAGINÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA 
GRANDE - PB (1957-1965) POR MEIO DE UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSO 
 
Laysa Cristina de Barros Silva 
Pós-Graduanda - UFCG 
 
Campina Grande nos fins dos anos 1950 e na primeira metade dos anos 1960 é representada nas 
páginas do Diário da Borborema, órgão integrante dos Diários Associados. Ao tomá-lo como uma 
categoria documental este nos fornece, através de suas matérias, o acesso aos mais diversos 
aspectos dessa cidade que passava naquelas circunstâncias por importantes transformações 
materiais e simbólicas. Com isso, pretende-se utilizar o paradigma indiciário, proposto por Carlo 
Ginzburg, como recurso metodológico no tratamento das fontes, afim de buscar as 
representações e o significado do passado a partir dos indícios, das pistas e dos vestígios que 
podem ser encontrados na documentação. No referido estudo busca-se fundamentos teóricos 
dentro das possibilidades de interpretação histórica fornecida pelos aportes da História Cultural, 
assim como também dar conta desse olhar que se lança para a História de Campina Grande, a 
partir da vertente da historiografia sobre cidades. 
Palavras-chave: Cidade. Campina Grande. Imaginário. Representação. 
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TRANSFORMAÇÃO URBANA: MEMÓRIAS DOS MORADORES DE AROEIRAS SOBRE O 
PROCESSO DE REFORMAS DA CIDADE (1970-1990) 
 
Aparecida Barbosa da Silva 
Professor(a) universitário(a) – UEPB 
 
Nos últimos anos, a historiografia vem tomando como objeto de estudo a cidade. Discutida a 
partir de diferentes enfoques, não podemos deixar de considerar que múltiplas dimensões 
permeiam os estudos sobre os espaços urbanos. Diante de um território tão multifacetado, 
acreditamos que é possível estudar as cidades a partir das práticas sócias de seus citadinos, 
responsáveis por praticar, consumir e constituir o urbano. A cidade tomada por esses caminhos 
nos permite refletir sobre as experiências vividas, nuanças de espaços urbanos que oferecem 
inúmeras possibilidades de interpretação. Nesse sentido, o presente artigo objetiva analisar as 
reformas urbanas realizadas na cidade de Aroeiras, no Agreste paraibano, entre os anos de 1970 
e 1990. Nosso trabalho é uma proposta de reflexão de como as memórias de diferentes sujeitos 
que atribuem significados para o urbano retratam as reformas materiais e as experiências vividas 
nos espaços citadinos. Para tanto, acreditamos que a memória é um importante lócus para 
problematizar a experiência citadina e dar visibilidade aos diversos olhares sobre o urbano. 
Trata-se de buscar analisar as práticas sociais e culturais, ou seja, buscamos priorizar as formas 
de experimentar e vivenciar as reformas, ações que, na nossa compreensão, demarcam as 
especificidades do processo histórico daquela cidade, inscrito nas memórias de seus habitantes. 
Assim, objetivamos pensar como os diferentes moradores praticavam o espaço citadino.  Nessa 
caminhada, os relatos de suas vivências fornecem os fios que compõem o tecido de nossa escrita. 
Com tais escolhas teóricas e metodológicas, percebemos que Aroeiras, em 1990, não era mais a 
urbe de duas décadas atrás. A         cidade foi mudando, redefinindo-se; o que implicou em 
mudanças no modo de viver e experimentar o urbano. Contudo, as reformas trouxeram mais 
traços de urbanidade. O advento de serviços e equipamentos urbanos confluiu para a urbanidade. 
Portanto, neste trabalho buscamos refletir sobre as configurações do urbano e as suas práticas, 
assim como as reconfigurações dos espaços e as alterações da paisagem que, na nossa 
compreensão, acabaram por redefinir as práticas citadinas, os modos de viver na cidade.  
Palavras-chave: Cidade. Transformação Urbana. Memórias. 
 
