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Apresentação 
 

Como compreender o passado 

em um presente de transformações 

tão rápidas e profundas? Como lidar 

com a assustadora explosão 

documental que desafia nossa 

capacidade de seleção de registros e 

rastros para o futuro?  Como analisar 

acontecimentos sempre em trânsito 

no circuito da comunicação? Qual a 

relação entre memória e 

esquecimento na composição dos 

novos processos de governabilidade 

contemporâneos? Quais as 

dimensões políticas da história em 

nossos dias? 
 

Ao pontuar essas questões, o 

Laboratório de Imagem História e 

Memória-LABIHM do Curso de 

História da Universidade Regional do 

Cariri (URCA) fomenta a discussão 

sobre os problemas contemporâneos 

da escrita da história e as dimensões 

políticas dessa produção. Com esse 

intuito, realizamos o I Seminário 

Nacional História e 

Contemporaneidades – as dimensões 

políticas da escrita da história e o 

futuro do passado, cujo objetivo maior 

foi estimular o debate sobre os 

desafios que envolvem o campo da 

história, sua interação com outras 

áreas do conhecimento e as 

demandas de nossa sociedade. 

Evidencia-se que está em jogo, 

principalmente, entendermos as 

funções sociais da história em nossos 

dias. Considerando que o mundo em 

que vivemos é um mundo de intensas 

mudanças, devemos ultrapassar 

nossos territórios e fronteiras para que 

possamos melhor compreender as 

artimanhas de uma história que se 

desenha muito além de nossas 

abrangências tradicionais. 

 

As reflexões apresentadas nas 

Mesas Redondas, Simpósios 

Temáticos e Sessões Coordenadas 

sugerem que somente o 

compartilhamento de pesquisas e 

experiências em várias áreas do 

conhecimento possibilitará um 

entendimento mais aprofundado sobre 

os rumos da escrita da história para o 

século XXI. 
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Programação Geral 
 

TERÇA-FEIRA - 17/09/2013 
08h às 12h – Credenciamento (Pátio de pedagogia) e 17 pela manhã 

14h às 18h – Minicursos  

18h30 – Solenidade de Abertura. 

19h às 21h30 – Mesa-Redonda 1 – Cultura Histórica, mídias e os usos do passado no 

tempo presente. 

 

QUARTA-FEIRA – 18/09/2013 

08h às 10h – Mesa-Redonda 2 – História, profissionalização e os desafios para o século 

XXI. 

10h às 12h – Sessões Coordenadas 

14h às 17:30h – Minicursos 

14h às 18h – Simpósios temáticos 

19h às 21h30h – Conferência – O futuro do passado e os desafios da escrita da história para o 

século XX. 

 

QUINTA-FEIRA - 19/09/2013 

08h às 10h – Mesa-Redonda 3 – Patrimônio cultural, políticas publicas da memória e o 

problema dos novos acervos  

10h às 12h – Sessões Coordenadas 

14h às 17:30h – Simpósios temáticos 

19h às 21h30 – Mesa Redonda 4 – Ensino de história,  cidadania e os usos do passado. 

  

SEXTA-FEIRA - 20/09/2013 

08h às 10h – Mesa-Redonda 5 – História e transdisciplinaridade - o olhar de outros 

saberes sobre o passado. 

10h às 12h – Sessões Coordenadas 

10h às 14h – Horário Livre – Conheça o Cariri 

14h às 17:30h – Simpósios temáticos 

19h às 21h30 – Conferência de Encerramento – Dimensões políticas da história no tempo 

presente 
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Conferências 

 

Profa. Dra. Ana Maria Mauad (UFF) 

Tema: O futuro do passado e os desafios da escrita da história para o século XX 

Data: 18 de setembro de 2013, das 19h às 21h30h  

 

 

  

 

Prof. Dr. Fernando José de Almeida Catroga – Universidade de Coimbra (Portugal) 

Tema: Dimensões políticas da história no tempo presente 

Data: 20 de setembro de 2013, das 19h às 21h30h  

 

 

 

 



11 

 

Simpósios Temáticos 

  

 
1. ENSINO DE HISTÓRIA: QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS (Sala de Vídeo da 

pedagogia) 

Coordenadores:  

Dr. Itamar Freitas (UFS) / Dr. Francisco Egberto De Melo (URCA) 

 

2. ESCRITAS DA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS, DA SAÚDE E DO AMBIENTE: O 

VER, O SENTIR E O NARRAR   (Sala da Geografia) 

Coordenadores:  

Dr. Iranilson Buriti De Oliveira (UFCG) / Ms. Rúbia Michelline Moreira 

(URCA) 

 

3. MÚSICA, ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA: APROXIMAÇÕES, DIÁLOGOS E 

INTERFACES CONTEMPORÂNEAS (Sala 1 da Biologia) 

Coordenadores:   

Dr. Leandro De Oliveira (URCA) /  Ms. Maria Goretti Fernandes (SEMEC/ 

Itaboraí-RJ) 

 

4. HISTÓRIA POLÍTICA DO NORDESTE (Sala 2 da Biologia) 

Coordenadores:  

Pós-Doutor Cristiano Luís Christillino (UFPE) / Ms. Grazielle Rodrigues Do 

Nascimento (Universidade de Coimbra) 

 

5. CULTURA VISUAL E CULTURA POLÍTICA NO TEMPO PRESENTE (Auditório 

do Geopark Araripe) 

Coordenadora:  

Ana Maria Mauad (UFF) 
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6. LEI 10.639/03: PRÁTICAS DOCENTES E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, 

HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA (Sala 5 do Curso 

de História) 

Coordenadores:  

Dra. Cícera Nunes (URCA) /  Ms. Reginaldo Ferreira Domingues (UFC) 

 

7. HISTÓRIA E LITERATURA: POROSIDADE DAS FRONTEIRAS (Sala de Vídeo 

do CH) 

Coordenadores:  

Dr. Edson Soares Martins (URCA) / Ms. Harlon Homem De Lacerda Sousa 

(UEPI) 

 

8. HISTÓRIA, ARTE E CULTURA(S) POPULAR(ES): ABORDAGENS E 

PERSPECTIVAS NO/DO CONTEMPORÂNEO (Sala 3 da Biologia) 

Coordenadores:  

Pós-Dr. Francisco José Gomes Damasceno (UECE) / Ms. Francisco Gerardo 

Cavalcante Do Nascimento (UFU) 

 

9. PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA, ACERVOS E 

PESQUISA HISTÓRICA    (Sala 3 do Curso de História) 

Coordenadores:  

Dra. Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) / Ms. José Italo Bezerra Viana 

(URCA) 

 

10. HISTÓRIA, FONTES ORAIS E DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARES (Sala 1 do 

Curso de História) 

Coordenadores:  

Pós-Dr. Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE) / Ms. Cícero Joaquim Dos 

Santos (URCA) 

 

11. LEITURAS CONTEMPORÂNEAS: MEIOS DE COMUNICAÇÃO, MEMÓRIA E 

POLÍTICA NOS SÉCULO XX E XXI (Sala 1 da Economia) 

Coordenadores:  
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Dr. Dilton Maynard (UFS) / Dra. Sônia Meneses (URCA) 

 

12. HISTÓRIA, RELIGIÃO E RELIGIOSIDADES (Sala 2 da Economia) 

Coordenadores:  

Dra. Maria Paula Cordeiro (URCA) / Ms. Maria De Fátima De Morais Pinho 

(URCA) 

 

13. HISTÓRIA, LITERATURA E IDENTIDADES (Sala 7 do Curso de História) 

Coordenadora:  

Ms. Amanda Teixeira (URCA) 
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Sessões Coordenadas 

  
 

1. HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL (Sala 8 do Curso de História) 
Coordenação: Profa. Ms. Cícera Patrícia Alcântara Bezerra (Doutoranda em 

História – UFPE); 

        Profa. Simone Pereira da Silva (Mestre em História – UFPB) 

   

 

2. HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA – A (Sala 7 do Curso de História) 
Coordenação: Prof. Dr. Egberto Melo (URCA)  

 

 

2.1. HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA – B (Sala 5 do Curso de História) 
Coordenação: Prof. Ms. Aryana Costa (UERN) 

 

 

3. HISTÓRIA E GÊNERO (Sala 4 do Curso de História) 
Coordenação: Profa. Ms. Josinete Lopes (URCA) 

 

 

4. HISTÓRIA, MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS (Sala 2 do Curso de 
História) 

Coordenação: Profa. Ms. Isabel Parente Cortez (Doutoranda em História – UFC) 

 

 

5. HISTÓRIA E RELIGIOSIDADES (Sala 3 do Curso de História) 
Coordenação: Profa. Ms. Edianne dos Santos Nobre (Doutoranda em História – 

UFRJ) 

 
 

6. HISTÓRIA DA CIÊNCIA, INTELECTUAIS E CULTURA POLÍTICA (Sala 6 do 
Curso de História) 

Coordenação: Profa. Ms. Priscilla Queiroz (URCA) 

 

 

7. HISTÓRIA E LITERATURA (Sala 1 do Curso de História) 
Coordenação: Prof. Ms. Danilo Linard Teodoseo (URCA) 

 

 

 

8. HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE (Auditório do Geopark Araripe) 
         Coordenação: Profa. Dra. Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 
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Minicursos 

  
 

1. RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA E NATUREZA NA CONSTRUÇÃO DA 

ESTRADA DE FERRO DE BATURITÉ (Sala 7 do Curso de História) 

Ministrante: Profa. Ms. Ana Isabel Parente Cortez (URCA / Doutoranda em 

História - UFC) 
 

*** 

 

2. TUDO QUE VOCÊ QUERIA SABER SOBRE HISTÓRIA CULTURAL E TINHA 

MEDO DE PERGUNTAR A UM HISTORIADOR SOCIAL (Sala da Biologia) 

Ministrante: Prof. Dr. Antônio Clarindo Barbosa de Souza (UFCG) 

 

*** 

  

 

3. A INVENÇÃO DE UM SANTO: OS CAMINHOS HISTORIOGRÁFICOS SOBRE 

OS FENÔMENOS DO PADRE CÍCERO (Salão de Atos) 

Ministrante: Profa. Edianne dos Santos Nobre (Doutoranda em História - 

UFRJ) 
 

*** 

 

4. O PATRIMÔNIO CULTURAL, O LIVRO DIDÁTICO E A SALA DE AULA 

(Laboratório da Geografia) 

Ministrante: Prof. Ms. Almir Félix (Doutorando em História – PUC/SP) 

 

*** 

 

5. O USO DE FONTES PARA A HISTÓRIA DOS TRABALHADORES LIVRES E 

ESCRAVOS NO BRASIL DO SÉCULO XIX (Sala 1 do Curso de História) 

Ministrantes:  Profa. Juliana Linhares (Mestre em História – UFC) 

Prof. Ms. Jofre Teófilo (Doutorando em História – UFC) 

 

*** 

6. PARTIDOS, ELEIÇÕES E DEMOCRACIA NO BRASIL PÓS 1985 (Sala de Vídeo 

da Pedagogia) 

Ministrante: Profa. Ms. Francisca Fernando Anselmo (URCA) 
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7. PATRIMÔNIO CULTURAL: QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (Sala 3 do Curso de História) 

Ministrantes: Profa. Ms. Cícera Patrícia Alcântara Bezerra (Doutoranda em 

História – UFPE)  
Profa. Simone Pereira da Silva (Mestre em História – UFPB) 

 

*** 

 

8. SEXUALIDADE, CIÊNCIA E PODER EM MICHEL FOUCAULT (Sala 5 do Curso 

de História) 

Ministrantes: Prof. Dr. Leandro de Oliveira (URCA) 

 

 

 

*** 
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Programação das Comunicações 
 

Simpósios Temáticos 
  

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

ENSINO DE HISTÓRIA NA EPISTEMOLOGIA E NA MORAL DE DAVID HUME 

(1734/1751)  

Itamar Freitas / Victor Wladimir Cerqueira Nascimento (UFS) 

 

DA SERVA QUE CARREGA A LUZ: COMO A TEORIA DA HISTÓRIA SE 

RELACIONA COM A CIÊNCIA E COM O ENSINO?  

Caio Rodrigo Carvalho Lima (UFRN) 

 

SISTEMA DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE CURRÍCULOS E SOCIAL STUDIES 

NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1995-2012) 

Maíra Ielena Cerqueira Nascimento / Analice Alves Marinho Santos (UFS) 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DE JOHN MICHAELIS E JEROME BRUNER PARA A 

DISCIPLINA ESTUDOS SOCIAIS  

Max Willes de Almeida Azevedo (UFS) 

 

FUNÇÃO DA HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE NOS CURRICULOS 

ESCOLARES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL (2007-

2012)  

Jane Semeão (URCA) 

 

PRÉ-HISTÓRIA: O CONCEITO PRESENTE NOS LIVROS DIDÁTICOS DO 

ENSINO MÉDIO 

Raquel da Silva Alves (UFC) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 18:00 
 

FORMAS DE DENOMINAÇÃO DAS SEQUENCIAS DIDÁTICAS PRESENTES EM 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA (1960-2000)  

Ana Maria Garcia Moura (UFS) 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA E A PRODUÇÃO DE VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS: 

“PROJETO RETRATOS”, UMA EXPERIÊNCIA CEARENSE.  

Márcio Régis Fernandes (UECE / Professor da Rede Básica) 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 01 – ENSINO DE HISTÓRIA: QUESTÕES 
CONTEMPORÂNEAS 
Coordenadores: Prof. Dr. Itamar Freitas (Universidade Federal de Sergipe) e Prof. Dr. 

Francisco Egberto de Melo (Universidade Regional do Cariri) 
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ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE: NOVOS DESAFIOS 

PARA VELHOS PARÂMETROS 

Andreza de Oliveira Andrade (UERN) 

 

O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA: MUDANÇAS E 

PERMANÊNCIAS QUE PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE HISTÓRIA NA REGIÃO DO CARIRI  

Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

A HISTÓRIA NOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA NOVA ZELÂNDIA 

Marília Mariana Muniz de Aguiar Eggert (UNIT) 

 

 

 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

MAMÍFEROS DESDENTADOS: A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

PRODUÇÃO DE CORPOS SAUDÁVEIS (1919-1945) 

Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) 

 

ASSISTÊNCIA AOS ALIENADOS NO CAMPO DE MARTE: ALGUMAS 

REFLEXÕES SOBRE PSIQUIATRIA NO PIAUÍ E SUAS INTERFACES COM O 

BRASIL  

Márcia Castelo Branco Santana (UFPE) 

 

CARIRIS NOVOS NO SÉCULO XVIII: NATUREZA, SOCIEDADE, PAISAGEM  

Antonio José de Oliveira (UFC) 

 

“CLIMATOLOGIA MÉDICA DO ESTADO DO AMAZONAS”: ASPECTOS DO 

MUNDO NATURAL DO AMAZONAS EM HERMENEGILDO CAMPOS, 1909  

Pedro Henrique Maia Braga (UFPB) 

 

MEDICALIZANDO E EDUCANDO OS CORPOS: REPRESENTAÇÕES DE 

CORPOREIDADES NAS PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS DA REVISTA 

ERA NOVA (PARAYBA,1921-1926)  

Alanny Paulo Ricardo de Almeida (UFCG) 

 

“ERA INVENCÍVEL A ABUNDANCIA”: NATUREZA E TRABALHO EM 

FORTALEZA NO FINAL DO SÉCULO XIX  

Priscilla Régis Cunha de Queiroz (URCA) 

 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 02 – ESCRITAS DA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS, DA 
SAÚDE E DO AMBIENTE: O VER, O SENTIR E O NARRAR 
Coordenação: Dr. Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) /  Ms. Rúbia Michelline Moreira 

(URCA)  
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IMPRENSA HIGIÊNICA E SALUTAR: A SAÚDE E AS DOENÇAS NAS NOTÍCIAS 

DO JORNAL CRATENSE O ARARIPE (1855-1864)  

Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

 

DIA 20/09/2013, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

ENTRE PENAS, PÁGINAS E ESTETOSCÓPIOS: BELISÁRIO PENNA E A 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA NA PRIMEIRA REPÚBLICA DO BRASIL 

Leonardo Querino Barboza Freire dos Santos / Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) 

 

NAS MARGENS DA HISTÓRIA: RIO GRANJEIRO CRATO-CE  

Marilyn Ferreira Machado (FJN) / Antônia Lucivânia da Silva (URCA) (Professor da Rede 

Básica) 

 

NATUREZA INTERPRETADA, MEMÓRIA RESSIGNIFICADA NA OBRA 

MARCHAS E COMBATES 

Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

OS NORTE-AMERICANOS NO CEARÁ: AS AÇÕES DA COMISSÃO 

ROCKEFELLER EM FORTALEZA ENTRE OS ANOS DE 1923 A 1935  

Ana Karine Martins Garcia (PUC-SP) 

 

INSERÇÃO E CONSTITUIÇÃO DOS ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM 

FORTALEZA (1968-1988)  

Raul Max Lucas da Costa (UFC) 

 

“BETO É BARRIGUDO”: OS USOS DA FOTOGRAFIA COMO PROTOCOLO DE 

LEITURA SANITARISTA NA CARTILHA DE ALFABETIZAÇÃO DO 

MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO (1970 - 1985)  

José Maxsuel Lourenço Alves (UFCG) 

 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

TRANSMISSÃO E ENCONTRO DE SABERES NOS AGRUPAMENTOS DA 

MÚSICA TRADICIONAL DO CARIRI CEARENSE  

Carmen María Saenz Coopat (UFCA) / Sergio Ariel González (PRODER – UFCA) (Instituto 

Superior de Artes / La Habana) 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 03 – MÚSICA, ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA: 
APROXIMAÇÕES, DIÁLOGOS E INTERFACES CONTEMPORÂNEAS  
Coordenação: Dr. Leandro de Oliveira (URCA) /  Ms. Maria Goretti Fernandes (SEMEC/ 

Itaboraí-RJ) 
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AS TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS NO CARNAVAL DE FORTALEZA 

ANALISADAS ATRAVÉS DAS MÚSICAS DE LUIZ ASSUNÇÃO, IRAPUÃ LIMA, 

MÁRIO FILHO E EDNARDO 

Tiago Cavalcante Porto (UECE) 

 

CHORO E MODERNISMO: QUESTÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DA MÚSICA 

POPULAR URBANA  

Renan Moretti Bertho (UNICAMP) 

 

O ROMANTISMO REVOLUCIONÁRIO EM CHICO BUARQUE: UMA LEITURA 

DE SUA ATUAÇÃO ARTÍSTICA A PARTIR DA OBRA DE MARCELO RIDENTI  

Mislene Vieira dos Santos (UFS) 

 

NACIONALISMO EM RITMO DE BAIÃO  

Maria Sulamita de Almeida Vieira (UFC) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 
 

CANTAR REIS: UMA ANÁLISE DE TOADAS E TRECHOS DE REIS DA FOLIA DA 

SERRA  

Rosenilha Fajardo Rocha (UFPB) 

 

OS SENTIDOS DA MÚSICA NO RITUAL DA RENOVAÇÃO DO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS  

Cibele Nunes Rodrigues (URCA) (Professor da Rede Básica) 

 

CANTAR E DANÇAR PARA JESUS: PERFORMANCES DE GÊNERO E 

LINGUAGENS RELIGIOSAS NAS IGREJAS INCLUSIVAS PENTECOSTAIS  

Marcelo Tavares Natividade (UFRJ) 

 

O ESPÍRITO DO SOM: TÉCNICA, DOM E EMOÇÃO ENTRE MÚSICOS 

PENTECOSTAIS E CATÓLICOS CARISMÁTICOS  

Maria Goretti Fernandes de Oliveira  (PPGM UFRJ / Professor da Rede Básica) 

 

GRAMÁTICAS DA EMOÇÃO EM LOUVORES EVANGÉLICOS: 

APONTAMENTOS PARA UMA AGENDA DE PESQUISA  

Leandro de Oliveira (UFRJ) / Maria Goretti Fernandes de Oliveira (SEMEC-Itaboraí) 
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DIA 18/09/2013, QUARTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

RELAÇÕES DE GÊNERO NA PARAHYBA COLONIAL: O CASO QUITÉRIA 

BANDEIRA DE MELO, 1770 – 1778  

Yara Michele Q. B. Freire dos Santos (PPGH/UFCG) (Professor da Rede Básica) 

 

A CONSTRUÇÃO DA ORDEM NO NORDESTE NO SEGUNDO REINADO 

Cristiano Luís Christillino (UEPB) 

 

A INVENÇÃO DO CARIRI CEARENSE: POLÍTICA, NATUREZA E REGIÃO A 

SERVIÇO DA CLASSE SENHORIAL (SÉCULO XIX)  

Darlan de Oliveira Reis Junior (UFC/URCA) 

 

CENTENÁRIO DO PACTO DOS CORONÉIS  

Francisca Paula de Albuquerque Pereira (FJN) 

 

DO IMPÉRIO À PRIMEIRA REPÚBLICA: MEIOS DE PODER E CULTURA 

POLÍTICA DAS ELITES POLÍTICAS LIMOEIRENSES (1873-1930)  

Cintya Chaves (UECE) 

 

“PODER PRIVADO X PODER INSTITUIDO”: UMA ANÁLISE POLÍTICA DA 

REVOLTA DE PRINCESA (1930) 

Palmira Karlyere de Andrade Januário (UEPB) 

 

(DES)ORDEM E PROGRESSO: O CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO BURITY NO 

CRATO, CEARÁ, NA SECA DE 1932.  

Ronald de Figueiredo e Albuquerque Filho (UFCG) 

 

PARAÍBA AMERICISTA: AS ORIGENS E O PODER POLÍTICO DE JOSÉ 

AMÉRICO DE ALMEIDA (1930 – 1934)  

Bárbara Bezerra Siqueira Silva (UFPB) 

 

NARRATIVAS E IDENTIDADE  

Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE BATURITÉ: O PROJETO DE 

INTEGRAÇÃO NACIONAL E AS DISPUTAS POR TERRAS NO CEARÁ NO FINAL 

DO SÉCULO XIX.  

Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (UFC/URCA) 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 04 – HISTÓRIA POLÍTICA DO NORDESTE  
Coordenação: Pós-Doutor Cristiano Luís Christillino (UFPE) / Ms. Grazielle Rodrigues do 

Nascimento (UNIVERSIDADE DE COIMBRA) 
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ESCRITA, LEGITIMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTORIOGRAFIA DO SERTÃO CENTRAL E SEUS 

INTELECTUAIS  

Nathan Pereira Barbosa (MAHIS-UECE) 

 

RUPTURAS E CONTINUIDADES NAS ELEIÇÕES DE 2000 E 2008 EM JUAZEIRO 

DO NORTE-CE  

Ciro Alcântara de Araújo (FJN) 

 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO CENTRO ESTUDANTAL CAMPINENSE 

COMO ESPAÇO DE ATUAÇÃO POLÍTICA NO MOVIMENTO ESTUDANTIL  

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB): HISTÓRIA E TRANSFORMAÇÕES 

Joice Mara Cesar Bizerro (UFPI) 

 

EM CAMPINA GRANDE (1935-1964)  

Ajanayr Michelly Sobral Santana  /  (orientador) Iranilson Buriti (UEPB) 

 

O NORDESTE NO CONTEXTO DA POLITICA EXTERNA PARA A GUERRA FRIA 

Grazielle Rodrigues do Nascimento  

 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

MEMÓRIA E BLUES EM THE SOUL OF A MAN DE WIM WENDERS  

Daniel Camurça Correia (PUC-SP / Professor universitário) 

 

O LIXÃO NO CINEMA BRASILEIRO: A FALTA E O EXCESSO  

Fahya Kury Cassins (UDESC) 

 

A SALA DE AULA NO CINEMA: DISCUTINDO SENSIBILIDADES NO FILME 

“SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS”  

Rafael da Silva Abreu (UFCG / Professor da Rede Básica) 

 

O DOCUMENTÁRIO POLÍTICO E A POLÍTICA DO DOCUMENTÁRIO: NOTAS 

PARA PENSAR OS (DES)CAMINHOS DE UMA CERTA PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL RECENTE  

Rodrigo Capistrano (UFC) 

 

O DOCUMENTÁRIO HÉRCULES 56 NA HISTÓRIA: REFLEXÕES ENTRE A 

HISTÓRIA, A MEMÓRIA E O DOCUMENTÁRIO  

Delano Marcus Coutinho Gondim Junior (UFPB) 

 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 05 – CULTURA VISUAL E CULTURA POLÍTICA NO 
TEMPO PRESENTE  
Coordenação: Pós-Dra. Ana Maria Mauad (Universidade Federal Fluminense) 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

A MORTE, UMA FICÇÃO, A ENCENAÇÃO DA MORTE ATRAVÉS DA 

FOTOGRAFIA  

Titus Riedl (URCA) 

 

FIQUEI SEM NADA. VISUALIDADE URBANA NOS TEXTOS DE VICENTE 

MARCOLINO NA CIDADE DE EXU-PE  

Ricardo Rigaud Salmito (UFBA / UFCA) 

 

ESQUECENDO TEMPORARIAMENTE: O PAPEL DOS ARQUIVOS 

FOTOGRÁFICOS E AS PERFORMANCES DA MEMÓRIA 

Rubens Venâncio (URCA) 

 

A PARTILHA DO SENSÍVEL DOS MEGA EVENTOS  

Roxane Sidney Resende de Mendonça (PPGHIS-Fafich UFMG / UEMG) / Magno Moraes 

Mello (PPGHIS/UFMG) 

 

O PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL COMO REPRESENTAÇÃO: UM ESTUDO 

DA CAMPANHA ELEITORAL DE 2008 EM ARARIPE-CE 

Cicera Andrade Ferreira de Lima (URCA) 

 

 

 

DIA 19/09/2013, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

A HISTÓRIA DOS AFRO-CEARENSES COM A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N° 10. 