 
CARTOGRAFIAS DA CIDADE: REFLETINDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO CITADINA 
PELO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGEM NO ESTADO DA PARAÍBA  
 
Ellen Layanna de Lima 
Pós-Graduanda – UFCG 
 
O presente artigo apresenta um estudo sobre a cidade a partir das sensibilidades produzidas pelos 
sujeitos e tem como objetivo responder a seguinte questão: Quais as estratégias utilizadas na 
escolha dos espaços urbanos, em momentos de mobilização, pelo movimento dos atingidos por 
barragem no Estado da Paraíba? Compreendemos o  espaço citadino como um ambiente formado 
por um conjunto de significados e sentidos, e estes significados são elaborados pelos sujeitos a 
partir de seus usos e das relações sociais nele construídas socialmente e historicamente. Este 
estudo trabalha na perspectiva de autores como Sandra Pesavento e François Ascher para pensar 
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a cidade enquanto conjunto de ambientes/territórios/espaços portadores de características 
próprias e também pensa o conceito de representação citadina a partir dos estudos de Roger 
Chartier. A metodologia utilizada para coleta de dados compreende entrevistas realizadas com 
integrantes do movimento social e também lançamos mão do uso de fotografias, estas cedidas 
também por membros do movimento. A partir de nossas investigações concluímos que os espaços 
citadinos utilizados para mobilização são cartografados pelo movimento a partir de sua 
representatividade e importância no meio político, ideológico e social da cidade sendo escolhidos 
a partir aspectos como: As relações de afinidade entre a ideologia do movimento e a história do 
espaço, proximidade com sedes de poder, locais públicos de uso coletivo e a significação do lugar 
para o “bom” funcionamento da cidade e do capital.  
Palavras-chave: Cidade; movimento social; estratégias; ocupação 
 
 
O IMPACTO DO PROJETO BAIXO AÇU SOBRE A VIDA URBANA DE SÃO RAFAEL 
 
Francisco Leandro Duarte Pinheiro 
Pós-Graduando – UFRN 
 
O presente trabalho toma como objeto de estudo a cidade de São Rafael. Em 1983, em função da 
construção da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, toda a população urbana do 
município foi removida para um novo aparelhamento urbano edificado para abrigar os 
desinstalados do processo de edificação da barragem. Portanto, havia uma comunidade cuja 
experiência social urbana fora cindida por um evento dramático, mas que, ao mesmo tempo em 
que se deparava com uma realidade em muitos sentidos nova, trazia consigo a carga de uma 
experiência antiga, com a qual haveria de se refazer. A partir da experiência concreta daquele 
município do Vale do Açu, no semiárido potiguar, busca-se levantar um debate sobre o que é uma 
cidade, analisando o que há de descontinuidade (e, portanto, em que sentido a Nova São Rafael 
não é a mesma cidade de antes) e de continuidade entre a antiga e a nova São Rafael. Conclui-se 
que, a partir de 1983, São Rafael passou a amalgamar camadas complexas de significado, em pelo 
menos duas cidades que se sobrepunham no esforço comunitário de dar significado à vida social, 
depois de uma experiência desestruturadora. A investigação se fará a partir das falas dos 
moradores que, à época, já atenderam aos pesquisadores que se interessaram pelo evento, mas 
cujos trabalhos não abordaram questões propriamente urbanas; das memórias que buscaremos 
nas entrevistas diretas realizadas para esse trabalho; e no discurso da imprensa que acompanhou 
o processo de construção da barragem e de remoção da população diretamente atingida. 
 
Palavras-chave: Projeto Baixo Açu. São Rafael. Cidade. 
 
 
TRICOTOMIZAÇÃO DO RIO MOSSORÓ: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 
 
Aylla Ferreira Leandro Silva 
Graduanda - UERN 
 
O presente trabalho tem como objetivo retratar de forma coerente e com intelecção a 
problemática da tricotomização (Divisão do rio em três partes, para melhorar o curso das águas 
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e acabar com as enchentes) do rio Mossoró, expondo os impactos socioeconômicos daquele feito, 
que foi executado pelo prefeito da época: Dix-Huit Rosado. Então, para a elaboração deste 
trabalho, foi necessário fazer a consulta de fontes históricas escritas, que foram os jornais Gazeta 
do Oeste e O Mossoroense, estes ficam preservados no museu histórico Lauro da Escóssia, na 
cidade de Mossoró. Contudo, foi feita a delimitação temporal, focando apenas nos que foram 
publicados nos anos de 1985 e 1986. No decorrer da pesquisa foi possível constatar que existiu 
um jogo político no contexto da tricotomização, além disso, a ocasião afetou a população como 
um todo, em alguns grupos sociais foi diretamente e em outros de maneira mais indireta. 
Palavras-chave: Tricotomização. Enchente. Mossoró. População. 
 