639/03: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Carlos Rochester Ferreira de Lima (UECE) 

 

FEIRA LIVRE DE BODOCÓ: MEMÓRIA, AFRICANIDADES E EDUCAÇÃO.  

Alexsandra Flávia Bezerra de Oliveira (UFC) 

 

A LEI 3.353/1888: OS MOVIMENTOS SOCIAIS E OS AVANÇOS POLÍTICOS PARA 

A PROMULGAÇÃO DA LEI 10.639/03  

Rosivalda dos Santos Barreto (FACED/UFC) 

 

A TRANSIÇÃO DA MACUMBA PARA A UMBANDA NA REALIDADE 

FORTALEZENSE: UMA BUSCA PARA O ENTENDIMENTO DO UNIVERSO 

MÍTICO RELIGIOSO A PARTIR DO JORNAL O POVO  

Linconly Jesus Alencar Pereira / Maria Zelma de Araújo Madeira (UFC / Professor da Rede 

Básica) 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 06 – LEI 10.639/03: PRÁTICAS DOCENTES E 
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-
BRASILEIRA  
Coordenação: Dra. Cícera Nunes (URCA) /  Ms. Reginaldo Ferreira Domingues (UFC)   
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CULTURA, HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL: REPENSANDO O 

TRABALHO COM A CULTURA DE BASE AFRICANA NA EDUCAÇÃO  

Laelba Silva Batista / Cícera Nunes (URCA) 

 

CONEXÕES DA CULTURA DA ÁFRICA COM O BRASIL: UM ENCONTRO 

GESTANDO RAÍZES AFRO-BRASILEIRAS  

Maria Inez de Lima Almeida (UFC) 

 

A RELEVÂNCIA DA ABORDAGEM ÉTNICO-RACIAL NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Piedade Lino Videira (UFCG-PB) 

 

TRADIÇÃO ORAL NO CARIRI CEARENSE E O ENSINO DA HISTÓRIA E 

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA  

Cicera Nunes / Ana Cecília Batista de Sousa (URCA) 

 

 

 

 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

“À PROPÓSITO DE RELEVÂNCIAS...”: A LITERATURA AFRICANA COMO 

LEITORA-QUESTIONADORA DA HISTÓRIA  

José Dércio Braúna (UFC) 

 

CATULLO CEARENSE OU A TRAJETÓRIA LITERÁRIA DE UM BARDO 

ORDINÁRIO  

Kleiton de Sousa Moraes (UFRJ) 

 

CÃES DA PROVÍNCIA: O NARRADOR COMO MEDIADOR ENTRE A HISTÓRIA 

E A FICÇÃO  

Keyle Sâmara Ferreira de Souza (UESPI) 

 

A Morte e suas Representações na Poesia “Os Doentes” de Augusto dos Anjos (1900-

1912) 

Danilo Linard Teodoseo (URCA) 

 

A CANÇÃO TROPICALISTA NASCE NO DIA DO MEDO, NA HORA DE TER 

CORAGEM  

Luís André Bezerra de Araújo (UFPB) 

 

A INFLUÊNCIA DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS NA SOCIEDADE E NA 

LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA  

Cássia da Silva (URCA / Professor da Rede Básica) 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 07 – HISTÓRIA E LITERATURA: POROSIDADE DAS 
FRONTEIRAS  
Coordenação: Dr. Edson Soares Martins (URCA) / Ms. Harlon Homem de Lacerda Sousa 

(UEPI)   
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, 14:00 ÀS 17:30 
 

LITERATURA DE CONTRAVENÇÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DE CHARLES 

BUKOWSKI  

Marcus Vinicius Santana Lima (USS) 

 

UM OLHAR HISTÓRICO-LITERÁRIO SOBRE ANGOLA: ANÁLISE DE “ADEUS À 

HORA DA LARGADA”, DE AGOSTINHO NETO  

Cícero Émerson do Nascimento Cardoso (URCA  / SEDUC)   

 

CINEMAS, TIROS E BAGAROTES: MEMÓRIAS CINEMATOGRÁFICAS DE A. 

TITO FILHO  

Jordan Bruno Oliveira Ferreira (UFPI) 

 

POESIA MARGINAL NOS ANOS 1970: APONTAMENTOS TEÓRICOS  

Paulo César Gomes Bezerra (PPGHIS/UFRJ) 

 

DIÁLOGOS COM A ETERNIDADE: EVASÃO DO TEMPO E AVERSÃO À 

HISTÓRIA NA OBRA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA  

Amanda Teixeira da Silva (UFC / URCA) 

 

UM HUMANISTA EM TEMPOS DE NARCISISMO: UMA LEITURA DE O 

PLANETA DO SR. SAMMLER À LUZ DO REGIME DE HISTORICIDADE 

PRESENTISTA  

Allan Kardec da Silva Pereira (UFCG) 

   

GRAMÁTICA DOS CONFLITOS NO COCO: ABORDAGEM DAS FRONTEIRAS 

DOS DISCURSOS ENTRE BRINCANTES DE COCO NO CRATO-CE  

Edson Soares Martins (URCA) / Antonio Bilar Gregório Pinho (UFC) / Fernanda Lima 

Fernandes (URCA)   

 

  

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, 14:00 ÀS 17:30 
 

CIDADE CENOGRÁFICA: VITRINE DA HISTÓRIA, DA CULTURA E DA ARTE 

Douglas Santiago de Lima (URCA) / José André de Andrade (Faculdade Kurios) 

 

"O TRONCO DA VIDA": UMA ETNOGRAFIA DAS IMAGENS DE JUAZEIRO DO 

NORTE  

Rosilene Alves de Melo (UFCG) 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 08 – HISTÓRIA, ARTE E CULTURA(S) POPULAR(ES): 
ABORDAGENS E PERSPECTIVAS NO/DO CONTEMPORÂNEO  
         Coordenação: Pós-Dr. Francisco José Gomes Damasceno (UECE) / Ms. Francisco 

Gerardo Cavalcante do Nascimento (UFU) 



 

26 

 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO GRUPO TEATRAL DE AMADORES CRATENSES: 

“UM TEATRO FEITO POR AMOR”  

Marta Regina da Silva Amorim (URCA / Professor da Rede Básica) 

 

O CORPO FEMININO E SUAS REPRESENTAÇÕES NA HISTÓRIA DA ARTE: DO 

BARROCO, FEITO DE CARNE, AO CORPO PLÁSTICO MIDIÁTICO 

Marcela dos Santos Lima (UFBA) 

 

CULTURAS POPULARES E INDÚSTRIA CULTURAL: NOVOS PASSOS DO COCO 

EM BALBINO (2000-2012)  

Camila Mota Farias (UECE) 

 

 

 
 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, 14:00 ÀS 17:30 
  

CANTADORES NORDESTINOS E O CASO DE UMA MANIFESTAÇÃO MUSICAL 

RURAL-URBANA  

Francisco José Gomes Damasceno (UECE)  

 

MANGUEBIT: MOSAICO CULTURAL DA CONTEMPORANEIDADE 

PERNAMBUCANA  

Francisco Gerardo Cavalcante do Nascimento (UFU) 

 

UMA CANÇÃO NÃO-RESOLVIDA – A JUVENTUDE COMO INTERLOCUTORA E 

TEMA EM TRÊS DISCURSOS LITEROMUSICAIS DE BELCHIOR  

Edna Santos Silva / Cícero da Silva Oliveira (UECE) 

 

“JERIMUM COM LEITE EM PÓ E MUNGUNZÁ COM DIETIL”: AS MÚLTIPLAS 

APROPRIAÇÕES NO FAZER MUSICAL DE RODGER ROGÉRIO  

Jordianne Moreira Guedes (UECE) 

 

SONS DE UMA CIDADE: O COTIDIANO DE CANINDÉ COMPREENDIDO PELOS 

TOQUES DO SINEIRO  

Vânia Maria Oliveira Bandeira / Odilon Monteiro da Silva Neto (UECE) 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO: HISTÓRIA LOCAL, MEMÓRIA SOCIAL E 

IDENTIDADE CULTURAL DA ESTA  O FERROVIÁRIA DE GARANHUNS-PE  

Fabiana de Souza Santos  (Escola Municipal José Brasileiro Vila Nova) 

 

A FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS DE OEIRAS -PI E O 

PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASILEIRO  

Ariane dos Santos Lima (UESPI/UFPI) 

 

PATRIMÔNIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA: ANÁLISE DA ANTIGA PRAÇA DA 

GRAÇA EM PARNAÍBA  

Ísis Meireles Rodrigues (PHGB UFPI) 

 

POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-

CE: OLHARES E MEMÓRIAS LOCAIS   

Cleidimar Rodrigues de Sousa Lima (UFMG) 

 

GONÇALVES DIAS ENTRE OS DOCUMENTOS DO ARQUIVO E OS 

DOCUMENTOS DA HISTÓRIA DO PAÍS (CEARÁ, SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX) 

Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

O MUSEU E SEUS OBJETOS: UM ESTUDO DO MUSEU JAGUARIBANO NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX.  

Ana Paula Gomes Bezerra (MAHIS / UECE) 

 

ARQUIVO ESCOLAR SALESIANO: FONTES PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Cícero Edinaldo dos Santos / Marilyn Ferreira Machado (FACED / UFC)   

 

HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

OS PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO CARIRI  

José Italo Bezerra Viana (UFC / URCA) 

 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 09 – PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA 
MEMÓRIA, ACERVOS E PESQUISA HISTÓRICA 
Coordenação: Dra. Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) / Ms. José Italo Bezerra Viana 

(URCA) 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 18:00 
 

SEM CHUVA, SEM GOVERNO, SEM COMIDA: MEMÓRIAS S0BRE A SECA DE 

1970 EM FARIAS BRITO/CE  

Bartolomeu Humberto de Sousa (URCA) 

 

A METODOLOGIA HISTÓRIA ORAL: UMA HISTÓRIA, UMA HISTORIOGRAFIA 

E UMA ANÁLISE  

Pedro Nicácio Souto (UFCG) 

 

NARRANDO A MEMÓRIA, (RE) INVENTANDO A HISTÓRIA: O COTIDIANO 

DOS TRABALHADORES DO AGAVE EM CUBATI – PB (1950-1980)  

Silvano Fidelis de Lira (UFPB) 

 

A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DOS CIGANOS EM CAMPINA GRANDE 

ATRAVÉS DE RELATOS ORAIS DE MEMÓRIA  

Gilmara Tavares Batista (UFCG) 

 

“DO SILÊNCIO AO ORGULHO: A TRAJETÓRIA DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA ONZE NEGRAS NA RESSIGNIFICA  O DE SUA NARRATIVA.”  

Beatriz Hochmann Béhar (UFF) 

 

OS PESCADORES DE EMBOACA: MEMÓRIA E ORALIDADE NA LUTA PELO 

TERRITÓRIO PESQUEIRO TRADICIONAL  

Lígia Rodrigues Holanda / Agnelo Fernandes de Queirós (UVA)   

 

FUSÕES E TRAÇÕES SOCIAIS INTERCULTURAIS EM SALVADOR: 

TERRITÓRIOS BANTU MARCADOS PELA MEMÓRIA, HISTÓRIA E 

ORALIDADE 

Fernanda Lícia de Santana Barros (FACED / UFC) 

 

A GREVE DE 2008 NA UESPI: PRINCIPAIS BANDEIRAS DE LUTA DA ADCESP  

Rosângela Assunção (UFF) 

 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, 14:00 ÀS 17:30 
 

PATRIMÔNIO IMATERIAL, REVELADO ATRAVÉS DA ORALIDADE, UMA 

HERMENÊUTICA TRANSDISCPLINAR   

Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE) 

 

A TRAVESSIA DOS ANJOS: A TRADIÇÃO ORAL SOBRE A MORTE INFANTIL 

NO CARIRI CEARENSE  

Cícero Joaquim dos Santos (UFC / URCA) 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 10 – HISTÓRIA, FONTES ORAIS E DIÁLOGOS 
TRANSDISCIPLINARES 

Coordenação: Pós-Dr. Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE) / Ms. Cícero Joaquim dos 

Santos (URCA) 
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O DESPERTAR DA MEMÓRIA E AS SENSIBILIDADES NO ATO DE RECORDAR 

E NARRAR  

Francisca Eudésia Nobre Bezerra (UECE) 

 

PERCEPÇÕES E SENSIBILIDADES DA VIOLÊNCIA NOS JOGOS DE FUTEBOL 

DO FORTALEZA ESPORTE CLUBE (2000-2012)  

Caio Lucas Morais Pinheiro / Camila Mota Farias (UECE)   

 

IMAGENS REFLETIDAS: A PROSTITUTA E A MULHER IDEAL – O CASO DE 

IPU  

Antonio Vitorino Farias Filho (UECE) 

 

“GRUPOS DE ESPOSAS”: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DAS MULHERES DO 

MOVIMENTO DO DIA DO SENHOR EM SOBRAL – CE  

Viviane Prado Bezerra (UFF) 

 

 

 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, 14:00 ÀS 17:30 
 

O AVESSO DA “URBE”, CRIADORES DE ANIMAIS, LAVADEIRAS, BANHISTAS 

E “MALANDROS” (JACOBINA-BAHIA 1955-1963) 

Edson Silva  (UFCG) 

 

MODERNIZAÇÃO URBANA DA CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI NO PERÍODO 

ÁUREO DA CERA DE CARNAÚBA: ENTRE AGENTES POLÍTICOS E 

POPULARES (1930-1947)  

Raimundo Nonato Bitencourt Pereira (UFCG) 

 

NARRATIVAS DO TEMPO PRESENTE: ENTRE O JORNALISMO E A HISTÓRIA   

Marcos Manoel Silva Severiano / Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

IMPRENSA ANARQUISTA E COMUNISTA NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO 

XX 

Alberto Dias Mendes (UERJ)   

 

A GAZETA CAMPINENSE CONSTRUINDO UMA MEMÓRIA NO CENTENÁRIO 

DE CAMPINA GRANDE  

Regina Paula Silva da Silveira (UFRN) 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 11 – LEITURAS CONTEMPORÂNEAS: MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO, MEMÓRIA E POLÍTICA NOS SÉCULO XX E XXI  
Coordenação:  Dr. Dilton Maynard (UFS) / Dra. Sônia Meneses (URCA) 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

AS MERETRIZES EM CENA: A REPRESENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NA 

PRIMEIRA VERSÃO DA TELENOVELA GABRIELA (1975)  

Debora Souza Cruz (UFS) 

 

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA GREVE DOS PROFESSORES DO ESTADO DO 

CEARÁ EM 2011  

Bruno Ferreira Soares / Cibele Nunes Rodrigues (URCA) 

 

CIBERESPAÇO, EXTREMA-DIREITA E POLÍTICA NO SÉCULO XXI   

Dilton Cândido Santos Maynard  (UFS) 

 

 

 

 

 

 
DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 18:00 
 

REMÉDIOS DE CORPO E DE ALMA  

Aline da Silva Medeiros (UFC) 

 

GARANTIAS PARA O ALÉM: RITOS DE MORTE NO CRATO EM MEADOS DO 

SÉCULO XIX 
Angélica Maria Albuquerque Claudino (FJN)  

 

PARA ALÉM DA CONSANGUINIDADE: BATISMO DE INGÊNUOS E 

PARENTESCO ESPIRITUAL NA CIDADE DO CRATO-CE, 1871-1883  

Iris Mariano Tavares (UFPB)   

 

ALMA BENDITA: NARRATIVAS ORAIS SOBRE O CULTO À CRUZ DA BAIXA 

RASA EM CRATO/CEARÁ  

Ana Cristina de Sales (UFCG) 

 

SUPERSTIÇÕES E CREN AS RELIGIOSAS DO SERT O NORDESTINO EM ‘A 

CASA’  

Liliane Viana da Silva (URCA)   

 

 

 

 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 12 – HISTÓRIA, RELIGIÃO E RELIGIOSIDADES  
Coordenação: Dra. Maria Paula Cordeiro (URCA) / Ms. Maria de Fátima de Morais Pinho 

(URCA)   
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 
 

DE CAPITAL DA FÉ A HOLLYWOOD DO SERTÃO: JUAZEIRO DO NORTE E O 

PROJETO DESENVOLVIMENTISTA DE METRÓPOLE DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO CARIRI  

José André de Andrade (FAK)    

 

“MIRACULORUM FABRICATRIX ET IMPOSTURARUM INVENTRIX”: MARIA 

DE ARAÚJO E OS FENÔMENOS DE JUAZEIRO NO SANTO OFÍCIO (1892-1898)  

Edianne dos Santos Nobre (UFRJ) 

 

O CELIBATO COMO CONSTRUTOR DA IDENTIDADE CLERICAL: A DIOCESE 

DO CRATO-CE COMO REPRESENTANTE DO SAGRADO  

Maria Arleilma Ferreira de Sousa (UFCG / URCA) 

 

MILAGRE EXTRAODINÁRIO EM UM CORPO FRANZINA: REPRESENTAÇÕES 

MÉDICAS SOBRE O CORPO FEMININO NOS INQUÉRITOS A RESPEITO DOS 

FENÔMENOS DE JUAZEIRO (1889 - 1892) 

Aline Salustiano da Silva (URCA) 

 
CINCO GUERREIRAS CANINDEENSES EM UMA HISTÓRIA PARA ALÉM DO 

BRASIL  

Antonia Gislaine Bezerra Lopes (IFCE – Campus Canindé) / Odilon Monteiro da Silva Neto 

(UECE / IFCE – Campus Canindé)   

 

“O SANTO DA FEIRA”: MERCADO RELIGIOSO E MEMÓRIA NA DEVOÇÃO A 

SANTA CRUZ DOS MILAGRES – PI 

Patrícia de Sousa Santos   

 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

UM SACERDOTE INTEGRAL: O PADRE JOÃO MARIA NA NARRATIVA DO 

MONSENHOR ALVES LANDIM  

Antonio Ferreira de Melo Junior (UFRN) 

 

A CRUZ E A CIDADE: A IGREJA CATÓLICA EM QUIXADÁ (1950 – 2007) 

Mara Natalia Fernandes Silva (FECLESC / UECE) 

 

MADE IN JUAZEIRO DO NORTE: O DISCURSO DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS NA CIDADE DO PADRE CÍCERO. COMÉRCIO 

NEOPENTECOSTAL, EXISTÊNCIA E SIGNIFICADO  

Tereza Cândida Alves Diniz (URCA)   

 

ESTADO LAICO E IGREJA ROMANIZADA: DIVERGENCIAS RELIGIOSAS E 

POLITICAS NA PARAIBA REPUBLICANA. (1890 / 1930) 

José Pereira de Sousa Junior (UFCG –PB) 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 às 18:00 
 

VISÕES SOBRE A DECADÊNCIA: A EXPERIÊNCIA SIMBOLISTA DE LÍVIO 

BARRETO  

Rafaela Gomes Lima (MAHIS-UECE) 

 

O ESTUDO DO ROMANCE A FOME A PARTIR DO OLHAR HISTORIOGRÁFICO  

Antônia Lucivânia da Silva (URCA) / Marilyn Ferreira Machado (FJN) 

 

UMA ANÁLISE DO PAPEL DA LITERATURA REGIONALISTA NA 

CONSTRU  O DE UMA REPRESENTA  O DE ‘NORDESTE’  

Sarah Lima Sales´(FJN) 

 

A EDUCAÇÃO SENTIMENTAL FEMININA ATRAVÉS DOS ROMANCES COR-DE-

ROSA  

Kercya Nara Felipe de Castro Abrantes  (FCRS / UECE)   

 

A CULTURA HISTORIOGRAFICA BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL: DO IHGB AOS ANOS DE 1930  

Karilene Costa Fonsêca (UEMA) / Rogério Barreto Santana (USP) 

 

 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 13 – HISTÓRIA, LITERATURA E IDENTIDADES  
Coordenação:  Ms. Amanda Teixeira (URCA) 
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Sessões Coordenadas 
 

  
 

 

 
DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
TRADIÇÃO ORAL NO CARIRI CEARENSE E O ENSINO DA HISTÓRIA E 

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA  

Ana Cecília Batista de Sousa / Erick Bruno Ferreira da Silva / Orientador (a): Cícera Nunes 

(URCA) 

 

UM RESGATE DA MEMÓRIA DO CEGO ADERALDO DO CRATO  

Francisco Edigley Macêdo / Ronilson Fernandes da Silva / Orientador (a): Ana Roberta 

Duarte Piancó (URCA) 

 

MEMÓRIA E HISTÓRIA NA PRAÇA PADRE CÍCERO  

Elizabete Fernandes dos Santos / José Felipe de Lima Alves / Orientador (a): Adriana Maria 

Simião da Silva (URCA) 

 

PALHA DA CARNAÚBA: UM ARRANJO PRODUTIVO DO ARTESANATO NA 

RUA DO HORTO  

Aurilene Luna Barbosa / Orientador (a): Adriana Maria Simião da Silva (URCA) 

 

MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DO SÍTIO CARACARÁS EM POTENGI – CEARÁ  

José Maciel Alves da Silva / Francisca Dárlin Custódio Bezerra / Orientador (a): Iarê Lucas 

(URCA) 

 

A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA SANTANENSE A PARTIR DAS 

REPRESENTAÇÕES DO MUSEU DE PALEONTOLOGIA  

Edilânio Rodrigues Macário / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 AS 12:00 
 

PATRIMÔNIO E IDENTIDADE: ESTUDANDO PATRIMÔNIO ATRAVÉS DE 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 

SOBRAL –CE  

Raimundo Thiago Alves de Oliveira / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

DESPERTANDO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E SUAS PERSPECTIVAS. 