 
DA CASA DE FAZENDA Á CASA DA RUA: O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO URBANA DE ACARI-
RN 1850-1900 
 
Cicero Jose de Araujo Silva 
Graduando – UFRN 
 
O objetivo deste trabalho é entender como se deu o processo de consolidação e desenvolvimento 
do espaço urbano acariense entre 1850 e 1900, atentando para as varias nuances que foram 
engendradas dentro desse contexto histórico. Foram realizadas pesquisas acerca da formação 
histórica da cidade, e a analise procura entender os diversos estágios da ocupação. Partindo da 
instauração da vila onde as posturas municipais tiveram papel importante no controle dos 
aspectos estéticos-formais do espaço até as transformações morfológicas que a cidade sofreu em 
fins do século XIX.  
Palavras-chave: História. Acari. Urbano. 
 
 
LINHAS QUE DESENHAM A CIDADE: A IMPLANTAÇÃO DA MODERNIDADE NO CENÁRIO 
URBANO DE MOSSORÓ (1908-1928) 
 
Ionara Rafaela Costa de Oliveira 
Pós-Graduanda - UERN 
 
Nas primeiras décadas do século XX as cidades brasileiras tiveram seu perímetro urbano 
remodelado, tais modificações podem ser pensadas no tocante a estrutura física das cidades, mas 
também nos comportamentos e hábitos dos citadinos que vivenciaram um período de conflito 
entre as permanências e as mudanças emergentes do ideário da Modernidade.  Neste trabalho 
pretende-se analisar este cenário urbano conflituoso que estava em formatação na cidade de 
Mossoró nas primeiras décadas do século XX, e como os grupos mais abastados da cidade 
planejaram e manipularam a legitimação de um cenário urbano condizente com ideário da 
Modernidade no período mencionado. No que se refere ao corpus documental serão utilizados 
fontes administrativas da Intendência Municipal de Mossoró, como as Atas da Intendência 
Municipal, Relatórios dos Intendentes e Resoluções Municipais, além, da analise de Jornal “O 
Mossoroense”, onde se pretende compreender como os grupos mais abastados se apropriaram 
do ideário da Modernidade e a percepção de cenário urbano almejados por estes. Os Grupos mais 
abastados de Mossoró foram bastante atuantes na propagação da Modernidade por meio de 
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financiamento das remodelações urbanas, formulação de normas e leis que buscavam propiciar 
a sensibilidade na população mossoroense de pertencimento as novas demandas modernas, 
mesmo que esta pretensão esbarrasse na estrutura física precária da cidade e no pequeno 
contingente populacional, logo, limitando as perspectivas de cidade moderna à somente a 
aquisição de equipamentos que traziam consigo visões de Modernidade. 
Palavras-chave: Cidades. Modernidade. Mossoró. 
 
 
BRAZ CONTENTE E AS COISAS DA TERRA: CRÔNICAS DE UMA NATAL QUE SE QUER 
MODERNA (1907-1922) 
 
Renato Marinho Brandão Santos 
Professor do IFRN; Pós-Graduando - Universidade do Minho/Portugal 
 