Benedita Cleviana Nunes dos Santos / Orientador (a): Igor Alves Moreira (UVA) 

SESSÃO COORDENADA 1 – HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL 
Coordenação: Profa. Ms. Cícera Patrícia Alcântara Bezerra (Doutoranda em História – 

UFPE) e Profa. Simone Pereira da Silva (Mestre em História – UFPB) 



 

34 

 

 

A ABNEGAÇÃO DO PATRIMÔNIO: O BACAMARTE EM PROCESSO DE 

EXTINÇÃO NA CIDADE DE CANHOTINHO  

Gisele Menezes da Silva / Priscila Costa Matias / Orientador (a): Lydiane Batista de 

Vasconcelos (UPE) 

 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: SENSIBILIZAR PARA PRESERVAR  

Alnélia Estevam de Carvalho / Orientador (a): Prof. Ms. Igor Alves Moreira (UVA) 

 

FRAGMENTOS DE PATRIMÔNIO EM MEMÓRIA: A CASA-FORTE DO CUÓ E O 

(NÃO) ESPAÇO NA MEMÓRIA COLETIVA  

Joadson Vagner Silva / Danilo Cesár da Silva / Orientador (a): Fabio Mafra Borges (UFRN) 

 

FESTA DOS KARETAS DE JARDIM-CEARÁ: DISCURSÃO SOBRE PATRIMÔNIO 

IMATERIAL NA ESCOLA  

Renata Sabrine Amaro Nogueira / Orientador (a): Rúbia Micheline Cavalcante (URCA) 

 

 

 

   

 

Sessão Coordenada 02-A – Coordenador: Prof. Dr. Egberto Melo (URCA) 
 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL: UMA POSSIBILIDADE DE FAZER E PENSAR A 

HISTÓRIA NAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DO 

CRATO  

Mayara Alencar de Souza / Orientador (a): Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra (URCA) 

 

UM OLHAR SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL NA CIDADE DO CRATO 

DE 2011 A 2013  
Norma Raffaele Duarte dos Santos / Orientador (a): Sandra Nancy (URCA) 

 

PROJETO LUGAR: NOVAS PERSPECTIVAS DE ENSINO DA HISTÓRIA LOCAL – 

FEIRA DE SANTANA  

Marta Maria Santos de Guimarães / Orientador (a): Prof. Dr. Carlos Augusto Lima Ferreira 

(UEFS / PROBIC) 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO SABER E 

DA IDENTIDADE DO ALUNO EM SUA COMUNIDADE LOCAL  

Flávia Thais Morais Silva / Suzane Leite de Morais / Orientador (a): Rúbia Micheline M. 

Calvalcanti (URCA) 

 

SESSÃO COORDENADA 2 – HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA 
         Coordenação: Prof. Dr. Egberto Melo (URCA) / Ms. Aryana Costa (UERN) 
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PATRIMÔNIO E IDENTIDADE: ESTUDANDO O PATRIMÔNIO ATRAVÉS DE 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 

SOBRAL – CE  

Raimundo Thiago Alves de Oliveira / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

ARTE CONTEMPORÂNEA, ARTE-EDUCADOR E O ENSINO DE HISTÓRIA: 

POSSÍVEIS DIÁLOGOS  

Francisco Weber Pinto Porfírio / Orientador (a): Ana Rita Fonteles Duarte (UFC) 

 

A FOTOGRAFIA COMO FONTE METODOLÓGICA NO ENSINO DE HISTÓRIA  

Daniel Francisco da Silva / Orientador (a): Jailma Maria de Lima (UFRN – CERES) 

 

AS DISCUSSÕES ACERCA DO IMPERIALISMO NO ANIME "CODE GEASS"  

Sávyo Enrico Rodrigues Alves / Orientador (a): Kênia Rios (UFC) 

 

ENTRE FONTES E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: AS PROPOSTAS 

CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO NO BRASIL E A HISTÓRIA E 

CULTURA DA ÁFRICA E AFRO-BRASILEIRA. (2004 – 2013)  

Edvaldo Alves de Souza Neto / Orientador (a): Prof. Dr. Itamar Freitas (UFS) 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 A PARTIR DAS AULAS DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO  

Priscila Costa Matias / Orientador (a): Lydiane Batista de Vasconcelos (UPE - Campus 

Garanhuns) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO OFÍCIO HISTORIADOR NA 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA: AS APROPRIAÇÕES DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFS ENTRE 1972 E 2013  

Bárbara da Silva Santos / Orientador (a): Itamar Freitas de Oliveira (UFS) 

 

PESQUISA E FORMAÇÃO DOCENTE: PRODUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO NO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

DO CFP/UFCG A PARTIR DA MUDANÇA CURRICULAR  

Josefa Emiliany Barros de Sousa / Orientador (a): Profª. Dra. Maria Lucinete Fortunato 

(UFCG) 

 

A CIRCULARIDADE DE SABERES NO ENTRE-LUGARES DE FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE HISTÓRIA NA REGIÃO DO CARIRI  

Lívia Maria de Sousa / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE 

PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA 

NA REGIAO DO CARIRI  

Maria do Carmo Araujo de Oliveira / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 
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O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE 

PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA 

NA REGIÃO DO CARIRI  

Natalia Fernandes Santos / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 02-B – Coordenadora: Profa. Ms. Aryana Costa (UERN) 
 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS NO ENSINO DE HISTÓRIA: 

APONTANDO QUESTÕES  

Aldeir Fernandes de Oliveira / Orientador (a): Profª Ms. Hercília Maria Fernandes (UFCG) 

 

PENSANDO O ENSINO CRÍTICO COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 

SABERES NO ENSINO DE HISTÓRIA  

Maria Pereira De Sousa / Orientador (a): Prof. Ms. Isamarc Gonçalves Lôbo (UFCG) 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

Antonia Mariane Melo de Sousa / Orientador (a): Igor Alves Moreira (UVA) 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO NO BRASIL  

Maria Juciele de Araujo Rios / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

AS LINGUAGENS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS-EJA  

Felipe Inácio da Silva/ Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
O ENSINO DE HISTÓRIA NA APOSTILA PRIMEIRO, APRENDER!  

Artur da Cruz Macedo / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 
JORNAL REDE JOVEM JARBAS: NOVA METODOLOGIA DE ENSINAR 

HISTÓRIA  

Débora Magalhães Araújo / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 
O ENSINO DE HISTÓRIA NO ESTUDO DIRIGIDO  

Thiago Rodrigues Pereira / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 
ENSINO DE HISTÓRIA E MÚSICA: POR UMA HISTÓRIA CANTADA NAS SALAS 

DE AULA  

Ana Carla de M. Trindade / Orientador (a): Profª. Drª. Jailma Maria de Lima (UFRN) 

 
A LEITURA DE MAPAS HISTÓRICOS PARA O ENSINO  

Ronilson Fernandes da Silva / Orientador (a): Frederico de Holanda Bastos (URCA) 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

ISSO É COISA DE MENINA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM AS 

TEMÁTICAS DE GÊNERO E RACISMO NA SALA DE AULA  

Natália de Araújo Costa / Orientador (a): Lydiane Batista de Vasconcelos (UPE - Campus 

Garanhuns) 

 

OS DISCURSOS HETERONORMANTIVOS NO AMBIENTE ESCOLAR: PRÁTICAS 

E ESTRATÉGIAS  

Alisson Felinto Trajano / Orientador (a): Eronildes Câmara Araújo (UFCG) 

 

“UM CORA  O QUE SÓ SE FEZ PARA TE AMAR”: A HISTÓRIA DO AMOR 

PROIBIDO DE AIZINOEL E QUINCAS CONTADA A PARTIR DAS CARTAS  

Gleiciane Damasceno Nobre / Orientador (a): Erick Assis de Araújo (UECE) 

 

O JORNAL A AÇÃO: COMPORTAMENTO FEMININO E RELAÇÕES DE 

GÊNERO NA CIDADE DO CRATO (1960 – 1970)  

Jordania Martins da Silva / Orientador (a): Jane Derarovele Semeão e Silva (URCA) 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
AS “MARIAS COCA COLAS” NA CIDADE DE FORTALEZA: SENSIBILIDADES 

FEMININAS ENTRE OS ANOS DE 1940 A 1950  

Ariane Rebouças Araújo / Orientador (a): Fátima Maria Leitão (UECE) 

 

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO COTIDIANO FAMILIAR: RELATOS DE 

RESISTÊNCIAS E SUPERAÇÃO  

Francisca Maria da Silva Barbosa / Orientador (a): Iara Maria de Araújo (URCA) 

 

O CONFORMISMO FEMININO NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX(1900-

1920): A MULHER DISCIPLINADA PARA O LAR  

Risoneide Silva de Araújo / Orientador (a): Mariana Moreira Neto (UFCG) 

 

COM O ESPELHO NA MÃO E A FACA NA OUTRA: ATOS DE VIOLÊNCIA 

PRATICADOS POR MULHERES EM CRATO NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XX   

Rosana Lopes Pereira / Orientador (a): Jane Semeão (URCA) 

 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 3 – HISTÓRIA E GÊNERO 
Coordenação: Profa. Ms. Josinete Lopes (URCA) 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
UM RIO, UMA CIDADE. O RIO GRANJEIRO E A CONSTITUIÇÃO DA CIDADE 

CRATO NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX  

Gilmaria Feitosa da Costa / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

UMA HISTÓRIA DILUÍDA PELA ÁGUA  

Gabriela Nunes Alves / Naiana Tavares Macedo / Orientador (a): George Pimentel Fernandes 

(URCA) 

 

QUESTÕES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO: UM DIÁLOGO ENTRE 

PASSADO E PRESENTE  

Maiane de Lima Pereira / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

A HISTÓRIA DA CHAPADA DO ARARIPE NA VISÃO DO TRABALHADOR  

Cicera Natalia Duarte Lima / Orientador (a): George Pimentel Fernandes (URCA) 

 

A CARNAÚBA E A PAISAGEM IDENTITÁRIA SERTANEJA 

José Felipe Oliveira da Silva / Orientador (a): Kênia Sousa Rios (UFC) 

 

AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

Vanusa Daniel da Silva / Deusivânia de Oliveira Lima / Orientador (a): George Pimentel 

Fernandes (URCA) 

 

DISCURSOS SOBRE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: INVENÇÕES E 

DISPERSÕES PARA UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA  

Maria Thaize dos Ramos Lira / Orientador (a): Prfª Drª Mariania Moreira Neto (UFCG) 

 

A CHEGADA DA FERROVIA NO DISTRITO JOSÉ DE ALENCAR, DE IGUATU – 

CE, NO INÍCIO DO SÉCULO XX  

Viliana Alves Martins / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
ANÁLISE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ESTUDANTIS NO GOVERNO COSTA E 

SILVA (1967-1969) SOB UMA ABORDAGEM DA SOCIOLOGIA JURÍDICA  

Francisco Camilo de Amorim Melo / Orientador (a): Cicera Amanda Guilherme Fernandes 

(URCA) 

 

COLETIVOS ARTÍSTICOS ENQUANTO ZONA AUTÔNOMAS TEMPORÁRIAS: A 

EXPERIÊNCIA DO COLETIVO BANDO  

Diego Marcos Linard Tavares / Orientador (a): Cristina Dunaeva (URCA) 

SESSÃO COORDENADA 4 – HISTÓRIA, MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS 
SOCIAIS 
Coordenação: Profa. Ms. Isabel Parente Cortez (Doutoranda em História – UFC) 
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MOVIMENTOS SOCIAIS DA UMBANDA E DO CANDOMBLÉ NA CIDADE DE 

JUAZEIRO DO NORTE  

Luandra Alves Furtado / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcante (URCA) 

 

OS PROJETOS SOCIO-EDUCATIVO DA FUNDAÇÃO ARCA DE ALTANEIRA-CE 

(2006-2011)  

Maria Railene Batista de Melo / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

BREVE APONTAMENTO SOBRE A ATUAÇÃO DE ENTIDADES SOCIAIS NA 

CIDADE DE CRATO – CE  

Josilene Marcelino Ferreira / Orientador (a): Francisca Clara de Paula Oliveira (URCA) 

 

A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 

EDUCAÇÃO  

Maria Augusta Holanda da Silva / Aliciana Temoteo da Silva / Orientador (a): Maria da 

Conceição Parente Jardim (URCA) 

 

 

 
DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

 

ENTRE “A MISS O DO SENHOR VIVO” E A VIVÊNCIA DA FÉ: 

RESSIGNIFICAÇÃO RELIGIOSA NO GRUPO DE PENITENTES PEREGRINOS 

PÚBLICOS EM JUAZEIRO DO NORTE, CE  

Roberto Viana de Oliveira Filho / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

SANTAS MISSÕES – AS MISSÕES POPULARES DO FREI DAMIÃO NA CIDADE 

DE CARIRIAÇU-CE NA DÉCADA DE 1950 – 1991  

Daniele Araújo Silva / Orientador (a): Profa. Ms. Priscilla Régis Cunha de Queiroz (URCA) 

 

ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: A CONSTRUÇÃO DE JUAZEIRO DO 

NORTE A PARTIR DO "MILAGRE DE MARIA DE ARAÚJO"  

Mateus Pinheiro / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

DE UMA ALIANÇA, MUITOS DEVOTOS: A ROMARIA DA MÃE RAINHA EM 

MAURITI-CE (1988-2012)  

Cicera Rayanne de Sousa Gonçalves / Orientador (a): Ms. Josinete Lopes de Souza (URCA) 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

REZADORES DA RENOVAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: HISTÓRIA 

ORAL DE VIDA  

Romaro Rodrigues Anunciado / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 

SESSÃO COORDENADA 5 – HISTÓRIA E RELIGIOSIDADES 
Coordenação: Profa. Ms. Edianne dos Santos Nobre (Doutoranda em História – UFRJ) 
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COM DOIS TE BOTARAM, COM TRÊS EU TE TIRO: Um estudo sobre rezadeiras e 

crenças populares no Cariri cearense na segunda metade do século XX  

Geneuza Muniz de Souza / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

UM SAGRADO CORAÇÃO: MEMÓRIAS SOBRE AS RENOVAÇÕES NO CARIRI 

CEARENSE  

Maria Elane da Silva / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 

 

MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS DE FALECIDOS NA CIDADE DE CRATO NOS 

ANOS: 2000-2012  

Jackson Santiago de Araujo / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

O MÉDICO FILANTROPO: MEMÓRIAS SOBRE O DOUTOR GESTEIRA NO 

CARIRI CEARENSE  

Toshik Iarley da Silva / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 

 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

CONTENDAS RELIGIOSAS: O CRESCIMENTO DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

NEOPENTECOSTAL PARA COM AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO 

BRASIL NA DÉCADA 2000-2010  

Yan Bezerra de Morais / Orientador (a): Prof. Dra. Maria Lucinete Fortunato (UFCG) 

 

O MITO DA CRIAÇÃO NA CULTURA HEBRAICA COMO FORMA DE 

RESISTÊNCIA AO POLITEÍSMO BABILÔNICO  

Carlos Augusto da Silva / Orientador (a): Danilo Linard (URCA) 

 

A EDIFICAÇÃO DA GRUTA DE LOURDES DA BETÂNIA EM LAGOA DO PIAUÍ E 

SUAS PRÁTICAS EX- VOTIVAS  

Samila Sousa Catarino / Orientador (a): Márcia Castelo Branco Santana (UESPI) 

 

SARAVÁ SENHORES MESTRES: EXUS E POMBAGIRAS NA JUREMA 

NORDESTINA  

André Luís Nascimento de Souza / Orientador (a): Dr. Lourival Andrade Júnior 

(UFRN/CERES) 

 

ENTRE A CRUZ E O MILAGRE: FÉ E DEVOÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL  

Bruno Rafael dos Santos Fernandes / Orientador (a): Lourival Andrade Júnior (UFRN) 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

“CONTRIBUI  O” DO CORONELISMO PARA UMA CONSTRU  O 

HISTORIOGRÁFICA DO BRASIL - 1889- 1930. SUA INFLUÊNCIA E 

REPERCUSSÃO NO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL NA 

CONTEMPORANEIDADE  

Benjamim Pereira dos Santos / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

AS REPRESENTAÇÕES DAS FIGURAS POLÍTICAS DOS CORONEIS MANOEL 

GONÇALVES DE ABRANTES E ANDRÉ AVELINO FURTADO DA CIDADE DE 

LASTRO – PB  

Guerhansberger Tayllow Augusto Sarmento / Orientador (a): Rosilene Alves de Melo 

(UFCG) 

 

BRAVOS OURICURIENSES: A GUERRA DO PARAGUAI E A CONVOCAÇÃO 

DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (1864 - 1870)  

Maria Gabriela Granja de Miranda / Orientador (a): Amanda Teixeira (URCA)  

 

ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO PRODUZIDO NO JORNAL DO CARIRI NA 

ELEIÇÃO MUNICIPAL DO ANO DE 2008. 

Cicero Samuel Rocha de Olinda / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (URCA) 

 

O PENSAMENTO LIBERAL CARIRIENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX  

Artur Bezerra de Morais / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

CIDADE APARELHADA: A FORTALEZA E OS MECANISMOS DE VIGILÂNCIA 

EM NOME DO PROGRESSO (1925 – 1930)  

Francisco Adilson Lopes da Silva / Orientador (a): Marco Aurélio Ferreira da Silva (UECE) 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

METAFÍSICA DO AMOR NO PENSAMENTO DE ARTHUR SCHOPENHAUER  

Jheovanne Gamaliel Silva de Abreu / Orientador (a): Dr. Helio Azara de Oliveira (UFCG) 

 

“O PASSADO SE MATERIALIZA”: J. DE FIGUEIREDO FILHO E A ESCRITA 

SOBRE O CARIRI  

Hildebrando Maciel Alves / Orientador (a): Dr. Francisco Régis Lopes Ramos (UFC) 

 

UM OLHAR SOBRE O CARIRI CEARENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX  

Wollemberg Felix Diniz / Orientador (a): Fatiane Araujo (URCA) 

 

SESSÃO COORDENADA 6 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA, INTELECTUAIS E 
CULTURA POLÍTICA 
Coordenação: Profa. Ms. Priscilla Queiroz (URCA) 
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REPRESENTAÇÃO E PROCESSO DE INVISIBILIDADE DOS INDIOS NO CARIRI 

DO INICIO DO SECULO XX  

Caroline Saraiva Nogueira / Damiana Taveira / Orientador (a): Egberto Melo (URCA) 

 

ARQUITETANDO A TERRA DA LUZ: A MAÇONARIA CEARENSE NO 

PROCESSO DE ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS NA VILA DO ACARAPE, 1881 A 1883  

Ricardo Wagner Muniz Lima / Orientador (a): Prof. Doutor Gleudson Passos Cardoso 

(UECE) 

 

NOTAS SOBRE A "CRIANÇA-PROBLEMA" NA OBRA DE ARTHUR RAMOS E 

NO CÓDIGO DE MENORES DE 1927  

José dos Santos Costa Júnior / Orientador (a): Regina Coelli Gomes Nascimento (UFCG) 

 

 

 

 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

A CONSTRUÇÃO DOS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS NOS FOLHETOS DE 

CORDEL  

Damiana Maria Taveira / Orientador (a): Egberto Melo (URCA) 

 

“CADA UM QUE PE A A DEUS, N O VER O BICHO DO RIO”: O MISTÉRIO DO 

BICHO DO RIO NA CIDADE DE JUCÁS (1914-2012)  

Paula Mirelle de Sena / Orientador (a): Ana Isabel Parente Cortez (URCA) 

 

RELAÇÕES DE GÊNERO EM MACHADO DE ASSIS  

Roberto da Silva / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (E. E. E. Dr. Napoleão Neves da 

Luz) 

 

A VISÃO DA MULHER NA OBRA NOITE NA TAVERNA DE ÁLVARES DE 

AZEVEDO 

Poliana Leandro dos Santos / Orientador (a): Edson Soares Martins (URCA) 

 

HISTÓRIA E LITERATURA AFRICANA NA ESCOLA: PERSONAGENS DO 

INVISÍVEL AO REAL  

Ana Paula dos Santos / Orientador (a): Prof. MS. Reginaldo Ferreira Domingos (URCA) 

 

LITERATURA INFANTO JUVENIL: SUPERANDO O RACISMO NA ESCOLA 

ATRAVÉS DE PROPOSTAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS VOLTADAS PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE  

Maria Rosenilda de Morais Pinto / Hinara Dias Juca / Orientador (a): Cicera Nunes (URCA) 

 

O OLHAR DE MIA COUTO SOBRE A GUERRA CIVIL DE MOÇAMBIQUE    

Aline Justino da Silva Alves / Orientador (a): Amanda Teixeira (URCA) 

 

SESSÃO COORDENADA 7 – HISTÓRIA E LITERATURA 
Coordenação: Prof. Ms. Danilo Linard Teodoseo (URCA) 
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UMA NOVA FORMA DE ESTUDO SOBRE A ESCRAVIDÃO NEGRA NO BRASIL A 

PARTIR DO CONTO MACHADIANO “PAI CONTRA M E”  

Raquel Silva Maciel / Orientador (a): José Benjamim Montenegro (UFCG) 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 
FOLHETINS DE SILVANUS: NOVAS TÉCNICAS ALIADA À TRANSFORMAÇÃO 

URBANA DA CIDADE, NO FINAL DO SÉCULO XIX  

Milena Marques Coelho / Orientador (a): Francisco Carlos Jacinto Barbosa (UECE) 

 

VERSO E TRAÇO: ENTRE A POESIA E A PINTURA NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

DO CEARENSE ANTÔNIO BANDEIRA  

Danielle Almeida Lopes / Orientador (a): Gleudson Passos Cardoso (UECE) 

 

CONSTRUINDO UM VILÃO: AS SEMELHANÇAS ENTRE VOLDEMORT E 

HITLER  

Lays Honorio Teixeira / Orientador (a): José Benjamim Montenegro (UFCG) 

 

CORPOS FAMINTOS E SUAS DESCRIÇÕES NATURALISTAS: A FOME 

CRÔNICA DA SECA DE 1877-79, A PARTIR DA LITERATURA CEARENSE  

Erika Gonçalves de Mendonça / Orientador (a): Gerson Augusto de Oliveira Junior (UECE) 

 

FOUCAULT E A LITERATURA CLÁSSICA: Notas sobre o Cavaleiro Errante 

Tarciano Silva Batista / Orientador (a): Flávio José de Carvalho (UFCG) 

 

REPRESENTAÇÃO DO OCULTISMO E DA PÓS-MODERNIDADE NAS 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS HELLBLAZE 1985-1990  

Thiago dos Santos Gadelha / Orientador (a): Danilo Linard (URCA) 

 

"EU GOSTO É ASSIM": TRAJETÓRIAS E EXPERIÊNCIAS EM RAMOS COTOCO 

(1888-1906) 

Albertina Paiva Barbosa / Orientador (a): Gleudson Passos Cardoso (UECE) 

 

LITERATURA COMO FONTE HISTÓRICA: CIVILIZAÇÃO E COERÇÃO EM O 

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO  

Ariane Cordeiro da Paixão / Orientador (a): Erick de Assis Araújo (UECE) 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

PROCESSOS CULTURAIS E CONTEMPORANEIDADE – AS REINVENÇÕES DE 

UM LUGAR INCOMUM  

Pryscylla Cordeiro Rodrigues Leite / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

O CARIRI CEARENSE REPRESENTADO NAS MÚSICAS DO DR. RAIZ  

Jusshara Rodrigues dos Santos / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA) 

 

O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DO NORDESTE  

Elenilda Agostinho da Silva / Aévelem Cardoso de Melo / Orientador (a): Jannaiara Barros 

Cavalcante (UPE - Campus Garanhuns) 

 

IAO SOM DO IÊ, IÊ, IÊ: COMPORTAMENTO DOS JOVENS DA CIDADE DE 

CRATO NO ANO DE 1967  

Maria Daíse Felipe de Oliveira / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

EXPERIÊNCIA DO SENSÍVEL POR MEIO DA AUDIÇÃO DA BOSSA NOVA EM 

CRATO-CE NA DÉCADA DE 1970  

Eugênia Feitosa de Oliveira / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (URCA) 

 

 

 

DIA 19/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

A ANISTIA POLÍTICA NAS PÁGINAS DO JORNAL DO BRASIL 1975-85  

Andrea Araujo Julião de Cerqueira / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA) 

 

O CASO MÃO-BRANCA: UM JOGO DE REPRESENTAÇÃO NOS JORNAIS 

PARAIBANOS DO INÍCIO DOS ANOS 80  

Jonathan Vilar dos tos Leite / Orientador (a): Antônio Clarindo Barbosa de Souza (UFCG) 

 

ANOS REBELDES: A QUEBRA SILÊNCIO ATRAVÉS DA MINISSÉRIE  

Nildylânia dos Santos Morais / Orientador (a): Prof.ª Dra: Sônia Meneses (URCA) 

 

A HISTÓRIA CONTADA NAS TELAS DA TV: A INVENÇÃO DO CANGAÇO 

ATRAVÉS DA MINISSÉRIE LAMPIÃO E MARIA BONITA  

Raysa Carolinne Sobreira da Silva / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA) 

 

HISTÓRIA, MÍDIA E CONSENSO: O PROGRAMA AMARAL NETO E A 

CONSTRUÇÃO DO BRASIL GRANDE NA DITADURA MILITAR  

Ana Cristina Rodrigues Furtado / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

 

 

 

SESSÃO COORDENADA 8 – HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE 
Coordenação: Profa. Dra. Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: MEMÓRIAS DOS CINEMAS DE RUA DE 

JUAZEIRO DO NORTE  

Cícera Raquel Oliveira de Morais / Orientador (a): Profa. Ms. Josinete Lopes de Sousa 

(URCA) 

 

CINEMA A PARTIR DAS MEMÓRIAS DOS BREJO-SANTENSES NAS DÉCADAS 

DE 1950 A 1980  

Francisco Diego Nascimento da Silva / Orientador (a): Sonia Maria de Meneses Silva 

(URCA) 

 

MALU MULHER: CONSTRUÇÃO DO PAPEL FEMININO  

Ramonita Santana Rodrigues Dantas / Orientador (a): Profa. Dra. Sônia Meneses (URCA) 

 

ARTE VERSUS FOTOGRAFIA  

Ana Claudia de Sousa Farias / Orientador (a): Profa .Dra. Cristina Dunaeva (URCA) 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:00 
 

ENSINO DE HISTÓRIA NA EPISTEMOLOGIA E NA MORAL DE DAVID HUME 

(1734/1751) 

 

Itamar Freitas / Victor Wladimir Cerqueira Nascimento (UFS) 

 

Resumo: Esta comunicação explora as ideias de homem, os modos de formá-lo (educá-lo, 

sobretudo, nas escolas) e os usos atribuídos ao conhecimento histórico em diferentes 

momentos da idade moderna. Aqui, anunciamos os resultados parciais do projeto “Os usos da 

história na formação de pessoas entre os séculos XVI e XXI” que dimensiona aproximações e 

distanciamentos entre os discursos sobre a vida e as justificativas sobre o papel da história na 

construção da vida humana nas Américas e na Europa. Tal empreendimento é justificado pela 

convicção de que o estudo comparado da experiência de filósofos, cientistas sociais e das 

humanidades, entre os quais se incluem os historiadores, quando efetuado em perspectiva de 

longa duração, pode revelar algumas incoerências e paradoxos típicos do nosso tempo. 

Consequentemente, os resultados desses exames podem nos auxiliar a repensar os conceitos e 

procedimentos empregados na elaboração de currículos escolares, principalmente, no ato de 

argumentar sobre a permanência da história como disciplina escolar na escolarização básica 

dos brasileiros do nosso tempo. Para dar cabo à tarefa, examinamos as posições de pensadores 

que registraram experiências ou prescrições sobre ensino de história em meio às suas 

reflexões filosóficas, a exemplo das “coisas em si mesmas” (metafísica), as capacidades e 

possibilidades de conhecer (teoria do conhecimento), as possibilidades de ação moral 

mediante liberdade e dever (ética), os mecanismos de controle da investigação científica 

(epistemologia), a natureza do poder e da autoridade (filosofia política) e, por fim, as relações 

entre permanência e continuidade, igualdade e diferenças (filosofia da história). Neste texto, 

debruçamo-nos sobre a experiência do filósofo David Hume (1734-1751) e exploramos o seu 

entendimento sobre o ato de conhecer a vida, a história no concerto das ciências, e o papel do 

ensino de história na reforma da humanidade. 

 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 1: ENSINO DE HISTÓRIA: QUESTÕES 

CONTEMPORÂNEAS 

Coordenadores: Dr. Itamar Freitas (UFS) / Dr. Francisco Egberto de Melo (URCA) 
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DA SERVA QUE CARREGA A LUZ: COMO A TEORIA DA HISTÓRIA SE 

RELACIONA COM A CIÊNCIA E COM O ENSINO? 

 

Caio Rodrigo Carvalho Lima (UFRN) 

 

Resumo: Muitos historiadores afirmam-se partidários da máxima: “ensina-se história como se 

pesquisa história”. Se seguirmos suas reflexões, deveríamos nos importar em ensinar história 

de maneira semelhante àquela com a qual realizamos as nossas pesquisas, isto é, sanar 

determinadas problemáticas, analisar as fontes escolhidas por meio de instrumentais teóricos e 

elaborar uma maneira de apresentar os resultados dessa pesquisa (a mais conhecida delas 

como sempre a historiografia). Toda essa reflexão, portanto, está necessariamente imbuído de 

outra, esta, cunho teórico. Dessa forma, ao afirmarmos tal posicionamento, estamos 

afirmando, em outras palavras, que a teoria da história pode (e deve) se relacionar com o 

ensino de história. É nesse sentido que nos apropriamos das reflexões do historiador e filósofo 

alemão Jörn Rüsen, em sua trilogia sobre teoria da história publicada no Brasil, 

respectivamente, uma no ano de 2001 e duas em 2007, na qual ele se propõe a debulhar de 

que maneira a História, enquanto ciência se mantém em relação constante com os anseios da 

sociedade em prol de saná-los de alguma forma. Não obstante, essa relação que a História 

científica tem com o que ele chama de “vida prática” está imbuída, também, de sentidos e 

significados que os cidadãos leigos fornecem, seja à História científica que lhes foi 

apresentada, principalmente durante os anos de estudos escolares, seja às suas histórias 

pessoais, não-científicas. Afinal, como se pode ensinar história de maneira semelhante à qual 

pesquisamos história, se não nos dispusermos a saber, ou nos questionarmos minimamente, 

acerca dos sentidos e significados que os cidadãos leigos fornecem à nossa disciplina? A 

teoria da história elaborada por Jörn Rüsen nos serve neste texto, portanto, como esta “serva” 

que carrega a luz, tanto para a ciência da história, quanto para o ensino de história. 

Pretendemos, com isso, demonstrar a relação intrínseca que a teoria da história possui com 

esses dois extremos da atuação do profissional de História. 

 

*** 
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SISTEMA DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE CURRÍCULOS E SOCIAL STUDIES 

NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1995-2012) 

 

Maíra Ielena Cerqueira Nascimento / Analice Alves Marinho Santos (UFS) 

 

Resumo: Diante da organização peculiar do sistema de educação norteamericano 

estadunidense como se dá a elaboração dos currículos escolares, notadamente os de Social 

Studies (Estudos Sociais),  nos Estados Unidos da América? O que é ensinado sob a alcunha 

desta matéria e a que finalidade se destina o seu ensino naquele país? Apropriando-me dos 

conceitos de “disciplina escolar” de Chervel (1990), “currículo” de Silva (2003), analisei uma 

série de documentos nacionais – “Constituição dos Estados Unidos da América”, “Décima 

Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América” –, bem como endereços eletrônicos 

de departamentos de educação e currículos de Estudos Sociais dos 50 estados da aludida 

nação. À luz da categoria de “expectativa de aprendizagem” de Freitas e Oliveira (2012), 

examino quais os propósitos do ensino da matéria nos cinquenta entes federados 

estadunidenses, em cujo bojo se dá a aprendizagem do saber histórico. Chego à conclusão de 

que o sistema de educação norteamericano é estruturado com base no principio federativo: 

nega-se ao governo central o poder de impor políticas públicas e a prerrogativa de elaborar 

programas de ensino, cabendo a cada estado, condado ou mesmo à escola a construção de 

seus respectivos documentos oficiais que versem sobre o tema e o dever de ofertar educação 

pública de qualidade aos seus cidadãos. Não obstante, fatores como o constante fluxo de 

mestres e alunos por todo país, as necessidades econômicas e sociais da nação e o poder das 

agências federais voltadas à educação tornam os currículos das diversas disciplinas em todos 

os entes federados bastante similares.   Assim, os currículos e programas de Estudos Sociais 

estaduais são elaborados tendo em mente a formação do “bom americano” (patriota e ciente 

dos seus deveres com relação à pátria), preconizando a relação entre ensino de humanidades, 

notadamente de História, e o autogoverno. 

 

*** 
AS CONTRIBUIÇÕES DE JOHN MICHAELIS E JEROME BRUNER PARA A 

DISCIPLINA ESTUDOS SOCIAIS 

Max Willes de Almeida Azevedo (UFS) 

 

Resumo:  Com o objetivo de analisar os que contribuíram para a implantação do ensino da 

disciplina Estudos Sociais nos Estados Unidos. Este trabalho examina a obra de John 

Michaelis e Jerome Bruner intituladas, respectivamente, Estudos Sociais para crianças numa 

democracia e O processo da Educação, sob a perspectiva de disciplina escolar do pesquisador 

André Chervel. Com isso, visamos também colaborar com essas informações para a escrita de 

uma dissertação sobre a formação de professores de Estudos Sociais. Trata-se de uma 
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pesquisa bibliográfica onde foi feita uma abordagem sobre a História da Disciplina Estudos 

Sociais nos Estados Unidos e um exame das contribuições dos teóricos norte-americanos que 

colaboraram para a implantação da disciplina. 

 

*** 
FUNÇÃO DA HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE NOS CURRÍCULOS 

ESCOLARES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL (2007-

2012) 

Jane Derarovele Semeão e Silva (URCA) 

 

Resumo: A incorporação de acontecimentos próximos à experiência dos alunos faz parte do 

ensino histórico escolar desde pelo menos a segunda metade do século XIX, compondo o 

período denominado de História Contemporânea. Embora a historiografia acadêmica do 

século XIX até recentemente tenha evitado “historicizar” o presente, desde o terço final do 

século XX assistimos ao crescente interesse dos historiadores pela história do seu próprio 

tempo. O surgimento de demandas sociais pelo conhecimento da história próxima e o 

processo de “renovação” historiográfica explicam, em grande medida, essa mudança de 

atitude dos profissionais da história em relação ao tempo presente. Da mesma forma, ajudam 

a compreender também a diminuição da distância entre a história ciência e seu ensino na 

educação básica. Nesse contexto, este trabalho informa sobre pesquisa desenvolvida por 

professores da Universidade Regional do Cariri-URCA e Universidade Federal de Sergipe-

UFS a respeito das relações entre historiografia acadêmica e tempo presente nos currículos 

escolares do Brasil. Para essa comunicação, especificamente, procuramos analisar a função 

social articulada pelas prescrições curriculares para a história do tempo presente. A pergunta 

central, portanto, é: Para os elaboradores dos currículos o que justifica, em nossa 

contemporaneidade, a incorporação e abordagem da história vivida no ensino de história? 

Para tanto, analisamos currículos de história produzidos pelos estados brasileiros de 2007 a 

2012. 

 

*** 
PRÉ-HISTÓRIA: O CONCEITO PRESENTE NOS LIVROS DIDÁTICOS DO 

ENSINO MÉDIO 

Raquel da Silva Alves (UFC) 

 

Resumo: Pensar as apropriações realizadas pelos alunos do ensino médio no que diz respeito 

ao conhecimento histórico requer compreender os materiais direcionados a esse aprendizado. 

Dentre eles se destaca o livro didático como componente da escrita da história escolar e em 

alguns casos, como o principal material didático utilizado pelos professores em sala de aula. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas perspectivas do uso desse objeto 
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analisadas a partir da atuação dos alunos do Programa de Iniciação à Docência da licenciatura 

de História da UFC. A partir de observações e intervenções realizadas nas turmas de primeiro 

ano do Ensino Médio da escola Estadual Liceu de Messejana foi possível apreender como o 

conceito de pré-história foi apresentado no livro didático adotado pela escola: História Geral 

de autoria de Claúdio Vicentino publicado pela Editora Scipione. Com o fim de realizar uma 

atividade de intervenção cujo objetivo seria pensar junto aos alunos a apropriação do conceito 

de pré-história, como componente da introdução aos estudos históricos, proposto pelo 

currículo desse nível de ensino, os bolsistas puderam observar os distanciamentos e as 

principais dúvidas que os escolares apontaram na compreensão desse conceito. Tendo em 

vista que a definição de pré-história é demarcada por um período que teria início antes da 

existência de vida humana na terra até o período em que se identificou a invenção da escrita, 

essa demarcação compõe a periodização tradicional da história. Além disso, o livro didático é 

apresentado como principal referência temporal em uma linearidade que define os aspectos 

culturais como critérios de demarcação cronológica do tempo. Desse modo, ao analisar as 

formas como o conceito é apresentado e a sua relevância na aprendizagem dos períodos 

históricos, o conhecimento prévio dos estudantes serviu como contraponto das ideias 

apresentadas no livro. 

 

*** 

 
DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

FORMAS DE DENOMINAÇÃO DAS SEQUENCIAS DIDÁTICAS PRESENTES EM 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA (1960-2000) 

Ana Maria Garcia Moura (UFS) 

 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a análise realizada em manuais didáticos do 

período de 1960 a 2000 acerca das denominações atribuídas as várias sequências didáticas 

sugeridas aos seus usuários, as quais visam auxiliar o aluno na fixação do conteúdo, na 

avaliação da aprendizagem e na interação com outros alunos e o professor, para tanto é 

realizada uma discussão sobre as principais denominações utilizadas: exercício e atividade. 

Aparentemente essas noções podem provocar uma simples discussão conceitual, no entanto, o 

uso de uma ou de outra está atrelado a determinadas concepções pedagógicas que possuem 

uma compreensão acerca do papel do professor, do lugar do aluno e o que implica ensinar e 

aprender. 

 

*** 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E A PRODUÇÃO DE VÍDEOS DOCUMENTÁRIOS: 

“PROJETO RETRATOS”, UMA EXPERIÊNCIA CEARENSE. 

Marcio Regis Fernandes (UECE / Professor da Rede Básica) 

 

 

Resumo: Atualmente, a narrativa imagética tem sido utilizada conjuntamente como fonte de 

pesquisa nas áreas da educação e da comunicação. A produção e utilização do vídeo 

documentário como uma ferramenta capaz de facilitar o ensino-aprendizagem na educação 

básica em escolas públicas é uma realidade que já está acontecendo em algumas escolas de 

Fortaleza. O projeto “Pequenos Biógrafos, Grandes Biografias”, realizado pelo Instituto de 

Referência da Imagem e do Som (IRIS), tem como objetivo desenvolver um programa de 

formação em linguagem audiovisual com ênfase na realização de biografias, envolvendo 

alunos da rede pública estadual de ensino, no intuito de estabelecer espaços criativos no 

âmbito da Rede Estadual de Educação, contribuindo assim para a qualificação das relações de 

sociabilidade e de integração das rotinas escolares e comunitárias. A experiência gerou a 

realização da série de vídeos retratos, composta por seis vídeos que revelam as histórias de 

personagens que fazem parte do cotidiano e da história de vida desses jovens estudantes 

envolvidos no projeto. Portanto, o objetivo deste artigo consiste em analisar o processo 

pedagógico utilizado na constituição desses vídeos, compreendendo como essa produção 

fílmica pode fomentar um olhar mais crítico diante dos meios de comunicação de massa.  

Nesse trabalho, a fundamentação teórica tem como principal referência: Peter Burker (2004), 

Paiva (2006) e Pesavento (2008), pois, com a Nova História Cultural, aliada ao conceito de 

representação de Roger Chartier (2002), a imagem passou a ser concebida como evidência 

histórica de uma determinada cultura. A partir de entrevistas com os estudantes e os 

professores envolvidos no projeto “Pequenos Biógrafos, Grandes Biografias”, identificou-se 

uma valorização do aluno como sujeito da história e produtor de conhecimento. 

*** 
ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE: NOVOS DESAFIOS 

PARA VELHOS PARÂMETROS 

Andreza de Oliveira Andrade (UERN) 

 

Resumo: O presente texto traz uma reflexão acerca de como a educação histórica, por meio de 

sua relação com a escola e o currículo, é acionada como um mecanismo responsável por 

visibilizar conceitos e categorias sociais responsáveis por forjar identidades sociais, em uma 

dinâmica complexa de disputas travadas no campo das políticas culturais que elaboram sua 

própria política inclusão/exclusão voltada à forma como os sujeitos e seu modo de vida são 

representados. Tais questões partem de uma concepção de currículo que o pensa como um 

poderoso instrumento de políticas culturais e como espaço de arena onde digladiam-se  

conceitos e representações sociais os mais diversos. Numa época onde a diversidade social é 
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pautada de forma cada vez mais enfática na agenda social nós, professoras/es de história 

somos convocadas/os a problematizar a forma como, através de nossas práticas, acionamos 

conceitos e manuseamos ‘verdades’ que podem representar o limiar entre inclusão e exclusão 

de inúmeras subjetividades e modos de vida. Assim, a partir de experiências oriundas das 

disciplinas de estágio supervisionado na gradação em história na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN, pretendo refletir como o ensino de história e seu currículo tem 

promovido, ou não, uma educação histórica capaz de abrigar e promover a diversidade e a 

diferença não apenas como direito, mas como possibilidade de existência que ao ser negada a 

muitos/as de nossos/as alunos/as gera, entre outras coisas, o desinteresse pelos estudos e, 

consequentemente, pela escola, culminando na evasão. 

*** 

O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA: MUDANÇAS E 

PERMANÊNCIAS QUE PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE HISTÓRIA NA REGIÃO DO CARIRI 

 

Francisco Egberto de Melo (URCA) 

  

Resumo: A comunicação é resultado de uma pesquisa que busca compreender como 

professores e o curso de História da Universidade Regional do Cariri, nos últimos trinta anos, 

assimilou e modificou, ou não, sua prática de formação de professores. Procura-se identificar 

o que pensam estes profissionais sobre suas práticas e seus saberes, e como os mesmo são 

adquiridos. Buscou-se entender como, e o quanto, as mais variadas inovações no campo do 

ensino de História se incluem na formação de professores para a escola de educação básica; 

bem como identificar e analisar, a partir das narrativas destes professores que atuam no 

referido curso, as aproximações e/ou distanciamento das práticas destes professores em 

situação de ensino/aprendizagem das atuais propostas para o ensino de História, e até que 

ponto estas práticas estão vinculadas à formação para a docência. Como fontes iniciais foram 

utilizados os relatórios elaborados pelos alunos/estagiários. Em seguida, foram selecionados 

os professores do curso a serem entrevistas e a documentação gerada pelo curso nos últimos 

anos, desde que a URCA passou a fazer parte das Universidades Estaduais do Ceará. A 

observação dos relatórios, das práticas dos professores e dos documentos do Departamento de 

História permite identificar que, no geral, os futuros professores que passam pelas 

licenciaturas em História, são formados em cursos que, apesar de no discurso afirmar seguir 

as orientações da legislação nacional e o amplo debate em torno do ensino de História 

consubstanciado em significativa produção de artigos, livros e revistas especializadas no 

campo, ainda tem uma formação livresca e bacharelesca. Ou seja, os alunos são levados a 

uma constante reflexão sobre a significativa renovação necessária às práticas de ensino da 

disciplina nas disciplinas voltadas para o Estágio, mas identifica-se resistências ao espírito de 

licenciatura do curso. Por outra, percebe-se que as relações que envolvem o processo de 

formação de professores em seu saber fazer e ser professor se desenvolvem em relações de 
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complexidades e entre-lugares em circularidades abertas que ultrapassam a dicotomia e 

distanciamento entre universidade e escola básica. 

*** 

A HISTÓRIA NOS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA NOVA ZELÂNDIA 

Marília Mariana Muniz de Aguiar Eggert (UNIT)  

 

Resumo: A presente comunicação pretende analisar o ensino de História no currículo nacional 

da Nova Zelândia, devido à importância da análise teórica e metateórica do ensino de História 

e suas tendências. A análise se detém sobre como a disciplina é introduzida ao currículo, suas 

justificativas sociais, conceitos, habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos 

alunos, identificando como se efetiva o ensino da História a partir do currículo nacional, 

entendendo esse como um reflexo do que o Ministério da Educação da Nova Zelândia almeja 

para a formação de um ser social a partir do ensino dos estudos sociais e, assim, do ensino de 

História. O ensino da História dentro dos estudos sociais é incluído a partir do Ano 6 (11 anos 

de idade – ensino secundário). Seus princípios, valores e competências são descritos no 

currículo nacional, não havendo propostas de progressão de conteúdo. Suas vertentes são as 

mesmas dos Estudos Sociais - identidade, cultura e organização; local e ambiente; 

continuidade e mudança; e economia do mundo. A disciplina é introduzida no ensino 

secundário, no qual os contextos são mais específicos. O ensino de História é justificado 

como a compreensão do passado, ou seja, a compreensão da sociedade neozelandesa, seu 

passado, sua história, tal como o identificar e refletir o entendimento do seu presente. Sendo 

um currículo flexível, o currículo nacional da Nova Zelândia é apenas um orientador para 

escolas e professores, que apresenta valores, competências-chaves, princípios e áreas de 

aprendizagens que devem constituir o currículo escolar e de sala de aula. Assim, pretende-se 

também analisar currículos escolares e responder algumas questões como: Qual é o lugar da 

História nos currículos escolares da educação básica? Como é introduzida pelos professores? 

Quais conceitos históricos são desenvolvidos? Quais conceitos históricos predominam nos 

currículos? Como ocorre a progressão dos conteúdos? O que se pretende com o ensino da 

História? 

 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

MAMÍFEROS DESDENTADOS: A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

PRODUÇÃO DE CORPOS SAUDÁVEIS (1919-1945) 

Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) 

 

Resumo: Esta pesquisa, parte do meu projeto de produtividade em pesquisa (CNPq/2013-

2016), tem como objetivo principal abordar a relação entre educação, mercado, saúde e 

produção do sorriso e do corpo saudável na Paraíba, no período compreendido entre 1919 a 

1945, tendo como referencial teórico-metodológico autores da Nova História Cultural, dentre 

os quais Roger Chartier e Michel de Certeau. Como fontes, estamos lançando mão do jornal 

A União e da Revista Era Nova, além de decretos e leis voltados para a saúde pública e 

educação do corpo na Paraíba no período supracitado. Assim, em diversos reclames 

publicitários do jornal  União e da revista Era Nova, a educação do sorriso é apresentada 

como fundamental para o homem moderno, para a conquista de novos territórios culturais, 

sociais e profissionais. Dessa forma, diversos agenciamentos pedagógicos e publicitários são 

utilizados como dispositivos para que o homem e a mulher tenham boca e sorrisos perfeitos, 

mercadologicamente produzidos, estrategicamente orientados para o consumo de escovas, 

dentrifícios e enxaguatórios e visitas sistemáticas aos cirurgiões dentistas. No referido 

período, a implantação dos gabinetes dentários nas escolas públicas paraibanas também fez 

parte dessa pedagogia da boca, mobilizando políticos e educadores em prol da construção de 

uma população higienicamente produzida. A educação cívica, física e moral é agenciada na 

hora de educar o corpo para o ambiente moderno. Apelos propagandísticos, como a 

comparação do homem desdentado ao tatu são elaborados, de modo a produzir um efeito 

educativo nos leitores de jornais, revistas e encartes publicitários. Em 4 de julho de 1935, o 

jornal A União compara o homem desdentado ao tatu, afirmando que “muitos indivíduos 

chegam à velhice desdentados como os tatus; é que não usaram, na mocidade, o creme dental 

Eucalol, à base de eucalypto, que impede a formação do tártaro e tonifica a gengiva”. Dessa 

forma, ser desdentado é visto pelo discurso educativo-publicitário como algo animalesco, 

terrível para a produção do soldado da pátria, para o futuro do Brasil. 