Entre os anos de 1907 e 1922, Manuel Dantas (1867-1924), sob o pseudônimo de Braz Contente, 
escreveu e publicou no jornal A Republica dezenas de crônicas sobre a urbe natalense.  Advogado, 
político, professor e, segundo o próprio, jornalista acima de tudo, Dantas lançou seu olhar sobre 
uma cidade que passava por uma série de transformações, no seu corpo e na sua alma, no 
alvorecer do século XX. Partícipe ativo desse processo de mudanças, um dos produtores dessa 
cidade que se queria moderna, tanto pela sua escrita quanto pelo protagonismo de sua atuação 
política, Dantas pintava entusiasticamente essas transformações que contribuíam para a 
modernização de Natal, sem deixar de lado, porém, o lado crítico, às vezes um pouco ácido, 
quando tratava dos costumes locais – tidos por vezes como atrasados, de antanho, deslocados do 
corpo transformado da cidade – e de aspectos da economia da capital e do estado, por exemplo. 
Nosso trabalho se volta, pois, para a análise dessas crônicas, intituladas Coisas da Terra e 
produzidas entre 1907 e 1922, em paralelo com outras fontes que tratam dessa Natal do início do 
século XX, tais como matérias de jornal e relatórios de governo. Pretendemos, com isso, 
compreender melhor que cidade é essa traçada por Manoel Dantas/Braz Contente através de sua 
escrita.   
Palavras-chave: Manoel Dantas; Coisas da Terra; Natal 
 
 
MELHORAMENTOS URBANOS E NOVAS SOCIABILIDADES: A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 
PORTO PARA A CIDADE DE NATAL (1900-1930) 
 
Gabriel Barreto da Silveira Oliveira 
Bárbara Luiza Araújo Valença 
Graduandos - UFRN 
 
No início do século XX, a cidade de Natal passou por uma série de transformações urbanas, tais 
como a criação do bairro Cidade Nova e a abertura de novas avenidas, praças e a introdução de 
energia elétrica. Nesse período, o porto de Natal também passou por obras de melhoramento, 
como o arrasamento do rochedo conhecido como baixinha e melhoramentos nos ancoradouros. 
As obras no porto permitiram que a cidade de Natal recebesse embarcações maiores e se 
incrementasse a circulação de navios transportando mercadorias e passageiros entre o porto de 
Natal e outros portos do país e mesmo de outros países. O desembarque de grandes navios em 



 

178 

 

Natal, frequentemente transportando chefes políticos e personagens considerados ilustres, fez 
do porto um local que atraía não apenas as autoridades locais, políticos e jornalistas, que 
compareciam à recepção dos recém-chegados ilustres, mas também de natalenses desejosos de 
comparecer à Ribeira para observar as novidades que chegavam à terra. Com essas obras de 
melhoramento, o porto se convertia num espaço elegante, situado no final de uma avenida 
calçada e iluminada e preparada para a contemplação da paisagem, o rio, as dunas, os navios. O 
porto se convertia num cenário adequado às novas sociabilidades que se afirmavam naquela 
cidade que os grupos dominantes pretendiam converter numa cidade moderna. Nossa intenção 
é analisar como a realização das obras de melhoramento do porto se articula com o 
desenvolvimento de novas formas de sociabilidade na área portuária da cidade de Natal. 
Palavras-chave: Natal. Porto. Cidade. Sociabilidade. 
 
 
CIDADE SÃ, CORPO SÃO: O JORNAL A REPUBLICA E A BUSCA DA SAÚDE PARA A CIDADE DE 
NATAL (1900-1930) 
 
Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho 
Pós-Graduando - UFRN 
 
Clara Maria da Silva  
Graduanda - UFRN 
 
A cidade de Natal, nas três primeiras décadas do século XX, passou por uma série de 
transformações estruturais, nos hábitos, nas formas de consumo e de sociabilidade. À frente 
dessas modificações estavam, principalmente, médicos, engenheiros e pedagogos, os quais, cada 
um a seu modo, criticavam os hábitos e costumes tradicionais, pois achavam que dificultavam o 
progresso e o contato da população com a modernidade. A partir do século XX há uma mudança 
nos valores e sentidos referentes à saúde, ao cuidado com o corpo, à prática de esportes, higiene, 
salubridade e saneamento da cidade, passando então a serem alvos, cada vez mais frequentes, 
das discussões dos gestores da cidade que tinham o desejo de transformar Natal numa cidade 
moderna e que refletisse o ideal republicano de progresso. A imprensa, por meio de anúncios, 
propagandas e reclames publicitários – de medicamentos para o fortalecimento do corpo, 
produtos para cuidar da estética, como sabonetes, itens para higiene bucal e mercadorias 
relacionadas ao vestuário – demonstra a formação de um mercado com produtos mais 
especializados e uma nova demanda de consumidores no meio urbano. Nesse sentido, nosso 
objetivo é perceber, a partir da análise do periódico A República, a importância do papel da 
imprensa na divulgação deste novo tipo de mercado voltado aos cuidados do corpo e como isto 
refletiu no cotidiano desta sociedade natalense, onde a classe dirigente estava constantemente 
preocupada em transformar Natal em uma cidade moderna. 
Palavras-chave: Cidade. Imprensa. Saúde. República. 
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CIDADE MODERNA É CIDADE ILUMINADA: O MOTOR DE LUZ, SENSIBILIDADES E 
SOCIABILIDADES NA NOITE ESPERANCENSE (1925 - 1958) 
 
Fernanda de Fátima Batista Almeida 
Pós-Graduanda - UEPB 
 
Este trabalho propõe analisar as sensibilidades e sociabilidades que surgiram a partir do uso da 
energia elétrica, fornecida pelo motor publico de luz na cidade de Esperanca-PB  no recorte 
temporal de 1925 – 1958. Fazemos uma abordagem no âmbito da História Cultural, que nos auxilia 
a investigar a convivência da população com o ligar e desligar do motor de energia elétrica e, de 
como esse equipamento urbano moderno, proporcionou novos ritmos cotidianos e novas 
práticas sociais. Nosso suporte teórico parte de autores como Sandra Jatahy Pesavento que 
conceitua as sensibilidades e sociabilidades do urbano, Michel de Certeau para articular o uso e 
as práticas em relação aos espaços e ainda Roger Chartier para compreender as práticas culturais 
efetivadas por determinados grupos. Os relatos de memória de quatro entrevistados no serviram 
de fonte para conhecer alguns aspectos do cotidiano da época do motor público de energia 
elétrica. Através desses fragmentos de memória, podemos perceber que o cotidiano dos 
moradores era, em parte, marcado pelo ligar e desligar do motor, ditando o ritmo dos afazeres e 
da convivência noturna. A percepção da luz e o seu uso no cotidiano fizeram surgir novas 
sensibilidades em relação a essa inovação. Além disso, novas sociabilidades surgiram a partir da 
convivência nos espaços servidos pela luz elétrica. 
Palavras-chave: energia elétrica. sensibilidade. Sociabilidade 
 
 
ATUAÇÃO DA MAÇONARIA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE 
 
Herika Paes Rodrigues Viana 
Pós-Graduanda – UPE 
 
Ana Cláudia Pontes de Lima 
Professora da Rede Básica – E.R.P.I.L.W. -  PE 
 
A Maçonaria está presente em Garanhuns/PE desde os primeiros anos do século XX e tem parcela 
significativa na construção histórica do Município. Esta pesquisa tem como objetivo perceber a 
relação da Maçonaria com a sociedade local no seu papel social. A metodologia utilizada é uma 
revisão bibliográfica e entrevista semiestruturada com membros da Instituição e não-maçônicos 
residentes na cidade. A pesquisa conta com um breve exame da definição da Maçonaria, seu 
percurso até o Brasil, trajetória e contexto no Município estudado. Foi percebido a criação de 
escolas, creches e atuação em abrigos de idosos, contudo com ações não divulgadas, o que faz 
perceber sua atuação de forma discreta e despercebida pela população local. Está análise aponta 
que a Instituição Maçônica devido a sua atuação discreta, tem a possibilidade de executar suas 
ações no município de forma anônima garantindo a prática filantrópica que a instituição preza. 
Assim, a maçonaria presente no espaço citadino, segue numa prática discreta na relação e papel 
social aos diferentes habitantes de Garanhuns/PE justificada pela prática de suas ações ainda que 
não divulgadas. Há poucos estudos acerca do papel que a Instituição ocupa na sociedade 
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garanhuense e carecem pesquisas científicas e novos questionamentos para (re)construção 
histórica da sociedade local. 
Palavras-chave: memória; historia local; ação social 
 
 
AS TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE MEDIEVAL: ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS (SÉC. XII – 
XIV) 
 