 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – ESCRITAS DA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS, DA 

SAÚDE E DO AMBIENTE: O VER, O SENTIR E O NARRAR 

Coordenadores: Dr. Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) / Ms. Rúbia Michelline Moreira 

(URCA)   
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ASSISTÊNCIA AOS ALIENADOS NO CAMPO DE MARTE: ALGUMAS 

REFLEXÕES SOBRE PSIQUIATRIA NO PIAUÍ E SUAS INTERFARCES COM O 

BRASIL 

Márcia Castelo Branco Santana (UFPE) 

 

Resumo: O presente artigo tem como perspectiva de análise uma reflexão sobre psiquiatria e 

assistência aos alienados a partir de três momentos: primeiro enfatizamos uma discussão 

sobre o desenvolvimento da psiquiatria e seus conceitos no Brasil durante o século XIX e 

inicio do século XX, abordando as mudanças que os estudos nesse campo ganharam na 

passagem do século e tendo como referencial Nina Rodrigues e Juliano Moreira; segundo, 

aborda a interface dessas discussões com o Nordeste e com o Piauí durante esse período para 

percebermos como estes foram recepcionados nessa região e que desdobramentos tiveram no 

Piauí. Em último momento da reflexão do trabalho desenvolvemos uma análise dos modos de 

assistência aos alienados no Piauí antes e durante o processo de implantação da primeira 

instituição psiquiátrica no Estado com a criação do Asilo no espaço conhecido como Campo 

de Marte. Para o desenvolvimento do trabalho priorizamos um diálogo com um referencial 

teórico que nos permite visualizar os caminhos da psiquiatria no Brasil desde o seu 

nascimento até as mudanças que foram propostas por alguns psiquiatras da Bahia no que 

concerne ao tratamento dados aos diferentes tipos de doentes mentais. Assim, utilizamos 

Machado e colaboradores (1978), Portocarrero (2002), Castel (1978), Schwarcz (1993) entre 

outros. Podemos constatar que foi na faculdade de Medicina da Bahia, a partir da segunda 

metade do século XIX, que saiu um grupo de psiquiatras constituidores de uma nova proposta 

de olhar o doente mental tanto no que concerne a assistência quanto à origem da doença. 

Usaremos também artigos publicados pelos referidos médicos na Revista Gazeta Médica da 

Bahia, bem como pautaremos o trabalho em fontes documentais coletadas no Arquivo Público 

do Piauí. No manuseio desse material identificamos que as propostas formuladas no campo da 

psiquiatria no século XIX só se efetivam no Brasil a partir do século XX quando há uma 

reconfiguração da prática psiquiátrica. 

*** 

CARIRIS NOVOS NO SÉCULO XVIII: NATUREZA, SOCIEDADE, PAISAGEM 

Antonio José de Oliveira (UFC) 

 

Resumo: As preocupações e os debates sobre a relação homem/natureza vêm crescendo 

consideravelmente nos últimos vinte anos. A necessidade mais que urgente de soluções 

práticas para as catástrofes que com maior freqüência e intensidade vem se abatendo sobre o 

planeta é um dos maiores desafios para esse início de milênio. Apreensiva, a sociedade 

contemporânea se sente impotente e frágil diante dos fenômenos naturais.  Essa sensação de 

vulnerabilidade nos inquieta e nos faz refletir em que momento “originou” essa relação tão 
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agressiva ao mundo natural. Nesse sentido é importante compreender como no Cariri colonial, 

sociedades sejam elas indígenas ou européias, elaboraram e justificaram formas de ver e de se 

relacionar com a natureza. Em relação aos nativos, estudos recentes, apontam que, antes da 

chegada dos europeus muitos deles já vinham modificando a natureza. A caça, a coleta e as 

práticas de pequenas queimadas (inclusive a dos  Tupinambá), eram fatores condicionantes na 

transformação da natureza e da paisagem. Mas, foi com a presença dos europeus que tudo 

passa a se modificar, e, nenhuma atividade transformou tão profundamente o ambiente como 

o cultivo da lavoura canavieira implantada por eles. Essa atividade se configurou como a 

maior vilã na depredação da natureza e da radical alteração de paisagens em todo o período 

colonial. As longas extensões de terras e as grandes queimadas de que eram necessárias, os 

recursos hídricos, a derrubada das matas para extrair lenha para as fornalhas dos engenhos, 

madeiras para construções e todo um contingente humano que a envolvia na produção se 

tornou um forte elemento que impactou profundamente a natureza naquele período. Nesse 

sentido, nos Cariris Novos, a natureza e a paisagem aos poucos foi sendo deflorada por  

imensos canaviais e engenhos que a penetravam numa fúria jamais vista. Canaviais e 

engenhos foram dessa forma os primeiros a desfrutarem com intensidade o sabor dessa 

natureza encarada como “pura”, “virgem” e fértil. 

 

*** 

"CLIMATOLOGIA MÉDICA DO ESTADO DO AMAZONAS": ASPECTOS DO 

MUNDO NATURAL DO AMAZONAS EM HERMENEGILDO CAMPOS, 1909 

Pedro Henrique Maia Braga (UFPB) 

 

Resumo:  A Amazônia, apesar dos avanços na sua historiografia, é um espaço cheio de 

temáticas fecundas ora já percorridas ora ainda à espera da atenção da História. Dos seus 

ramos, a História da Ciência tem dado contribuições significativas na explicação de algumas 

questões. "Climatologia Médica do Estado do Amazonas", obra do médico Hermenegildo 

Lopes de Campos, publicada em 1909, pode ser tomada como um exemplo de documentação 

para interpretar a região, principalmente quanto às suas reflexões sobre o mundo natural. A 

obra faz uma clara apologia de um complexo sistema: o mundo natural do Amazonas. 

Entretanto, devido às suas características internas, pode, em alguns casos, ser alargada a 

outros lugares da região, pelo menos à parte da hoje conhecida Amazônia brasileira.  Engloba 

desde considerações sobre geografia física e humana, solos (várzea e terra-firme), floresta, 

hidrografia e outros elementos relacionados de algum modo à órbita do clima. Os parâmetros 

científicos do final do século XIX e início do XX, determinismo geográfico e evolucionismo 

social viam na zona equinocial um lugar estranho à civilização.  Objetivamos interpretar a 

produção da obra dentro de seu contexto histórico; enfatizar o caráter das análises que traz 

sobre esses elementos da natureza e suas relações com um provável projeto social e político 

mais amplo. Mais ainda, apresenta esclarecimentos importantes sobre a história da medicina 
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no Amazonas do período. Esta, talvez, seja a resposta antitética do autor: fazer contraposição 

a outros discursos sobre a região baseados na ciência da época e denunciar a aura difamadora 

e o pessimismo científico quanto a projetos de civilização na região amazônica de seu tempo. 

 

*** 

MEDICALIZANDO E EDUCANDO CORPOS: REPRESENTAÇÕES DE 

CORPOREIDADES NAS PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS DA REVISTA 

ERA NOVA, PARAYBA,1921-1926. 

Alanny Paulo Ricardo de Almeida (UFCG) 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo problematizar as representações sobre o corpo nas 

propagandas populares de medicamentos assim como a difusão de novas práticas culturais e 

sensibilidades para com o corpo suscitada a partir destas e circuladas na revista Era Nova, que 

circulou entre 1921 a 1926 na Parahyba, dialogando com o movimento Modernista a revista 

propagava o desejo pelo moderno e pelo progresso. Investigaremos ainda a emergência 

discursiva da higienização e da eugenia como estratégias pedagógicas das instituições 

médicas, científicas e do Estado no início da República no Brasil, que fomentaram 

articuladamente a normatização dos corpos, difundidos um projeto de construção da 

identidade nacional atrelada à modernidade e a ciência. Para tal dialogaremos com a História 

Cultural, pois partimos do campo das sensibilidades para historiar as relações passadas, 

buscando através de uma hermenêutica do olhar o estudo dessas representações, destacando as 

modalidades que a compõe, em reflexão com as mudanças de corporeidades, anunciadas nas 

propagandas de medicamentos que circularam na Revista Era Nova, na Parahyba no período 

de 1921 a 1926. 

*** 
 

“ERA INVENCÍVEL A ABUNDANCIA”: NATUREZA E TRABALHO EM 

FORTALEZA NO FINAL DO SÉCULO XIX 

Priscilla Régis Cunha de Queiroz (URCA) 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho de pesquisa é tratar das possibilidades de produção 

de alimentos realizada em menor escala dentro do perímetro urbano da capital cearense e em 

seus arredores por lavradores, agricultores e pescadores, demonstrando que parte do 

abastecimento de alimento da capital era viabilizada pela permanência da atividade destes 

trabalhadores. Para tal, trataremos de fontes como ofícios da Intendência Municipal, 

arrolamento da cidade de Fortaleza e obras de memorialistas. Por meio da análise das fontes, 

percebemos que parte dos trabalhadores que produziam alimentos em sítios e chácaras 

próximas ou mesmo na cidade de Fortaleza desdobrou suas atividades e, diante da 
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necessidade ou mesmo como parte de seu trabalho, recorriam à venda de seus produtos pelas 

ruas da cidade. Dessa maneira, buscaremos evidenciar vestígios que nos dêem informações 

sobre como, entre o final do século XIX e início do século XX, os trabalhadores de Fortaleza 

circularam na urbe negociando com várias transformações da paisagem da cidade. 

Acreditamos que esses trabalhadores, muitos oriundos de regiões de lavoura do interior do 

estado, remanejavam saberes adquiridos no trabalho nas fazendas e sítios e, decerto, davam 

novo formato ás suas práticas diante das diferentes condições urbanas da capital onde 

continuavam exercendo seu ofício relacionado à produção de alimentos. 

 

*** 

IMPRENSA HIGIÊNICA E SALUTAR: A SAÚDE E AS DOENÇAS NAS NOTÍCIAS 

DO JORNAL CRATENSE O ARARIPE (1855-1864) 

Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 
 

No Brasil da segunda metade do século XIX, as doenças e a saúde ganharam as páginas da 

imprensa nacional, na forma de artigos, propaganda de remédios e receitas, oferta de serviços 

terapêuticos, relatos de surtos epidêmicos etc. O estourar de grandes epidemias de febre 

amarela, varíola e cólera pelas cidades brasileiras desse período e a fortificação dos médicos 

no cenário intelectual e político, ajuda a entender o porquê dessa predileção dos jornais pelo 

assunto. Esse trabalho analisa como O Araripe – jornal editado na cidade do Crato por 

comerciantes, proprietários de terras e profissionais liberais ligados ao Partido Liberal, que 

circulou entre 1855-1865 – abordou em suas páginas tais questões. Desde seu primeiro 

número e até o seu ocaso, o impresso dedicou bastante espaço para discutir os aspectos 

sanitários do Crato, anunciar serviços de médicos que visitavam a cidade, alertar sobre as 

ameaças de epidemias – especialmente sobre o cólera, que grassou no Ceará em 1862 e 1864 

– e divulgar receitas caseiras, no intuito de instruir seus leitores a curar seus males por meio 

do uso de produtos populares, presentes nas cozinhas, quintais e nas matas que emolduravam 

a cidade, ou de substancias químicas amplamente comercializadas nas boticas locais. Como 

produtos socioculturais, as representações sobre a saúde e as doenças lá veiculadas estiveram 

embasadas nas pretensões políticas, projetos, crenças, medos, enfim, nas visões de mundo 

compartilhadas por seus autores, o que demonstra como aqueles fenômenos foram 

apropriados e vivenciados naquele contexto histórico. 

*** 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

ENTRE PENAS, PÁGINAS E ESTETOSCÓPIOS: BELISÁRIO PENNA E A 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA NA PRIMEIRA REPÚBLICA DO BRASIL 

 

Leonardo Q. B. Freire dos Santos / Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) 

 

Resumo: Neste artigo analisamos as representações construídas pelo médico mineiro Belisário 

Penna (1886 -1939) sobre a educação sanitária na Primeira República, com ênfase para o 

período compreendido entre 1912 e 1933. Para isso, problematizamos correspondências 

trocadas por Belisário com outros médicos, bem como textos seus publicados em jornais e 

revistas. A partir destas fontes buscamos analisar as aproximações entre os campos médico e 

pedagógico em um contexto de intensos debates sobre os rumos do país, no qual a educação e 

a saúde forma representadas como instrumentos de redenção nacional. Para analisar a escrita 

médica dialogamos com a perspectiva da História Cultural, especialmente com o conceito de 

representação do historiador Roger Chartier. Buscamos ainda problematizar a noção de 

identidade a partir das reflexões teóricas dos Estudos Culturais.  Além disso, nosso estudo 

dialoga com a produção historiográfica sobre a saúde, a doença e as “artes de curar” que tem 

visitado estes temas a partir de uma perspectiva sociocultural. 

*** 

NAS MARGENS DA HISTÓRIA: RIO GRANJEIRO CRATO-CE 

 

Marilyn Ferreira Machado (FJN)  / Antônia Lucivânia Da Silva (URCA) (Professoras da 

Rede Básica de Educação) 

 

Resumo: O nosso trabalho pretende discutir a relação entre sociedade e natureza, destacando 

o planejamento urbano e as políticas locais para a gestão do Rio Granjeiro localizado no 

município sul cearense de Crato. Nesse trabalho almejamos analisar o Rio Granjeiro em seu 

contexto histórico e social. A problemática central que iremos abordar está direcionada a 

gestão desse manancial. Adotamos como teoria a História Ambiental estabelecendo uma 

ponte em oposição à historiografia tradicional possibilitando um novo conceito sobre esse 

espaço. A temática sobre a questão ambiental é historicamente nova e se caracteriza com a 

incoerência resultante do modelo de desenvolvimento capitalista e a possibilidade de 

conservação da natureza. Seguindo o pressuposto de que: “Para permanecer uma ciência, a 

história deve se mexer, progredir; mais que qualquer outra, não pode parar.” 

(BLOCH,1944:20). A história vem se apresentando mais aberta a dialogar com outras áreas 

como podemos destacar a afinidade entre a história e o meio ambiente. Destacaremos quais 

eram os fatores envolvidos na intensificação dos impactos ambientais provocada pelo 

processo de urbanização desordenado em diferentes períodos. Dessa forma a sociedade sofreu 

algumas consequências como as doenças em especial na primeira e segunda década do século 
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XX. Tendo como foco o processo de (des)construção do canal do Rio Granjeiro. 

Destacaremos ainda como a população reivindicava melhorias nos setores citados e quais 

eram as medidas adotadas para minimizar ou sanar esses problemas.Essas indagações e o 

diálogo com a bibliografia e as fontes primárias nortearão o estudo do tema no espaço 

delimitado. 

*** 

NATUREZA INTERPRETADA, MEMÓRIA RESSIGNIFICADA NA OBRA 

MARCHAS E COMBATES 

Ms Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

Resumo: O livro A Coluna Prestes: marchas e combates, escrito pelo membro e ex-secretário 

da Coluna Prestes, Lourenço Moreira Lima, é um esboço completo das investidas dos 

prestistas ao percorrer o país na década de 1920. Trata-se de uma obra bastante elucidativa 

para quem deseja conhecer a ideologia prestista contra as forças legalistas do governo de 

Artur Bernardes, então presidente. Nele, o autor é reconduzido pelos meandros da sua 

memória para registrar com brilhantismo as façanhas dos integrantes da Coluna Prestes no 

interior do país. Nessa proposta, a obra é lida procurando compreender através dos registros e 

das narrativas do autor, as experiências que estes tiveram em relação à natureza no espaço 

hoje entendido como região Nordeste, onde se procura realçar as surpresas e dificuldades dos 

prestistas em relação à natureza e sua diversidade de biotas como é descrito pelo autor no 

livro. Assim, o esforço consiste em compreender como o autor no ato de lembrar as 

experiências prestistas, frente à natureza do Nordeste permite-nos entender e, claro, 

ressignificar os discursos produzidos pelas elites do século XIX e XX sobre a natureza desta 

região como um recurso ideológico e político que justificassem seus propósitos. De modo que 

se forja um estereótipo sobre a natureza do Nordeste, onde esta é representada e subordinada a 

interesses os mais diversos principalmente como estímulos para legitimar o discurso político 

no sentido tornar eficazes os seus interesses. Nesse sentido, considera-se o que diz Alessandro 

Portelli (1998) “a elaboração da memória e o ato de lembrar são sempre individuais” 

*** 

OS NORTE-AMERICANOS NO CEARÁ: As ações da Comissão Rockefeller em 

Fortaleza entre os anos de 1923 a 1935 
 

Ana Karine Martins Garcia (PUC-SP) 

 

Resumo: A vinda ao Brasil da Comissão Rockefeller teve a princípio, um intuito informativo 

e de pesquisa sobre as principais doenças que assolavam o nosso país. Essa comissão tinha 

como interesse conhecer, entre os anos de 1916 a 1920, algumas das regiões do Brasil e 
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também observar as formas com que vinham sendo tratadas doenças como a febre amarela e a 

ancilostomose. Em 1916 essa comissão realizou sua primeira visita ao Estado do Ceará e 

através do contato com o Centro Médico Cearense (associação de médicos, farmacêuticos e 

dentistas fundado em 1913 em Fortaleza) foi que esses puderam verificar a existência e 

frequência das ocorrências de algumas das doenças que mais predominavam no Estado do 

Ceará, inclusive, as que tinham por esses interesse na profilaxia. No entanto, os Norte-

americanos somente interviram e desenvolveram ações, principalmente, em Fortaleza, a partir 

de 1923. Os discursos contra e a favor estiveram presentes no decorrer da atuação da 

Rockefeller no Brasil e inclusive no Ceará, entre os anos de 1923 a 1935, decorreu-se em 

grande parte devido as dificuldades na aceitação dos métodos trazidos pelos norte-americanos 

por parte da população e de alguns médicos da cidade. Essa pesquisa faz parte da temática 

trabalhada em minha tese de doutorado em História Social e a análise de fontes como os 

jornais o Nordeste, O Diário do Ceará, O Povo e a Rua e também os relatórios do serviço de 

saúde do Estado do Ceará e da Comissão Rockefeller possibilitaram entender como esses 

Norte-americanos atuaram e interviram nas ações de profilaxia e combate, sobretudo, a febre 

amarela e na saúde pública de Fortaleza entre as décadas de 20 e 30 do século XX. 

*** 

INSERÇÃO E CONSTITUIÇÃO DOS ALCOÓLICOS ANÔNIMOS EM 

FORTALEZA (1968-1988) 

Raul Max Lucas da Costa (UFC) 

 

Resumo: Fundado em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos EUA, a Irmandade Alcoólicos 

Anônimos (AA) surgiu como grupo de ajuda mútua com o intuito de reunir alcoolistas em 

busca de recuperação. A terapêutica dos AA é pautada na abstinência total e na manutenção 

da sobriedade. O presente trabalho objetiva historicizar a inserção e a construção social da 

Irmandade na capital cearense a partir de fontes documentais, literárias, imagéticas e orais, no 

período de 1968 a 1988. Este recorte histórico abrange a fundação do primeiro grupo de AA 

em Fortaleza (1968) e a comemoração dos 20 anos da Irmandade na capital cearense (1988). 

Sua inserção em Fortaleza no final da década de 1960 foi pioneira em comparação as outras 

capitais nordestinas. Como resultados, constatamos que em Fortaleza, no período anterior a 

inserção dos AA, a prevenção e o tratamento do alcoolismo era referenciado nas práticas de 

higiene mental, nas internações asilares e no uso dos psicofármacos. Os primeiros grupos da 

Irmandade surgiram em regiões específicas no centro da cidade, próximos aos espaços de 

consumo de bebidas alcoólicas. Desde seu início, os membros da Irmandade buscaram 

divulgar suas idéias através de propagandas de rádio, distribuição de folhetos e da impressa 

jornalística. Segundo as fontes orais, os primeiros grupos AA na cidade eram confundidos 

com grupos “subversivos” a Ditadura Militar, devido à discrição de suas reuniões e ao 

anonimato de seus membros. Na década de 1980, os primeiros registros sobre a história dos 

AA na cidade evidenciam a preocupação em reunir e registrar as experiências e as memórias 
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dos membros pioneiros. Concluímos que a inserção e a expansão da Irmandade em Fortaleza 

seguiram a cartografia urbana dos espaços de consumo alcoólico. O recurso a imprensa 

contribuiu para uma maior visibilidade dos grupos. Os AA ofereciam uma terapêutica para o 

alcoolismo diferente das práticas médicas vigentes na cidade. 

*** 

 

BETO É BARRIGUDO”:  OS USOS DA FOTOGRAFIA COMO PROTOCOLO DE 

LEITURA SANITARISTA NA CARTILHA DE ALFABETIZAÇÃO DO 

MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO (1970 - 1985). 

José Maxsuel Lourenço Alves (UFCG) 

 

Resumo: Fotografias de uma vida que (não) é saudável, frases de efeito que guiam o olhar 

lançado para as imagens, imagens que conduzem a leitura de frases e textos e no seio disso a 

questão: como ter uma vida saudável. A partir da problematização desta relação entre as 

fotografias, os textos e a educação sanitária, este trabalho estuda como, na cartilha publicadas 

para a alfabetização de adultos durante o Regime Militar, foi possível a tessitura de um espaço  

de produção de comportamentos, de gestão do corpo, de organização da casa e limpeza dos 

hábitos.  Entendemos que as fotografias tem papel especial neste propósito, devido ao seu 

amplo uso na publicação em estudo, por isso, problematizamos como o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização desenvolveu protocolos de leitura destinados a gestão do ver, do sentir e do 

narrar para  a condução  das leituras do adulto analfabeto ou recém alfabetizado brasileiro, no 

sentido da construção de uma visão higienizada do mundo e de si, bem como de 

comportamentos ordeiros, avessos à “subversão” e atuantes no “trabalho comunitário” rumo a 

construção de um Brasil  que “ vai pra frente”. Para tanto, utilizamos o aporte teórico 

desenvolvido por Roger Chartier, em torno dos processos de leitura e das estratégias de 

escritas através dos quais as publicações são dadas a ler. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

TRANSMISSÃO E ENCONTRO DE SABERES NOS AGRUPAMENTOS DA 

MÚSICA TRADICIONAL DO CARIRI CEARENSE 

 

Carmen Maria Saenz Coopat (UFCA) / Sergio Ariel Gonzalez (PRODER – UFCA) (Instituto 

Superior de Artes / La Habana) 

 

Resumo: Esta comunicação apresenta o resultado parcial de um registro dos agrupamentos 

musicais de caráter popular e tradicional, realizado pela primeira vez na região do Cariri 

Cearense, no interior do estado do Ceará, Brasil. Apresenta uma síntese das principais 

características musicais, organológicas e sociológicas. O conhecimento científico sobre a 

prática sistemática de repertórios musicais ligados às tradições religiosas e laicas, urbanas e 

rurais, a partir de uma integração eminentemente familiar ou comunitária, está nos permitindo 

agir na vida cultural, na educação e na ação de preservação e divulgação das tradições 

musicais e da cultura popular da região. O caráter transdisciplinar da Etnomusicologia faz 

com que os resultados e a própria ação de pesquisa tenham um impacto imediato na 

consciência cidadã, na escola e nas comunidades. A dinâmica de formação cultural identifica-

se com o processo de formação grupal, pois a mesma essência da coletividade e identidade do 

grupo é o que, em última instância, denominamos cultura desse grupo.  Enfrentar o 

agrupamento musical como um sistema, nos dá validade especial para descrevê-lo e, também 

para analisar o seu interagir com o eco-sistema e a sociedade numa intensa transmisão de 

saberes. Os resultados da pesquisa foram apresentados no livro Agrupamentos da Música 

Tradicional do Cariri cearense (2012). 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 – MÚSICA, ANTROPOLOGIA E HISTÓRIA: 

APROXIMAÇÕES, DIÁLOGOS E INTERFACES CONTEMPORÂNEAS 

Coordenadores: Dr. Leandro de Oliveira (URCA) /  Ms. Maria Goretti Fernandes 

(SEMEC/ Itaboraí-RJ) 
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AS TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS NO CARNAVAL DE FORTALEZA 

ANALISADAS ATRAVÉS DAS MÚSICAS DE LUIZ ASSUNÇÃO, IRAPUÃ LIMA, 

MÁRIO FILHO E EDNARDO. 