Daniel Oliveira de Medeiros 
Graduando - UFRN 
 
Este trabalho objetiva analisar algumas questões de relevância observadas na formação das 
cidades medievais e as funções exercidas por determinados grupos sociais essenciais no 
desenvolvimento e crescimento desses núcleos populacionais e seus desdobramentos sob a ótica 
dos aspectos religioso, econômico e político. Através de revisão bibliográfica pretendemos focar 
tanto nas questões relacionais como econômica que demanda do comércio, um dos pontos mais 
relevantes que deram impulso e importância às cidades, resultando no desenvolvimento dos 
estabelecimentos onde eram negociados desde excedentes agrícolas, artesanatos, serviços e 
produtos manufaturados. Outro aspecto de relevância  a ser analisado será as transações 
cambiais ocorridas entre judeus e cristãos que eram rigorosamente limitadas conforme diz Le 
Goff,  pela igreja. Assim podemos concluir, ao menos em parte, que as cidades no medievo 
constituem territórios de atuação de diferentes setores da sociedade, inclusive, a nobreza que 
fazia parte dos lucros no comércio, são estratos flutuantes que mais tardes poderão ser 
adquiridos por meio de acordos selados com casamentos. Trata-se da lenta e gradual inversão de 
uma sociedade dividida horizontalmente, que aos poucos adquire aspectos verticais, cumulativos 
de bens e fortunas. 
Palavras-chave: Idade Média. Cidade medieval. Economia. Burguesia. 
 
 
PELAS RUAS DA CIDADE: DIVERSÕES E SOCIABILIDADES NA CIDADE DE REMÍGIO- PB (1950-
1965) 
 
Tatiane Santos de Souza 
Pós-Graduanda – UFCG 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar a sociedade de Remígio- PB entre os anos de 1950 a 
1965, problematizando alguns momentos da história do período em que Remígio era vila e 
posteriormente cidade, de seus espaços e de seus divertimentos públicos. A proposta é descrever 
como era o cotidiano em suas formas de diversões promovendo o convívio coletivo em contato 
com as transformações do lugar em que viviam, modificando os hábitos e costumes, bem como 
as sensibilidades. Utilizamos como documentação principal para análise desse processo, a fonte 
jornalística, percebendo quais eram as motivações dos próprios moradores da cidade ao utilizar 
o jornal como meio para socializar seus pensamentos e relatar o cotidiano das pessoas no período 
de festas. Serão trabalhados dois jornais: O Papagaio, jornalzinho de festa, publicado sempre no 
final do ano e o jornal A Voz de Remígio, publicado mensalmente pelo clube 13 de Maio. Ao 
analisar o cotidiano dos remigenses nos deparamos com algumas maneiras de usos e práticas que 
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repercutiam na vida da sociedade. A identificação com a história cultural orientou este trabalho 
no quesito teórico-metodológico, no sentido de ver o cotidiano da cidade, a partir das 
considerações de Michel de Certeau (2012), bem como suas representações citadinas, de acordo 
com Roger Chartier (1990). Desse modo, propomos uma reflexão de como diferentes grupos 
sociais se divertiam no decorrer dos anos e como estabeleciam as suas sociabilidades, 
apropriando-se de valores e práticas culturais. 
Palavras-chave: Cidade. Diversão. Cotidiano. Cultura. 
 