 

Tiago Cavalcante Porto (UECE) 

 

Resumo: O estudo das festas comemoradas por uma população nos permite entender como, 

através dessas manifestações, os sujeitos elaboravam, além de um momento festivo, um 

espaço de lazer para o seu cotidiano. Além disso, podemos observar a forma como homens e 

mulheres buscavam se subverter em relação a determinadas ordens num tempo que não era 

exclusivamente o do trabalho. As memórias sobre a festa carnavalesca são tão múltiplas 

quanto as suas formas de ser festejada. Esse ambiente da festa carnavalesca é percebido e 

algumas vezes descrito também por escritores, cronistas, jornalistas e memorialistas. Esses 

buscam descrever o ambiente festivo que se encontrava Fortaleza no período dos festejos 

dedicados à folia. Outra fonte de análise podem ser as músicas carnavalescas executadas nas 

ruas e nos bailes. Muitas dessas músicas eram compostas por compositores locais e faziam 

parte dos repertórios das bandas e blocos carnavalescos. Assim, a cada ano o Carnaval surgia 

como oportunidade para que alguns compositores mostrassem as suas composições. Alguns 

desses compositores cearenses buscavam através de suas músicas, retratar as mudanças que 

vinham ocorrendo em Fortaleza e também na constituição de sua festa carnavalesca. É nessa 

perspectiva que as músicas carnavalescas também podem ser entendidas como uma fonte para 

analisarmos as mudanças ocorridas na capital cearense. Sendo assim, buscarei observar 

através de algumas canções, como as mudanças ocorridas na cidade e no carnaval foram 

percebidas por alguns desses compositores. Adeus Praia de Iracema de Luiz Assunção; Falta 

de Luz de Irapuã Lima e Mário Filho; e Maresia de Ednardo, foram as músicas escolhidas 

para essa análise. As letras das canções, além de fazerem referência à festa carnavalesca, 

ajudam a contar um pouco das mudanças ocorridas em Fortaleza e em sua festa de carnaval 

durante o século XX. 

*** 

CHORO E MODERNISMO: QUESTÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DA MÚSICA 

POPULAR URBANA. 

Renan Moretti Bertho (UNICAMP) 

 

Resumo: O presente trabalho discute relações existentes entre o choro e o modernismo 

brasileiro, mais especificamente nos anos 20 e 30. Trata-se de contextualizar a apropriação de 

um gênero musical popular urbano pelos compositores do movimento modernista 

nacionalista. No “Ensaio sobre Música Brasileira” (1928) Mário de Andrade determina 

pressupostos estéticos para a produção da música de concerto. Autores que já discutiram esse 
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texto, como Elizabeth Travassos (2000) e Arnaldo Daraya Contier (2004), entendem que o 

Ensaio levanta questões sobre identidade nacional, sugerindo que os compositores modernos 

deveriam buscar no folclore ingênuo, e nas tradições do meio rural, a autêntica sonoridade 

brasileira. Entretanto, naquele momento a sociedade urbana se expandia e passava por 

intensas transformações socioculturais que foram fundamentais para a estruturação da música 

popular e o desenvolvimento da música comercial (rádio, gravações, teatro de revista e 

cinema são alguns exemplos). Com intuito de compreender o choro nesse contexto, partilho 

do ponto de vista de José Geraldo Vinci de Moraes (2000; 1995) e Tiago de Melo Gomes 

(2004), que possibilitam uma leitura clara e precisa da sociedade urbana do início do século 

XX. Apresento como resultado a integração do contexto sociocultural das rodas de choro aos 

aspectos estéticos desse gênero musical. Portanto, defino essas práticas como rito estético 

popular, norteado pela discussão “rito estético burguês x rito popular religioso”, presente em 

Jose Miguel Winsnik (2004). Na conclusão traço um paralelo sobre elementos fundamentais 

que legitimaram o choro em patamares distintos: seja na informalidade das rodas, seja na 

influência que exerceu sobre os compositores da música de concerto. 

*** 

O ROMANTISMO REVOLUCIONÁRIO EM CHICO BUARQUE: UMA LEITURA 

DE SUA ATUAÇÃO ARTÍSTICA A PARTIR DA OBRA DE MARCELO RIDENTI 
 

Mislene Vieira dos Santos (UFS) 

 

Resumo: Este trabalho se propõe a fazer uma análise, ainda que breve, da vida e obra de 

Chico Buarque de Holanda, enfatizando sua atuação enquanto músico, no contexto dos anos 

1960 a 1980. Para isso, se usará duas de suas músicas, Mulheres de Atenas (1976) e Cadê o 

meu? (1973), ambas censuradas, e também de seu romance Benjamim (1995), através dos 

quais se fará uma leitura de sua atuação na política e na cultura, permeada por impasses com a 

ordem estabelecida pelo golpe civil-militar de 1964. E nesse contexto de análise, a obra de 

Marcelo Ridenti, Em busca do povo brasileiro (2000), será usada como ponto de partida, visto 

que para o autor o que estava por trás dos ideais e práticas dos grupos de esquerda nos anos 

1960 e 1970 era o romantismo revolucionário; o qual não pode ser entendido se deslocado das 

diversas conjuntas presentes nestas duas décadas, e do mesmo modo, a compreensão sobre o 

florescimento político e cultural nestas seria superficial caso se desconsiderasse tal 

romantismo. No entanto, a pesquisa opta por ter como norte teórico e explicativo o conceito 

de representação formulado por Roger Chartier; entendo assim, que o romantismo 

revolucionário motivador de diversas práticas de esquerda era, ele próprio, mais um tipo de 

representação social e não propriamente uma espécie de doutrina superior que guiava 

diferentes práticas. Um dos pontos principais do trabalho está na associação entre a música e 

seu contexto histórico de produção, neste caso, permeado pelo enrijecimento político do pós-

golpe de 1964.  
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*** 

NACIONALISMO EM RITMO DE BAIÃO 

Maria Sulamita de Almeida Vieira (UFC) 

 

Resumo: Concebendo a nação e o nacionalismo como fenômenos resultantes de construções 

históricas e, simultaneamente, incorporando a idéia segundo a qual o estudo de expressões do 

nacionalismo, nas sociedades modernas deve levar em conta a sua dimensão política e 

também os aspectos menos racionais, ligados aos sentimentos e emoções (GUIBERNAU, 

1997), este artigo analisa a contribuição do música de Luiz Gonzaga na construção do 

nacionalismo na sociedade brasileira. Para tanto, após contextualizar o surgimento dessa 

produção musical e a configuração da figura do Rei do baião, na sociedade, toma algumas 

canções do repertório do artista, veiculadas nas décadas de 1940/1950. 

*** 

 
DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

OS SENTIDOS DA MÚSICA NO RITUAL DA RENOVAÇÃO DO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS 

Cibele Nunes Rodrigues (URCA) (Professor da Rede Básica) 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o sentido da musica através de uma 

descrição etnográfica sobre o ritual de Renovação do Sagrado Coração de Jesus realizado na 

comunidade do Barro Branco, em Crato (CE). Este ritual tem origem na França, chega ao 

Brasil através dos Jesuítas e propaga-se definitivamente com o processo de romanização da 

igreja Católica, sendo introduzido no Cariri por meio da figura do Padre Cícero. A 

Renovação, como é popularmente conhecida, é um ritual realizado pela família uma vez ao 

ano, geralmente na data de casamento dos donos da casa, ou na data de aniversário de alguém 

da família, ou no dia de um santo de devoção da família, ou de acordo com motivos 

particulares a cada núcleo familiar. A renovação atua como um momento de afirmação da fé 

da família, a casa possui um espaço determinado para o ritual, que recebe o nome de sala do 

santo, que se torna um local de relação íntima com os santos, por estarem dentro de casa, 

convivendo com a família, é o local sagrado da casa. A análise deste ritual busca perceber 

como se estabelece as relações de reciprocidade entre os envolvidos no ritual, isto porque as 

pessoas estabelecem uma relação de reciprocidade ajudando umas as outras com os 

preparativos da renovação, o preparo das comidas e a participação nas renovações muitas 

vezes sem haver a necessidade de convite, cria-se entre os indivíduos a necessidade de 

retribuição, esta reciprocidade forma um uma rede de relações invisíveis que mesmo que cada 
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participante pense que age isoladamente é na totalidade das relações recíprocas estabelecida 

pelos participantes que se compreende a rede (Elias, 1994). Além disso, o ritual possui espaço 

para a música, onde a forma de cantar, a escolha do hino está envolvida em simbologias, a 

análise deste rito tem como objetivo demonstrar que sentidos a música ocupa no ritual, se a 

música aproxima do divino, a transcendência e o significado da música. 

*** 

CANTAR REIS: UMA ANÁLISE DE TOADAS E DE TRECHOS DE REIS DA FOLIA 

DA SERRA 

 

Rosenilha Fajardo Rocha (UFPB) 

 

Resumo: O presente artigo apresenta algumas reflexões levantadas no processo da pesquisa de 

mestrado na área de etnomusicologia junto ao programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal da Paraíba (PPGM/UFPB) realizada com a Folia de Reis da Serra. 

Desde o ano de 2002 venho desenvolvendo uma pesquisa junto à comunidade da Serra, 

localizada na zona rural da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. A partir desse convívio, a 

pesquisa atual busca então compreender quais significados e impactos a música da folia 

provoca nos sujeitos envolvidos no que tange a sua identificação ao ritual como um todo. No 

recorte aqui relatado esses significados e impactos se revelam através dos “trechos de Reis”, 

das “toadas” e da forma dos foliões “cantar Reis”. Estes, como os termos nativos que 

conduzem as investigações. Nesse sentido, tanto a estrutura semântica do “trecho de Reis”, 

quanto a estrutura sonora da “toada” aliada à singularidade do “cantar Reis” desse grupo de 

foliões corrobora para o impacto que essa música provoca nos sujeitos, o que talvez possa ser 

descrito como pertencimento ou até mesmo identificação àquele ritual como um todo. Parto 

da etnografia e de depoimentos dos foliões, em diálogo com os autores da área, como Nettl, e 

de áreas afins como Bitter e Goltara (antropologia social), Cascudo (folclore) e Falbo (letras) 

para reflexões e análises posteriores. Entrelaçando essas fontes ao momento atual da pesquisa, 

indícios de sentimento de pertencimento, identidade individual e coletiva tem sido revelados. 

*** 

CANTAR E DANÇAR PARA JESUS: PERFORMANCES DE GÊNERO E 

LINGUAGENS RELIGIOSAS NAS IGREJAS LGBT 

Marcelo Tavares Natividade (UFRJ) 

 

Resumo: Desde o início dos anos 2000, desponta no Brasil um movimento religioso que ficou 

conhecido pela alcunha de “igrejas inclusivas”. Trata-se de alternativa religiosa que abarca 

uma pluralidade de grupos evangélicos autônomos, não subsumidos a Conselhos Superiores, 

em vários Estados brasileiros. Essas igrejas produzem discursos que conciliam diversidade 

sexual e vida eclesial, ao remover a homossexualidade do campo do pecado, para situa-la no 
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terreno das sexualidades legítimas. O universo inclusivo possui distintas ênfases 

cosmológicas e doutrinárias: existem iniciativas de perfil histórico e outras mais 

pentecostalizadas, que abrigam um ethos religioso mais emocional. Assim, se produzem 

mediações sociais com categorias e noções do campo religioso mais amplo como a crença no 

demônio e na teologia da batalha espiritual, além de elaborações próprias das ideias de “cura 

espiritual” e “libertação”. A comunicação coloca em foco o modo como dimensões do gênero 

são cruciais na produção de significações positivas em torno da diversidade de gênero e 

sexual. O objetivo é discutir entrecruzamentos entre linguagens religiosas e trânsitos de 

gênero a partir das expressões musicais e corporais em rituais inclusivos. Exploro o modo 

como o feminino está em destaque como potência criadora, sendo o louvor uma atividade 

religiosa que possibilita expressões plurais do gênero. Esse ministério se configura como um 

espaço para o exercício da feminilidade e outras subversões do gênero. Por outro lado, 

números de dança, teatro e a linguagem de “libras” também possibilitam fronteiras de gênero 

mais fluídas. A comunicação examina também o sentido da experiência do louvor para 

pessoas LGBT. 

 

*** 

O ESPÍRITO DO SOM: TÉCNICA, DOM E EMOÇÃO ENTRE MÚSICOS 

PENTECOSTAIS E CATÓLICOS CARISMÁTICOS 

Maria Goretti Fernandes de Oliveira (PPGM UFRJ / Professor da Rede Básica) 

 

Resumo:  Esta comunicação apresenta pesquisa situada no campo da etnomusicologia, que 

tematizou o fazer musical em contextos religiosos a partir de etnografia e relatos orais de 

fiéis. A pesquisa de campo foi conduzida em comunidades religiosas cristãs, igrejas 

Pentecostais e Grupos da Renovação Carismática Católica no município de Itaboraí (RJ) entre 

2006 e 2008. A abordagem etnográfica possibilitou uma interpretação e análise do discurso de 

atores sociais pertencentes a estas comunidades, para os quais música e religião estão 

intimamente relacionadas. Foram investigadas a percepção de competência 

técnica/competência espiritual, avaliação estética e estudo de música para os sujeitos atuantes 

nestes grupos, as motivações que levam à aprendizagem, a presença da emoção como ponto 

forte do fazer musical/religioso e as concepções de “dom” e “vocação” existentes entre os 

participantes das comunidades. O trabalho oferece uma contribuição para a compreensão de 

vivências e fazeres musicais e da concepção de religião/música nestes contextos. Busca, 

também, contribuir para pesquisas e estudos sobre grupos pentecostais católicos e evangélicos 

e práticas musicais nestes segmentos sociais; bem como trazer reflexões úteis para outras 

áreas de conhecimento. 

*** 
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GRAMÁTICAS DA EMOÇÃO EM LOUVORES EVANGÉLICOS: 

APONTAMENTOS PARA UMA AGENDA DE PESQUISA 

 

Leandro de Oliveira (URCA) / Maria Goretti Fernandes de Oliveira (SEMEC-ITABORAÍ) 

 

Resumo: Algumas abordagens no campo da antropologia das emoções salientam a existência 

de convenções culturais que proporcionam um idioma para formas de expressão do 

sentimento em diferentes contextos. Este trabalho explora o rendimento desta abordagem para 

o estudo da construção de gramáticas da emoção na música, pela análise etnomusicológica de 

“louvores” evangélicos. Canções têm o potencial de evocar sentidos e experiências não só 

através da letra, mas por outros canais expressivos, incluindo a organização dos sons musicais 

em conexão com a letra. A construção da percepção nas comunidades de ouvintes é, 

evidentemente, condicionada pelas situações sociais em que a audição musical ocorre e pelo 

compartilhamento de certos códigos culturais. Sem desconsiderar estes aspectos 

fenomenológicos, consideramos que em linguagens musicais específicas é possível identificar 

repertórios de recursos expressivos e estilísticos convencionais (apreensíveis em uma análise 

de aspectos da própria forma musical). Em canções, tais recursos podem comparecer ao lado 

de categorias e metáforas evocadas pelas letras, como um pano de fundo a partir do qual se 

dão os processos de apreensão. Exemplo relativamente banal disto é a possibilidade de 

conexão entre o uso de motivos ou linhas melódicas ascendentes a momentos de maior tensão 

na música, e linhas melódicas descendentes a momentos de menor tensão (ainda que efeitos 

distintos possam também ocorrer, dependendo do modo como ritmo, harmonia e letra se 

entrelaçam com a melodia). Neste paper, desejamos discutir como categorias emocionais 

comparecem em letras de músicas consumidas em segmentos religiosos evangélicos, 

considerando suas possíveis articulações com dimensões do discurso musical (melodia, 

harmonia, ritmo, arranjo, dinâmica). Esperamos, por meio deste trabalho, sinalizar alguns 

caminhos para a investigação sobre o modo como convenções culturais pertinentes à 

expressão de emoções se atualizam na linguagem musical. 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

RELAÇÕES DE GÊNERO NA PARAHYBA COLONIAL: O CASO QUITÉRIA 

BANDEIRA DE MELO, 1770 – 1778 

Yara Michele Q. B. Freire dos Santos (PPGH/UFCG) (Professor da Rede Básica) 

 

Resumo: Nosso trabalho refere-se à história de uma mulher, Quitéria Bandeira de Melo, que 

viveu na Paraíba nos tempos coloniais, acusada de intentar contra a vida do governador desta 

Capitania. A documentação de seu processo tem início quando, em 1770, seu escravo foi 

preso, delatando sua senhora, como mandante daquele pretendido crime. Presa, na Fortaleza 

das Cinco Pontas, em Recife, por cerca de oito anos, Quitéria requer sua liberdade à rainha D. 

Maria I. Através de transcrição paleográfica dos documentos, buscou-se analisar o contexto 

no qual a trama está inserida, observando as representações de gênero (Chartier, 2002) 

contidas nos documentos sobre a figura dessa mulher, problematizando as relações de gênero 

(Scott, 1992), a disputa pelo poder na cultura política do Antigo Regime (Hespanha, 2005). 

 

*** 

A CONSTRUÇÃO DA ORDEM NO NORDESTE NO SEGUNDO REINADO 

Cristiano Luís Christillino (UEPB) 

 

Resumo: A obra A construção da ordem, publicada por José Murilo de Carvalho em 1980, 

renovou a historiografia sobre a dinâmica política no Brasil, durante o Segundo Reinado, e 

abriu novas perspectivas de pesquisa. O objetivo desta comunicação é analisar os avanços e 

possibilidades de investigações, no contexto das pesquisas atuais, sobre a elite política do 

Nordeste a partir desta obra. Também discutiremos a necessidade de novos estudos que 

venham a contemplar as atuações, e influências, dos “grupos periféricos de poder” do Norte 

nos quadros da política imperial. 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 – HISTÓRIA POLÍTICA DO NORDESTE 

Coordenadores: Pós-Doutor Cristiano Luís Christillino (UFPE) / Ms. Grazielle Rodrigues 

do Nascimento (UNIVERSIDADE DE COIMBRA) 
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A INVENÇÃO DO CARIRI CEARENSE: POLÍTICA, NATUREZA E REGIÃO A 

SERVIÇO DA CLASSE SENHORIAL (SÉCULO XIX) 

Darlan de Oliveira Reis Junior (UFC/URCA) 

 

Resumo: Este artigo procura discutir como foi elaborada durante o século XIX, a ideia de 

existência de um espaço diferente das demais, no interior da província do Ceará, mais 

especificamente, o Cariri cearense. Descrito por escritores, viajantes, políticos e governantes, 

tal região foi associada à ideia de um “oásis” em pleno sertão, do que se convencionou mais 

tarde ser conhecido como semiárido nordestino. Em contraposição aos “sertões” onde 

imperavam a seca e fome, a região do Cariri seria uma espécie de celeiro, pois com suas 

fontes de água e suas terras férteis, constituir-se-ia na “salvação dos sertões”.  A classe 

senhorial exerceu sua hegemonia política, incluindo aí a elaboração do discurso de 

representação da Natureza como vocacionada para a agricultura, fruto das oportunidades e 

recursos que se apresentavam. Também foi instrumento para buscar autonomia política com a 

proposta de criação da “Província dos Cariris Novos”. Ao mesmo tempo, procurou exercer o 

controle sobre os camponeses, os trabalhadores das cidades, livres e empobrecidos e os 

trabalhadores escravizados.  A representação da Natureza a partir de seus interesses serviu 

para justificar a política de subordinação dos trabalhadores e contribuiu posteriormente para a 

formação de uma identidade regional fortemente enraizada na ideia de “oásis” cearense. O 

presente artigo é parte da discussão da tese em desenvolvimento sobre as relações de trabalho, 

as disputas por terras e os conflitos entre os senhores e os trabalhadores, no Cariri cearense, 

na segunda metade do século XIX. 

*** 

CENTENARIO DO PACTO DOS CORONEIS 

Francisca Paula de Albuquerque Pereira (FJN) 

 

Resumo: Com este trabalho pretende-se analisar a conjuntura política da região do Ceará e 

Cariri cearense em 1911, bem como o poder dos coronéis locais, através do famoso Pacto dos 

Coronéis assinado em outubro de 1911, na cidade de Juazeiro do Norte. A oligarquia Accioly 

dava os primeiros sinais de decadência, e as constantes disputas dos coronéis apenas 

contribuía para a decadência do bloco coronelista. A política salvacionista empreendida por 

Hermes da Fonseca apenas contribuiu para a crise do sistema coronelista. Através de análises 

bibliográficas, percebemos que o pacto dos coronéis tinha como principal intuito manter 

Nogueira Accioly no poder, e manter o poder dos coronéis da região. Uma vez que este não 

alcançou os objetivos pretendidos serviu apenas como um marco histórico no período 

coronelístico brasileiro, como também para demonstrar as ambíguas relações de poder, que se 

destacaram no cenário político do Cariri, desde o inicio da República. 

*** 
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DO IMPÉRIO À PRIMEIRA REPÚBLICA: MEIOS DE PODER E CULTURA 

POLÍTICA DAS ELITES POLÍTICAS LIMOEIRENSES (1873-1930) 

 

Cintya Chaves (UECE) 

 

Resumo: Este trabalho tem como proposta estudar o protagonismo das elites políticas de 

Limoeiro do Norte, CE, traduzido em especial na atuação da família Chaves, no período de 

(1873-1930). Nesse sentido, esta pesquisa se delimitará em compreender as ações, as 

estratégias e os discursos utilizados por este grupo, bem como a sua atuação nos espaços da 

administração pública e noutros espaços como forma de manterem-se no poder, tentando 

perceber como as ações desempenhadas nas diferentes esferas do social se constituíram em 

espaços de consolidação e de preferência nos processos políticos, inclusive eleitorais.  É 

importante salientar que este estudo já constatou que esta família estabeleceu estratégias bem 

sucedidas para se sobrepor a estrutura política local, e que o fato destes sujeitos sociais, 

deterem de cargos institucionais, em especial o de tabelionato, no período Imperial foi basilar 

para sua proeminência tanto no poder político-partidário local, como estatal, se configurando 

tal cargo como uma matriz de poder que fundamentou e tornou também inteligível 

socialmente as relações de poder estabelecidas. Deste modo, elegeu-se  para esta comunicação 

se abordar  os meios de poder, a cultura política, bem como as relações tecidas por esta 

família  que culminaram na ampliação dos espaços de atuação e poder da mesma, 

distinguindo os seus membros dos demais da população limoeirense, no que concerne ao 

poder, ao “dinheiro” e ao prestígio social, noções em que diferentes sociedades atribuem tanto 

valor. Para isto, tem se utilizado como fontes: documentos eclesiásticos, livros 

memorialísticos, entrevistas e acervos orais, onde a metodologia da história oral se constitui 

um importante suporte para a análise. 