 
DAMAS NA RUA, PUTAS NA CAMA: OS MODOS DE AGIR E SE VESTIR DAS PROSTITUTAS DE 
CAICÓ NA DÉCADA DE 1950 
 
Alan Amaral de Medeiros 
Graduando  - UFRN 
 
Analisa como se comportavam e se vestiam algumas das prostitutas da cidade de Caicó na década 
de 1950. A nossa problemática partiu do contato com o estudo do trabalho do autor Alexandre 
Lopes Andrade Gomes acerca dos cabarés em Caicó, bem como Marcos Antônio de Araújo, 
disponíveis no Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) e na Biblioteca da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, relativos ao período que contempla 
os anos dourados. Adotou a abordagem de História Oral, utilizada por José D’Assunção Barros, 
para a realização de entrevistas com a ex-dona de cabarés em Caicó, Nanci Virginea de Farias, a 
fim de analisar os discursos presentes nas devidas fontes. Em relação as técnicas metodológicas, 
a pesquisa teve após a sondagem de fontes, a separação do conteúdo necessário, fichamentos e 
transcrição das entrevistas. Sustenta a hipótese, a partir das fontes já coletadas e analisadas, que 
as prostitutas caicoenses, da década de 1950, agiam e se vestiam de forma que pudessem burlar 
a sociedade conservadora, ou seja, elas seguiam certos padrões sociais da época e assim 
garantiam o seu lugar mesmo sendo sujeitos marginalizados. O trabalho encontra-se em fase de 
andamento pelo fato que novas pesquisas possam ser desenvolvidas sobre a presente temática 
futuramente.   
Palavras-chave: Prostitutas; Caicó; 1950; 
 
 
CARTOGRAFIAS DO PRAZER E OS CAMINHOS DO DESEJO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-
PB (1970-2010) 
 
Neide Cordeiro de Oliveira 
Professora da Rede Básica - UFCG 
 
Everton Demétrio – Orientador  
Professor Universitário – UEPB  
 
Este texto tem como objetivo discutir a geografia do prazer e do desejo  pelos cantos e recantos 
de Campina Grande, e nepatriciale apresentaremos a paisagem por onde a cidade, com suas ruas, 
bairros, pousadas, estacionamentos, se oferece como cenário do prazer;lazer e aborda os espaços 
urbanos ocupados por cabarés e motéis no objetivo de problematizar e identificar as zonas típicas 
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do exercício da prostituição e as que além desta prática, são palcos de atores que não os ocupam 
para a compra e venda do prazer sexual, o fazem apenas exercitando suas sensibilidades, como 
parceiros das delícias. A pesquisa toma a cidade como objeto de estudo para compreender, além 
dos usos e práticas dos espaços citadinos e ainda como os discursos que circularam permitiram 
as permanências e rupturas de praticas sexuais mercantilizadas entendidas enquanto elementos 
que confeccionaram uma pedagogia da cidade.  Enquanto fonte para sua realização, a pesquisa 
esteve ancorada na história oral e usa ainda como fonte de estudo algumas músicas que versam 
sobre o amor e o sexo que são temáticas que também são enredadas na nossa escrita. 
Palavras-chave: Cidade. Lazeres. Comportamentos. Prostituição. 
 
 
CAICÓ E SUA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA: EMBATES CULTURAIS NAS NORMAS DO ITR E 
IPTU, NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX E INÍCIO DO SÉCULO XXI 
 
Rui Paulino de Medeiros Sena 
Graduando – UFRN 
 
Em meio a um contexto de novos estudos e desafios sobre a história local de Caicó, o objetivo do 
trabalho é demonstrar uma cultura de loteamentos irregulares que resistem ao longo dos anos e 
o conflito de normas aparentes do Imposto Territorial Urbano – IPTU frente ao o Imposto sobre 
Propriedade Territorial Rural – ITR. A metodologia será de acordo com o estudo de Carlos 
Eugênio de Faria: “Os eventos geográficos e expansão urbana de Caicó” e teremos como fontes: 
mapas, cadastros e legislação municipal. O resultado será apresentar a legalização das ruas, que 
deixa de ser Zona Rural sem recolher mais o ITR para os cofres da União, em ato contínuo, 
arrecada-se para Fazenda Pública Municipal o IPTU, mas para isso, necessário se faz, no mínimo, 
dois melhoramentos na zona rural, como: meio fio ou calçamento, canalização de águas fluviais, 
abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, iluminação pública, escola primária ou posto 
de saúde: numa distância máxima de três quilômetros do imóvel. Acreditamos, portanto, na 
riqueza temática da vida urbana e sua cultura sendo regulada pela legislação municipal.  
Palavras-chave: Caicó. Expansão Urbana. Bairro. Cultura. Legislação Municipal. 
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SEED-SE - Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 
UECE - Universidade Estadual do Ceará 
UEG - Universidade Estadual de Goiás  
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UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco  
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UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná  
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