*** 

“PODER PRIVADO X PODER INSTITUIDO”: UMA ANALISE POLÍTICA DA 

REVOLTA DE PRINCESA (1930) 

Palmira Karlyere de Andrade Januário (UEPB) 

 

Resumo: O presente estudo examina os fatos que ocorreram na Paraíba durante o período 

chamado de “República Velha”, onde os mesmos trazem como consequências um luta armada 

entre as forças legais do Estado e o poder privado detido nas mãos de um coronel, seguidos da 

morte do então presidente do Estado. Tais fatos desencadearam um conflito armado, dentro do 

já citado Estado, entre dois tipos de poderes: o “poder privado” e o “poder instituído”. O 

primeiro, caracterizado pelo coronel, figura que constituía a base do sistema político da época; 

e, o segundo, concentrado nas mãos do chefe político estadual. Como entendimento para o 

desenrolar desse conflito, faço uma síntese do sistema político da época, que se caracterizava 
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pelo poder oligárquico, como também por algumas manobras políticas, tais como o “voto de 

cabresto”. A política das oligarquias era estabelecida e apoiada por articulações que 

envolviam os governos da União, dos Estados e dos Municípios, sendo este último, tendo seu 

poder, na maioria das vezes, concentrados nas mãos dos coronéis. Assim, no decorrer deste 

estudo, abordarei os traços culturais da República no Brasil, em seus primeiros anos; 

enfatizando alguns aspectos, tais como mandonismo local, coronelismo, política dos 

governadores e o sistema oligárquico, traços esses que marcaram a política da época e 

ajudaram no desencadeamento à ferrenha luta, que se intitulara de “Guerra de Princesa”, no 

sertão paraibano. Essa luta também se mostra importante na questão política, quando a cidade 

que serviu de palco para tal episodio, declarou-se independente de seu Estado, a Paraíba. Isso 

serve para demonstrar o quanto era grande o prestígio e o poder, daqueles que comandavam o 

sertão paraibano, os chamados coronéis. Destarte, tal estudo ainda traz consigo um valor 

cultural e social, não só para história da Paraíba, como também para história do Brasil, à 

medida, em que a mesma, contribui para o movimento de 30, que pôs fim ao primeiro período 

republicano, baseado no poder das oligarquias, como também, caracterizado pela “Política 

dos Governadores” 

 

*** 

(DES)ORDEM E PROGRESSO: O CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO BURITY NO 

CRATO, CEARÁ, NA SECA DE 1932. 

Ronald de Figueiredo e Albuquerque Filho (UFCG) 

 

Resumo: O presente artigo trata sobre a formação dos campos de concentração no estado do 

Ceará durante a seca de 1932, sobretudo na cidade do Crato, onde foi instituído o maior 

campo de concentração desse Estado. A discussão que o artigo se propõe a fazer desmistifica 

a ideia de que a seca, enquanto fator meramente climático é a única causadora da miséria, da 

fome e do êxodo rural. Este trabalho enfatiza elementos, tais como a luta dos trabalhadores 

rurais por sobrevivência, a má distribuição de terras, a urbanização, a migração dos retirantes 

para a cidade e o isolamento dos mesmos. Entendemos que os campos de concentração 

situados no estado do Ceará tinham como proposta afastar da sociedade urbana capitalista 

àqueles que não eram bem vistos, que não faziam parte do projeto de civilização, enfim, 

àqueles que “enfeiavam” a cidade. Fazia-se necessário, naquele momento, do ponto de vista 

do governo do estado e da elite burguesa que o compunha, efetivar políticas capazes de 

disciplinar e sujeitar os corpos obtendo o controle da população e garantindo o projeto urbano 

capitalista que se queria vigorar. A partir das fontes que trabalhamos, percebemos a 

repercussão que o campo de concentração do Burity teve no que diz respeito às relações entre 

a elite oligárquica e burguesa e o trabalhador rural, em detrimento das práticas exercidas pelos 

governantes. Entre as fontes coletadas para nos dar suporte, utilizamos entrevistas com 

pessoas que habitaram no campo de concentração do Burity, buscando elucidar como os 
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mesmos, no tempo presente, representam esse espaço concentracionário e a necessidade de 

sua migração para a cidade grande. Além das entrevistas, analisamos jornais e obras literárias 

que de alguma forma se referem ao objeto em questão. 

 

*** 

PARAÍBA AMERICISTA: AS ORIGENS E O PODER POLÍTICO DE JOSÉ 

AMÉRICO DE ALMEIDA (1930-1934) 

Bárbara Bezerra Siqueira Silva (UFPB) 

 

Resumo: Este artigo surge como um desdobramento da minha proposta de dissertação, nela 

pretendo estudar a formação da base de poder político de José Américo de Almeida, o 

Americismo, como tal fato se deu e que ações foram tomadas para que o Americismo se 

configurasse como um importante grupo político na história da política paraibana. Nesse 

artigo tenho como objetivo identificar a lacuna historiográfica existente acerca do tema 

Americismo, grupo político formado em torno do escritor e político paraibano José Américo 

de Almeida. Pretendo estudar a atuação política deste no pós-1930 observando a construção 

das bases de seu poder político, para isso identificarei a sua ascensão à política paraibana, sua 

atuação no governo de João Pessoa e no Ministério da Viação e Obras Públicas no governo de 

Getúlio Vargas, percebendo o lugar de José Américo nos jogos de poder da política paraibana 

pós-1930, destacando seu crescimento político tanto dentro dos limites do estado como 

também em âmbito nacional. 

*** 

NARRATIVA E IDENTIDADE IGUATUENSE 

Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

Resumo: A finalidade desse estudo é compreender a construção da identidade iguatuense, a 

partir do papel desempenhado por Belchior Gomes de Araujo; morto, mas vivo nas 

lembranças de gerações que não o conheceram, através da repetição e recriação de histórias e 

símbolos, por meio dos quais estabelecem vínculos com esse personagem local. Embora o 

espaço de atuação desse estudo seja a cidade de Iguatu-CE, os limites geográficos são 

ultrapassados, à medida que o papel social de Belchior ressoou por outros municípios do 

centro-sul cearense (Quixelô, Acopiara, Jucás, Barbalha, Crato).  Esse estudo analisa a relação 

entre identidade, memória e representação utilizando-se da História Oral como instrumento de 

interpretações realizadas sobre as narrativas orais e suas representações coletivas 

manifestadas nas práticas, crenças e lembranças do grupo estudado. Busca-se compreender as 

práticas sociais de um determinado grupo através da construção da identidade, manifestada 

pelo inconsciente coletivo e discutir o significado das representações sociais expressas na 
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construção de símbolos e arquétipos. Analisando a constituição de subjetividades e suas inter-

relações com outros aspectos da vida social, como memória e representação, busca-se 

compreender as práticas de construção da identidade iguatuense nos últimos sessenta anos. As 

discussões sobre identidade têm suscitado os mais diversos debates, sobretudo quanto às 

mudanças provocadas com a pós-modernidade. Apresenta-se uma perspectiva de estudo 

pautada numa inter-relação entre memória, identidade e representação. A análise será 

fundamentada na discussão de Stuart Hall sobre identidade, Joël Candau analisando as 

relações entre memória e identidade, e Carl Gustav Jung ao interpretar os símbolos e 

arquétipos, como conteúdos do inconsciente coletivo. Os conceitos discutidos por Alessandro 

Portelli nortearão os fundamentos teórico-metodológicos. 

*** 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE BATURITÉ: O PROJETO DE 

INTEGRAÇÃO NACIONAL E AS DISPUTAS POR TERRAS NO CEARÁ NO FINAL 

DO SÉCULO XIX 

 

Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (UFC/URCA) 

 

Resumo: A construção da Estrada de Ferro de Baturité (EFB) provocou a alteração das 

paisagens em seu entorno, o que contribuiu para o redimensionamento do Ceará, no final do 

século XIX. Essa construção fazia parte do interesse imperial de uma integração nacional 

através da produção de vias de comunicação que permitissem o controle e gerência pelo 

governo imperial das mais longínquas regiões do país. Muito embora, esse não fosse o motivo 

mais pontuado na justificação apresentada para o estabelecimento da Estrada de Ferro de 

Baturité. Na tarefa de impor uma integração nacional, de ligar o Ceará ao Brasil, a referida 

ferrovia ligaria Fortaleza às margens do rio São Francisco, unindo ferrovia e hidrovia (união 

não realizada – a EFB não ultrapassou Crato, no sul cearense) e, também, consistiria em um 

caminho para as tarefas políticas de um Estado territorial e centralizado. Contudo, a 

desapropriação de terras, necessária para estabelecimento da ferrovia entre Fortaleza e Crato, 

redimensionou terrenos e transformou os sítios, reduzindo sensivelmente tais áreas e alterou a 

paisagem ali existente. Bem como, descortinou as tensões sobre as diversas fronteiras 

instituídas na província do Ceará, inclusive os limites entre o público e o privado. Nos 

processos administrativos que julgaram os impasses entre Diretoria da via férrea e donos de 

sítios, é insinuado quão tênue eram as fronteiras que dividiam a propriedade privada do bem 

público. Sendo revisitada, a partir dessas tensões, as heranças de uma colonização portuguesa 

sobre as sesmarias e a propriedade da terra. Assim, busca-se analisar as tensões e conflitos 

desencadeados com a passagem da EFB e o redimensionamento de terras, propriedades e 

fronteiras entre público e privado no Ceará, no final do século XIX. Fontes: Documentação 
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administrativa da EFB e Processos movidos contra ela, Ofícios e Circulares do Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas (MACOP) e Relatórios de Presidentes de Províncias. 

 

*** 

ESCRITA, LEGITIMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTORIOGRAFIA DO SERTÃO CENTRAL E SEUS 

INTELECTUAIS 

Nathan Pereira Barbosa (UECE) 

 

Resumo:  O presente artigo é uma apresentação da problemática do projeto de dissertação de 

mestrado apresentado e aprovado no Mestrado Acadêmico de História (MAHIS) da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) no ano de 2012. Pretendemos fazer algumas 

considerações sobre uma classe muito específica de guardiões da memória bem comuns em 

todo o Brasil: Os memorialistas. Estes, apesar de serem sujeitos sem uma formação específica 

na área acadêmica de História, se caracterizam por possuírem acervos de documentos locais 

antigos como jornais, cartas, fotografias, discos, livros e outros objetos que contam a história 

de algum lugar, geralmente sua cidade, bairro ou vilarejo. Muitos deles não se limitam apenas 

a serem colecionadores de antiguidades, mas também se aventuram no universo da escrita, 

mais especificamente a escrita da história. E é este tipo de memorialista que mais nos 

interessou nesta pesquisa. Nosso foco lança algumas questões sobre três obras produzidas no 

final do século XX por memorialistas das cidades de Quixadá, Quixeramobim e Senador 

Pompeu. 

 

*** 

RUPTURAS E CONTINUIDADES NAS ELEIÇÕES DE 2000 E 2008 EM JUAZEIRO 

DO NORTE-CE 

Ciro Alcântara de Araújo (FJN) 

 

O presente trabalho levanta reflexões sobre o poder local, os fatos e fenômenos políticos em 

Juazeiro do Norte-CE. Analisa fatores que promoveram a manutenção do poder executivo no 

município por políticos oriundos das elites que estavam ora unidos ora competindo entre si, e 

que nas eleições de 2000 e 2008 uma força externa a essas elites representada pelos partidos 

de esquerda, sobretudo o Partido dos Trabalhadores – PT, ameaça à continuidade e promove 

rupturas de paradigmas. Avaliando principalmente práticas eleitorais dos partidos e dos 

candidatos como também o trabalho eleitoral desempenhado por ambos nas eleições de 2000 

e 2008, onde partidos ligados à oposição entraram em conflito com elites que se reversavam 

no poder executivo há décadas. Inicialmente se inicia o conceito de que a continuidade dos 
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atores políticos no poder executivo, através das vitórias eleitorais, se dá pela difusão de 

atividades, idéias ou ações que são absorvidas e refletidas no comportamento político da 

sociedade. A garantia de acesso ao espaço político na democracia tem como produto o embate 

ideológico e conflitos pela ânsia da conquista foi assim que direita e esquerda ora em 

concordância ora em discordância assumem seus respectivos lugares na democracia brasileira. 

Como metodologia foi revista à literatura que aborda conceitos em torno da atividade política 

e para verificação de hipóteses foram elaboradas análises sobre os materiais distribuídos nas 

campanhas eleitorais, como também sobre recursos midiáticos que estavam envolvidos com 

as eleições de 2000 e 2008. 

*** 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB): HISTÓRIA E TRANSFORMAÇÕES 

Joice Mara Cesar Bizerro (UFPI) 

 

Resumo: A história política brasileira é marcada por diferentes ciclos partidários, ou seja, 

cada ciclo é marcado por um sistema partidário próprio. Destaca-se no Brasil cinco ciclos 

políticos. Este trabalho tem como períodos de análises os dois ciclos que constituem a história 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB): a terceira República (1945-1964) e a quinta República 

(pós-88). Analisando especificamente a história do PSB no nordeste. Corroboramos com a 

literatura que defende o papel condicionante do Estado em relação ao sistema partidário 

vigente, bem como para os partidos políticos. O objetivo desse trabalho é destacar e 

compreender a relação entre o PSB e o sistema político/partidário brasileiro, para isso 

fazemos uma explanação dos modelos políticos adotados nesses períodos, mostrando as 

semelhanças e diferenças. Destacando, a influência do tipo de modelo político adotado para o 

desempenho (eleições) do partido. 

*** 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO CENTRO ESTUDANTAL CAMPINENSE 

COMO ESPAÇO DE ATUAÇÃO POLÍTICA NO MOVIMENTO ESTUDANTIL EM 

CAMPINA GRANDE (1935-1959) 

 

Ajanayr Michelly Sobral Santana / Iranilson Buriti (UEPB) 

 

Resumo: O presente trabalho analisa a participação feminina no Centro Estudantal 

Campinense, na cidade de Campina Grande/PB, no contexto dos anos de 1935-1964. A 

imprensa terá um lugar de destaque devido à atuação dos estudantes na produção jornalística, 

figurando como responsáveis pela organização de muitos periódicos analisados na pesquisa. 

Dialogaremos tanto com fontes impressas como as iconografias e biográficas, bem como os 

fragmentos de memórias históricas através de memórias de militantes e estudantes que 

viveram no final da década de 1940 e nas décadas de 1950-60. Neste trabalho 
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contextualizaremos a importância da participação feminina no movimento estudantil a partir 

da análise de três aspectos principais: primeiro, a busca de práticas das militantes, na (re) 

construção das suas identidades e de gênero; segundo, a invenção e ressignificação das 

sociabilidades e lutas políticas e sociais no espaço do Centro Estudantal Campinense; terceiro, 

a análise das trajetórias políticas e intelectuais de mulheres campinenses para 

compreendermos como elas interpretaram as suas experiências no movimento estudantil do 

CEC na (re) configuração de suas identidades e projetos de vida. Como fundamentação 

teórica, discutiremos as concepções de gênero através das autoras Joan Scott (1992); Michelle 

Perrot (2008, 1998, 1992). Para a interpretação dos aspectos obtidos na pesquisa, utilizamos 

os conceitos de apropriação, práticas e representação em Roger Chartier (1990); relações de 

poder em Michel Foucault (1979) e as concepções de espaço em Durval Muniz (2008) e 

Michel de Certeau (2007). Também, utilizaremos as contribuições de Maria da Conceição 

Fraga (1996, 2000) para conceituar o movimento estudantil, analisando como um movimento 

social surgiu a partir de ações coletivas organizadas pelos estudantes. Conclui-se que, no 

trabalho, abordaremos a importância da militância de mulheres no Centro Estudantal 

Campinense ampliando sua atuação na política e na imprensa no espaço público da cidade. 

 

*** 

O NORDESTE NO CONTEXTO DA POLITICA EXTERNA PARA A GUERRA 

FRIA. 

 

Grazielle Rodrigues do Nascimento 

 

Resumo: Desde o período que marca a Segunda Guerra Mundial, observamos que a ideia de 

segurança nacional, associada à noção de desenvolvimento brasileiro recebeu sua forma 

acabada com a Escola Superior de Guerra (ESG). Diante disto, a importância geoestratégica 

da regiao costeira do nordeste aos planos dos Estados Unidos, para a manutenção da sua 

agenda de segurança, era como um estado de prontidão organizado. Parte desta afirmação é 

percebida quando o discurso compreendia a “todos os povos, todos os empreendimentos e 

todo o governo”. Esse argumento se revestia por planejamentos de segurança contra uma 

possível investida inimigo na Guerra Fria. Os Acordos internacionais assinados sob a ótica da 

matéria de segurança como o TIAR (1947) e os Acordos Militares de 1952 e 1956, 

possibilita-nos entender que seria impossível organizar um sistema de segurança 

intercontinental sem ter em conta as áreas vitais para essa defesa. Assim, pretendemos debater 

as relações provenientes a partir dos acordos do Brasil com os Estados Unidos em cujo 

discurso estadunidense apelava à salvaguarda das soberanias do Continente Americano. 

 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

MEMÓRIA E BLUES EM THE SOUL OF A MAN DE WIM WENDERS 

Daniel Camurça Correia (PUC/SP / Professor universitário) 

 

Resumo: Busca-se com este texto discutir a construção da memória, identidade e 

esquecimento do blues, na cultura fonográfica americana, a partir da coletânea The Blues: a 

musical journey, de Martin Scorsese. Em 2003, Scorsese produziu 7 documentários, dirigidos 

por diferentes diretores, com diversas imagens e significados do blues, dentro e fora da 

produção musical americana, com sons e imagens do século XX e XXI. Para esta discussão 

será analisado o documentário The soul of a man, dirigido por Wim Wenders, o qual 

apresenta diferentes bluesmen do início do século XX que tiveram algumas poucas músicas 

gravadas, não fizeram sucesso e não ganharam destaque na constituição da memória 

fonográfica americana. Wenders recupera, de forma ficcional, imagens, adicionando sons da 

época de Blind Willie Johnson e Skip James. A intenção da produção é apresentar uma outra 

imagem do blues, para além da perspectiva de uma música popularizada por cantores e bandas 

brancas, residentes nos arredores do Delta do Mississippi. Para tal debate, será fundamental 

entender os significados da memória e do esquecimento, principalmente no sul dos EUA, 

onde tenta-se lapidar a todo momento a presença negra e pobre, das cidades e dos campos. Da 

mesma forma, será necessário analisar a forma como o blues é gravado, vendido e difundido 

na indústria musical e cinematográfica, dos últimos 100 anos. 

*** 

O LIXÃO NO CINEMA BRASILEIRO: A FALTA E O EXCESSO 

Fahya Kury Cassins (UDESC) 

 

Resumo: A proposta desta pesquisa é analisar o espaço do lixão e seus trabalhadores no 

cinema brasileiro. Procura-se instituir o lixão como espaço assim como foram legitimizados, 

pelo cinema, o sertão e a favela. Estes espaços habitados pelos brasileiros que não são vistos 

pela maioria da população urbanizada da sociedade têm seu lugar na história do cinema. Nos 

seus trajetos políticos e sociais, eles foram muito ignorados e contaram com o cinema para 

saírem das suas fronteiras. O lixo e as imundícies foram, ao longo dos séculos, 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 – CULTURA VISUAL E CULTURA POLÍTICA NO 

TEMPO PRESENTE 

Coordenadora: Pós-Dra. Ana Maria Mauad (UFF) 
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marginalizados e indesejáveis. Esta repulsa foi estendida aos catadores de lixo e trabalhadores 

dos lixões. Tendo como foco o documentário Boca de Lixo (Eduardo Coutinho, 1992), pois 

foi o primeiro a encarar a questão mais detidamente, traça-se um perfil desta busca pelo 

brasileiro e pelo lixo no cinema brasileiro através das narrativas, também, de Ilha das Flores 

(Jorge Furtado, 1989), Estamira (Marcos Prado, 2005) e Lixo Extraordinário (João Jardim, 

Karen Harley e Lucy Walker, 2010). Margeando a história do cinema brasileiro, percebe-se 

que há uma busca, dos cineastas, pelo povo brasileiro. Ao buscá-lo, são encontrados os 

espaços onde ele vive, nas cidades, no sertão, nas favelas e no lixão. Por mais deturpada que 

seja a imagem do cinema sobre a realidade, ela ainda assim diz algo dela (BERNARDET, 

2009). Acerca dos conceitos favela e sertão, Estética da Fome, texto de 1965, recebe uma 

resposta atualizada com “cosmética da fome”, de Ivana Bentes. Ambos contribuem para a 

análise da imagem em relação aos lugares onde estão os personagens que constituem o “povo 

brasileiro”. Eles partem da teoria da fome, da miséria e da pobreza que se encontram nestes 

lugares. Numa contra resposta, eis o lixão. Lugar este que, nas imagens de Eduardo Coutinho, 

vive da abundância. O percurso feito na história do cinema é da falta ao excesso. O Brasil 

urbano atual (porém sempre colonizado) produz lixo em excesso. Lixo, porém, que sustenta, 

que alimenta e que gera. 

 

*** 

A SALA DE AULA NO CINEMA: DISCUTINDO SENSIBILIDADES NO FILME 

“SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS” 

Rafael da Silva Abreu (UFCG / Professor da Rede Básica) 

 

Resumo: O presente trabalho visa discutir as relações entre cinema, educação e história, 

enfatizando como a película gera sensibilidades e representações sobre a realidade. A partir 

do filme estadunidense Sociedade dos Poetas Mortos (1990), buscamos entender como ele 

constrói e se apropria das imagens na transmissão de sensibilidades sobre a prática educativa. 

Ao representar as relações educacionais no ano de 1959, o filme ainda pode ser utilizado para 

atuais reflexões sobre o ensino e aprendizagem, utilizamos uma análise dos símbolos e 

representações da obra a partir dos estudos de Pierre Solin, Marc Ferro e Robert Rosenstone. 

Inicialmente apresentamos as problemáticas da relação entre cinema e sociedade e, em 

seguida, analisaremos a produção cinematográfica discutindo suas principais cenas, 

mostrando como esta é uma importante ferramenta para discussão das representações na 

sociedade contemporânea. 

 

*** 
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O DOCUMENTÁRIO POLÍTICO E A POLÍTICA DO DOCUMENTÁRIO: NOTAS 

PARA PENSAR OS (DES)CAMINHOS DE UMA CERTA PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL RECENTE 

Rodrigo Capistrano (UFC) 

 

Resumo: Na intrincada relação entre cinema e política, construir discursos e/ou influenciar a 

tomada de consciência dos espectadores são uma constante, especialmente no documentário, 

onde reside em seu estatuto primeiro de significações a tão almejada busca pelas informações 

verídicas. Numa produção audiovisual recente esses debates continuam abrindo portas para 

diferentes matizes de reflexão. Contudo, percebemos que a vertente do registro documental 

que vem ganhando força e sendo alvo de um novo conjunto de interesses, é exatamente aquela 

que questiona o suposto caráter de objetividade que o documentário tradicional teria como 

premissa. As imposições do olhar privilegiado dos realizadores são substituídos por sistemas 

mais abertos, onde os registros dos modos de vida estão cada vez mais próximos das 

condições de produção, experimentando e potencializando a interação entre realizadores, 

personagens e espectadores. Prevalece em uma significativa parcela da produção 

documentarista a ambiguidade e diversidade de possibilidades, não imprimindo as marcas do 

jogo binário de entendimento das relações sociais. Melhor dizendo, os filmes não delimitam 

nem impõem certezas sobre o mundo. Perdendo o olhar privilegiado sobre as coisas, estamos 

diante de uma produção onde a ficção pode ser vista como um modo de pensar a realidade e o 

documentário enquanto possibilidade de (re)invenção de mundos. Nas suas tensões e fissuras 

percebemos a construção de possibilidades para dar a ver outras formas de inscrição política, 

onde a operação imprimida seria realizada a partir do investimento nas forças de subjetivação, 

onde as conexões prioritárias seriam desenvolvidas num percurso aberto ao campo das 

hibridações, afirmando a necessidade de apostar na própria experiência estética como sua 

condição de existência. 

 

*** 

O DOCUMENTÁRIO HÉRCULES 56 NA HISTÓRIA: REFLEXÕES ENTRE A 

HISTÓRIA, A MEMÓRIA E O DOCUMENTÁRIO 

Delano Marcus Coutinho Gondim Junior (UFPB) 
 

Resumo: O documentário, a partir de sua recuperação de memórias e através da construção 

imagética da realidade, estabelece um vínculo estreito entre as representações sociais da 

memória coletiva e a história, quando aborda um determinado período histórico sob a ótica 

dos agentes sociais que participaram diretamente desse acontecimento. Desta forma, 

proporciona interpretações de um mundo em comum (o mundo histórico), o qual partilhamos 
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diretamente com a realidade representada pelo “mundo” retratado no audiovisual. Portanto, 

este artigo pretende analisar o documentário Hércules 56 com o intuito de instaurar uma 

forma de torná-lo possível para pesquisa histórica. Com o auxílio de referências para tal 

intuito, serão abordadas as possibilidades de compreensão da dimensão sócio-histórica de 

filmes documentários e sua representação imagética de uma realidade recuperada pela 

memória social. Assim, essa comunicação tem a intenção de analisar a memória dos 

resistentes a ditadura militar tal qual é feita no referido documentário. Como também, essa 

análise serve de referência para uma proposta de uso do documentário em estratégias de 

ensino. Para tanto, pretende-se também demonstrar que um filme documentário é fruto não só 

de uma apreensão estética da sociedade, mas sim, há na construção cinematográfica uma 

vinculação institucional com a produção que estabelece/enquadra o que deve ser “apreciável” 

pelo “grande público”. Neste sentido, ao recuperar memórias de pessoas que empreenderam 

uma ação revolucionária de resistência, durante a ditadura militar, conhecemos uma 

intencionalidade de fazer crível, para o mundo atual, um determinado processo histórico que 

ficou relegado, com a chamada “crise das ideologias”. Assim, um documentarista exerce um 

papel político relevante, ao resgatar uma história que foi quase apagada pelos “vencendores” 

*** 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

A MORTE, UMA FICÇÃO, A ENCENAÇÃO DA MORTE ATRAVÉS DA 

FOTOGRAFIA 

Titus Riedl (URCA) 

 

Resumo: Nesta comunicação pretendo versar sobre um tema pouco abordado: a 

ficcionalização da morte através de fotografias. Depois de estudos sobre o ´memento mori´ na 

fotografia e coletas de fotografia vernacular a respeito, busco enfocar neste trabalho o retrato 

mortuário falso, quer dizer imagens que mostram apenas um ´suposto´ defunto, ou uma 

pessoa no ato de morrer, retratado não de forma documental, mas artificialmente encenado, 

como ´fake´ ou simulacro. Enquanto no mundo do cinema, o tema da morte e suas respectivas 

encenações do morrer costumam ser mais do que corriqueiras, na fotografia, este aspecto é 

pouco abordado. O tema, no entanto, convida para refletir sobre o potencial e os limites da 

expressão fotográfica e sobre seu ambíguo papel como meio documental. 

*** 
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FIQUEI SEM NADA. VISUALIDADE URBANA NOS TEXTOS DE VICENTE 

MARCOLINO NA CIDADE DE EXU-PE 

Ricardo Rigaud Salmito (UFBA / UFCA) 

 

Resumo: O presente texto trata de uma intervenção urbana realizada na Cidade de Exu-PE, no 

início de 2012 por um mecânico, Sr. Vicente de Paula da Silva. Analisa o meio de expressão 

utilizado, que ao mesmo tempo se configura como um discurso público e uma ação visual na 

cidade. O texto debate a proposição do Sr. Vicente como ocupação da cidade em busca de 

potencializar sua voz e reclame através de inscrições no muro, em placas e em seu próprio 

veículo. O espaço público tem sua organização a partir de uma dupla exigência ou função: 

lugar de moradia e lugar de trocas comerciais/de trabalho. É nesse espaço irrigado de gente e 

ideias que a trama cotidiana acontece de ocupação e de ritmo de vida. Os tensionamentos para 

uso dos espaços se efetiva em nosso tempo a partir dos equipamentos, máquinas, prédios e do 

‘grito’ ordinário do estímulo ao consumo e das mensagens visuais, publicitárias ou não. A 

cidade não silencia e seus ruídos tendem a uma normalidade grosseira de costume. Mesmo as 

cidades de muitos signos visuais e sonoros produzidos cotidianamente geram uma identidade 

polifônica que perde caráter de novidade para seus habitantes e até visitantes. A ideia de furar 

a normalidade visual e sonora da cidade de forma intencional ou não, depende de como estão 

estabelecidos e incorporados na dinâmica de percepção, os eventos e atos coletivos e 

individuais. Tanto do ponto de vista da arte como do ponto de vista político, a intervenção 

necessita de um reconhecimento de alguém ou de um grupo para ter sua repercussão e sua 

própria existência. Talvez por isso, o silêncio diante da intervenção de Sr. Vicente. Não se 

fala sobre isso. É preciso esquecer ou evitar. 

*** 

ESQUECENDO TEMPORARIAMENTE: O PAPEL DOS ARQUIVOS 

FOTOGRÁFICOS E AS PERFORMANCES DA MEMÓRIA 

Rubens Venâncio (URCA) 

 

Resumo: Essa proposta de comunicação tem por objetivo discutir e analisar a importância dos 

arquivos fotográficos para a construção da memória e os possíveis papéis desempenhados na 

elaboração do conhecimento social – notadamente sociológico e histórico. O material 

fotográfico aqui analisado é fruto de uma pesquisa em acervos de colecionadores particulares 

e foram utilizados durante uma pesquisa de campo sobre um determinado grupo social que 

teve seus espaços de trabalho ameaçados por transformações de ordem urbanísticas.  Nesse 

sentido, por meio de narrativas orais construí fotonarrativas sobre práticas de espaço e 

agenciei reflexões sobre a relação entre a fotografia e a produção da memória em contextos de 
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ressignificação do espaço social. O ato de guardar parece ser, apenas, da ordem do individual, 

da intimidade, até o momento em que os objetos guardados vem à tona e desencadeiam 

histórias que podem entrelaçar um grupo de pessoas à história de uma cidade, dando 

existência física a história e encarnando a qualidade íntima do acontecimento (CASTRO, 

2008). Acredito no caminho aberto por colecionadores para a construção do conhecimento no 

momento em que estas imagens estão cada vez mais presentes nas pesquisas acadêmicas, 

salientando a posição fundamental da fotografia na sociedade. Esse trabalho com os arquivos 

possibilitou-me encontros com as temáticas da memória e da cotidianidade – importantes 

dimensões da vida social – e tecer reflexões sobre/com a imagem ao gerarem visibilidades 

transbordantes (CANEVACCI, 2008), provocando o olhar fotográfico e mobilizando sua 

condição de mediadora simbólica do vivido. A partir dessa pesquisa e refletindo sobre o 

estatuto visual da cultura numa contemporaneidade cada vez mais afeita as imagens e ao 

mesmo tempo desconfiada da sua produção em excesso, aproveito para me questionar sobre 

as possibilidades e limites da edificação de uma memória cada vez mais visual. 

*** 

A PARTILHA DO SENSÍVEL DOS MEGAEVENTOS 

Roxane Sidney Resende de Mendonça (PPGHIS-Fafich UFMG / UEMG) / Magno Moraes 

Mello (PPGHIS/UFMG) 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre megaeventos e a partilha do 

sensível que, segundo Rancière (2005), estabelece no sensível um comum entre as partes, ao 

mesmo tempo que as diferenciam. Devido à proporção e visibilidade dos eventos de grande 

porte, captando participantes e investidores em uma festa pública de grande excitação 

coletiva, há um comum cosmopolita partilhado, em que as partes são unidas ou segregadas de 

acordo com o interesse dos atores sociais envolvidos em um processo de intermediação 

cultural entre partes heterogêneas e instáveis. Desta forma, percebemos nesta partilha a 

tentativa de reconstruir representações de um imaginário coletivo, estabelecendo elementos 

comuns solidários, mas também a existência de batalhas no plano simbólico para disputar um 

lugar privilegiado neste comum. Para a análise primeiramente, caracterizamos a partir de 

Ferreira (2006) os mega eventos, introduzindo em seguida o conceito da partilha do sensível 

desenvolvido por Rancière (2005), em que espaços, tempos, tipos de atividades e 

profissionais envolvidos determinam propriamente a maneira de como um comum se presta à 

participação e de como as partes se relacionam e tomam parte nesta partilha. Destacam-se 

neste processo, as dimensões contemporâneas de tempo e espaço e a participação de 

profissionais como mediadores culturais no processo de produção e difusão de repertórios 

culturais. Ao final do estudo, apresentamos o caso de atuação dos mediadores culturais na 

atualidade em acionar a imagem da pintora Tarsila do Amaral e sua possível relação com a 

preparação de megaeventos no Brasil. 
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*** 

O PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL COMO REPRESENTAÇÃO: UM ESTUDO 

DA CAMPANHA ELEITORAL DE 2008 EM ARARIPE-CE 

Cicera Andrade Ferreira de Lima (URCA) 

 

Resumo: Esse artigo é resultado de pesquisa de monografia desenvolvida entre os anos de 

2010 e 2011 com defesa em março de 2012 para a obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Sociais. Em que foi proposto discutir por uma ótica socioantropológica a temática das 

eleições. Campo temático que de acordo com alguns trabalhos realizados por cientistas sociais 

brasileiros tem se apresentado como interessante discussão para as Ciências Sociais, uma vez 

que, a prática política em períodos eleitorais, apontam uma relação muito próxima com 

temática da cultura. Em esforço teórico-metodológico buscou-se discorrer sobre o tema da 

cultura política através de estudo sobre eleições em contexto de campanha eleitoral na cidade 

de Araripe- CE, ano de 2008, eleições municipais, com destaque para disputa pela prefeitura 

municipal em torno do embate entre os dois candidatos de maior destaque, José Humberto 

Germano Correia na época do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), da coligação 

(PSDB/ Partido do Povo Brasileiro - PTB/ Partido Republicano PR/ Partido Humanista da 

Solidariedade - PHS) “Por Amor ao Araripe” e Jucélio Nunes Alencar do Partido Progressista 

(PP), da coligação (Partido Comunista do Brasil - PCdoB/PP/ Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB/ Partido Republicano Brasileiro - PRB/ Democratas - DEM) 

“Araripe agora vai”. Utilizou-se no processo de construção da pesquisa a análise de material 

visual da campanha, realização de entrevistas de caráter semi-estruturado e observação do 

campo. E considerou-se,  principalmente, os significados e valores simbólicos, produzidos em 

torno do ritual de campanha eleitoral. Significados e valores evidenciados na pesquisa como 

elementos imprescindíveis para uma interpretação da cultura política local, como os 

significados de ser “pé branco” e “pé roxo” nas eleições de 2008. Fez-se também uma 

discussão sobre a memória das eleições de 2008 que teve como fio condutor as falas dos 

informantes dessa pesquisa que ao lembrar as eleições de 2008, apresentaram como fio 

mediador dessa lembrança, as eleições de 2010 - eleições federais, ou mais, precisamente, as 

alianças políticas firmadas entre os dois principais candidatos na disputa política em 2008 e o 

candidato a governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, produzindo interessante repercussão 

na re (construção) dessa memória. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

A HISTÓRIA DOS AFRO-CEARENSES COM  A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10. 

639/03: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Carlos Rochester Ferreira de Lima (UECE) 

 

Resumo: Ao nos reportarmos para a análise das relações raciais no Estado do Ceará, tendo os 

projetos educacionais e as práticas pedagógicas como ponto de partida, busca-se compreender 

os elementos que atuam no processo de efetivação da Lei 10. 639/03, onde se 

institucionalizou o ensino da História e Cultura de Afro-brasileiros e consequentemente dos 

Afro-cearenses. Pretende-se desta forma, examinar os discursos e as contradições presentes no 

debate da inserção das políticas afirmativas na sociedade cearense; Perceber as mudanças e 

permanências na educação de negras e negros cearenses com a implementação da Lei 

10.639/03 no currículo, na formação de professores e na sala de aula. A pesquisa desenvolve-

se a partir da análise do processo de implementação desta Lei no Estado do Ceará, que se 

inicia a partir de 2005, ano em que a lei é colocada em prática nas escolas cearenses, através 

do envolvimento de órgãos e agentes estatais e da Sociedade Civil, como a Secretaria de 

Educação e Conselho de Educação do Estado, das Coordenadorias Regionais de 

Desenvolvimento da Educação-CREDE`s e do Fórum Permanente para a Educação das 

Relações Étnico-raciais.  A oralidade faz parte dos pressupostos teórico-metodológicos como 

meio de compreender como está se dando a efetivação da referida Lei, onde almeja-se 

também, a partir do diálogo com professores da rede Estadual de ensino, diagnosticar como 

está ocorrendo na prática pedagógica, o ensino da História e da Cultura dos Afro-cearenses. 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 6 – LEI 10.639/03: PRÁTICAS DOCENTES E 

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-

BRASILEIRA 

Coordenadores: Dra. Cícera Nunes (URCA) /  Ms. Reginaldo Ferreira Domingues (UFC) 
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FEIRA LIVRE DE BODOCÓ: MEMÓRIA, AFRICANIDADES E EDUCAÇÃO. 

Alexsandra Flávia Bezerra de Oliveira (UFC) 
 

Resumo: O presente texto traz um recorte de uma pesquisa em andamento, no âmbito do 

curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará – UFC, a nível de 

Mestrado, que busca revisitar a história bodocoense, através das memórias evocadas por meio 

de entrevistas com artesãos e artesãs do couro, do barro e do caroá que produziram para expor 

e vender seus produtos na feira, bem como produtores de farinha que através de seus produtos 

(farinha, goma) atraíam grande contingente de pessoas para o comércio ao ar livre do 

município. Com isso pretendemos mostrar as heranças africana e afrodescendente que existem 

na feira, pois tendo observado a presença negra no corpo sociocultural do município de 

Bodocó-PE e, paradoxalmente, a sua ausência na história escrita dita oficial local fortemente 

eurocentrista, que traz como consequência ausência de temas que tratem a História e a Cultura 

Africana e Afrodescendente na escola, sentiu-se a necessidade de uma revisitação à história 

do citado município, com o auxílio das memórias através da metodologia da História Oral, em 

busca da presença  e das contribuições africanas e afrodescendentes no âmbito da feira livre, 

que constitui uma vitrine histórico-cultural e que muito contribuiu para o desenvolvimento 

econômico e social bodocoense, com o intuito de recontá-la, reescreve-la, de modo a 

contemplar as Africanidades e Afrodescendências e, assim, atender às disposições da lei 

10.639/2003, bem como à necessidade de, de algum modo, lutar pelo reconhecimento de 

nossas raízes africanas e de construir um mundo mais justo e melhor de se viver e conviver. 

 

*** 

 LEI 3.353/1888: OS MOVIMENTOS SOCIAIS E OS AVANÇOS POLÍTICOS PARA 

A PROMULGAÇÃO DA LEI 10.639/03 

Rosivalda dos Santos Barreto (FACED/UFC) 

 

Resumo: O artigo aborda a lei 3.353/1888, lei Áurea, um avanço político e jurídico que 

marcou a mudança de status da população negra de escravizada para livre e cidadã.  A 

10.639/03 que propõe a mudança de mentalidade, descolonialidade do saber e do 

conhecimento sobre África, africanos e afrodescendentes no Brasil com o estudo e ensino da 

história da África e da cultura afro-brasileira. Objetiva evidenciar as lutas do movimento 

social de maioria afrodescendente como elemento chave para a promulgação das leis 

anteriormente citadas.  O aporte teórico será sob a teoria dos movimentos sociais com um 

enfoque nos novos movimentos sociais de KAUCCHAKJE (2007), GOHN (1997) e 

SANTOS (S.D.). A pesquisa foi qualitativa, com observação participante resultado de um 

trabalho realizado do período de 2000 a 2008 com aplicação de questionários  e entrevistas. O 



 
 

89 

 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

campo foi a escola da rede estadual Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, Salvador. Os 

Sujeitos foram 34 professores, 400 estudantes do ensino médio do 2º e 3º ano. A pesquisa 

mostrou que depois de 8 anos do trabalho pedagógico intitulado “Semana da Consciência 

Negra”, as mentalidade permaneceram em parte deformadas no que tange a informações 

referentes ao continente africano, africanos e afrodescendentes; o desconhecimento sobre a 

luta da população negra pela sua liberdade e a utilização de conteúdos também deformadores 

de informações frente aos que combate a descolonialidade dos conhecimento. O estudo 

apontou que é necessário a compreensão e valorização da luta da população afrodescendente 

por direitos civis dotando-os de conhecimento sobre a sua história e descendência africana 

para concomitante construção de sua autoestima e identidade positiva; apreendendo dessa 

forma que as leis são avanços mesmo não sendo algumas vezes significativas no sentido 

positivo em sua totalidade, dessa forma é importante um estudo promotor da releitura dos da 

história e cultura afro-brasileira também contextualizada com a da América Latina. 

*** 

A TRANSIÇÃO DA MACUMBA PARA A UMBANDA NA REALIDADE 

FORTALEZENSE: UMA BUSCA PARA O ENTENDIMENTO DO UNIVERSO 

MÍTICO RELIGIOSO A PARTIR DO JORNAL O POVO 

 

Linconly Jesus Alencar Pereira / Maria Zelma de Araujo Madeira (UFC / Professor da Rede 

Básica) 
 

Resumo: Este artigo trata de uma investigação a cerca da transição da Macumba para a 

Umbanda na realidade fortalezense, na busca do entendimento do universo mítico religioso 

umbandista, bem como os elementos que denotaram a consolidação das religiões de matriz 

africana no Estado do Ceará. Foram analisados na busca de entender como se deu a 

consolidação da Umbanda na  cidade  de Fortaleza, a  partir  das  fontes  documentais  

primárias  encontradas  no  jornal O  Povo, na tentativa de perceber como essa  religião  

traçou  e  traça  estratégias  de  sobrevivência, resistência e enfrentamento as ações 

silenciadoras da sociedade cearense.O intuito maior deste trabalho é contar uma história, até 

agora invisível, daqueles a quem foi negada a voz e paradoxalmente revelada nas entrelinhas 

dos textos publicados nesses periódicos. Busco então oferecer, para a história do Estado do 

Ceará, das religiões afro-cearenses e da cultura afro-brasileira em geral, suas formas de luta e 

resistência contribuindo com novos elementos para a implementação da Lei 10.639/03. 

 

*** 
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CULTURA, HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL: REPENSANDO O 

TRABALHO COM A CULTURA DE BASE AFRICANA NA EDUCAÇÃO 

Laelba Silva Batista / Cícera Nunes (URCA) 

 

Resumo: Este trabalho se propõe fazer uma análise das práticas culturais de matriz africana 

presentes na comunidade negra, Chico Gomes Crato/CE, enquanto conteúdo pedagógico e 

elemento de ressignificação da práxis educativa das escolas locais. A comunidade estudada 

apresenta um cenário histórico-cultural marcado pela presença afrodescendente desde as suas 

origens. O aporte teórico-metodológico que subsidiou o desenvolvimento dessa pesquisa 

foram os conceitos de Memória, Afrodescendência, Identidade e Cultura coadunados com a 

observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Deste modo, por meio de entrevistas 

percebe-se que as atividades culturais desenvolvidas na comunidade têm contribuído de forma 

incisiva no processo afirmativo da identidade étnica, bem como na consolidação de um 

espaço da educação não formal naquela localidade. Para tanto, entendemos que a educação 

escolar deve instrumentalizar-se a partir dessa vivências empreendidas pelo negro caririense a 

fim de proporcionar ao seu educando uma aprendizagem positiva da sua história e cultura. 

 

*** 

CONEXÕES DA CULTURA DA ÁFRICA COM O BRASIL: UM ENCONTRO 

GESTANDO RAÍZES AFRO-BRASILEIRAS 

Maria Inez de Lima Almeida (UFC) 
 

Resumo: Esse artigo pretende mostrar os caminhos que se entrelaçam entre o passado e o 

presente se formando e dando visibilidade à conexão da nossa raiz ancestral entre África e 

Brasil. É uma revelação descoberta em uma das entrevistas realizadas durante meus estudos 

de mestrado em Educação Brasileira. A entrevistada aqui, ganha o pseudônimo de Antonia, 

uma cearense afro-brasileira nascida num lugarejo banhado por lagoas salgadas em 

comunicação com o mar da Prainha do Canto Verde. A partir dos seus relatos sobre a 

convivência em família, os costumes, religiosidade, inserção na comunidade, ousa-se fazer 

um comparativo dos seus costumes brasileiros com os africanos, para mostrar os laços de 

pertencimento étnico racial que se faz presente na cultura dos afro-brasileiros. Faço uso da 

história oral como referencia teórica e  mecanismo de transformar a informação em fato 

histórico. Transponho a imagem trazida pela descrição do contexto, sem desperdiçar esforço 

de registrar as emoções, os sentimentos, além de possibilitar emergir da escrita a visibilidade 

das imagens descritas pela protagonista da entrevista. Constrói-se a partir e no decorrer desses 

fatos, um movimento intercultural num diálogo com autores da história africana no Brasil. 

 

*** 
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A RELEVÂNCIA DA ABORDAGEM ÉTNICO-RACIAL NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

Piedade Lino Videira (UFCG-PB) 

 

Resumo: Este artigo apresenta alguns depoimentos de discentes do nono ano do Curso de 

Pedagogia do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina 

Grande – Campus de Cajazeiras no componente curricular, Cultura, Educação e Diversidade, 

as quais experienciaram o trabalho de intervenção junto a Creche Nossa Senhora dos 

Remédios, tendo como objetivo geral promover a discussão e reflexão discente sobre as 

relações étnico - raciais brasileira na educação infantil, por meio da pergunta geradora: Diante 

de uma situação de racismo, discriminação e preconceito étnico na escola, o que fazer 

professora? E como específicos: conhecer as Leis n. 10.639/03 e 11.645/08, bem como, 

identificar características do continuum cultural afro-brasileiro, contribuir para a formação de 

um educador e de uma educadora comprometido/a com a construção de uma sociedade 

democrática e plural que respeite a diversidade humana e seja instruído a valorizar a cultura 

africana e afrodescendente na educação brasileira. Por meio desta atividade, as acadêmicas 

concluíram que a escola pode ajudar no combate ao racismo, discriminação e preconceito 

étnico- racial desde os anos iniciais e, que os/as professores/as são decisivos/as na 

identificação e enfrentamento a estes problemas no chão da escola, ademais, perceberam que 

a formação e a formação continuada docente são imprescindíveis na qualificação do 

profissional de educação para a abordagem étnico-racial e diversidades na educação. 

 

*** 
TRADIÇÃO ORAL NO CARIRI CEARENSE E O ENSINO DA HISTÓRIA E 

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA 
 

Cicera Nunes / Ana Cecília Batista de Sousa (URCA) 
 

No processo de reconhecimento do legado africano no Cariri cearense encontramos registros 

de um povo que contribuiu para a formação histórica, social, econômica dessa região do 

Estado do Ceará. Uma parte importante do patrimônio cultural de matriz africana encontra-se 

nas periferias das cidades dessa região e, com isso, sofrem com o esquecimento do Poder 

Público. Essas populações são desprovidas de saúde de qualidade, saneamento, educação, 

dentre outros fatores que dificultam que esses povos vivam com dignidade. Por outro lado, a 

ideologia construída em torno da existência dessas pessoas e de seus elementos culturais 

repassa diariamente que elas não fazem parte da sociedade caririense. A dificuldade no 

reconhecimento desse legado vem do desconhecimento da presença negra na história dessa 

região, fato que reflete na pouca valorização que é dada a esse tema nas escolas locais. Nos 

últimos anos, pesquisas (NUNES, 2011; RATTS, 2011; DOMINGOS, 2011; DANTAS, 

2011) tem visibilizado a existência de uma produção cultural de base africana de Norte a Sul 
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do estado do Ceará e levantado novas questões na perspectiva das africanidades e 

afrodescendências importantes para o redimensionamento da educação escolar. É nesse 

contexto que se insere o presente estudo buscando identificar e conhecer o legado africano 

presente no Cariri cearense enquanto conteúdo relevante que deve ser trabalhado 

pedagogicamente em âmbito escolar. O presente artigo trata-se de um recorte da pesquisa em 

desenvolvimento intitulada “Oralidades, narrativas e processos pedagógicos: contribuições 

curriculares na perspectiva das africanidades”. A pesquisa valoriza o conhecimento que é 

transmitido por meio da oralidade reconhecendo que esta tem uma importância fundamental 

para a compreensão da vida em comunidade. É através da oralidade que esse conhecimento 

ancestral vem sendo mantido e transmitido ao longo das gerações. 
 

*** 

 
 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

"À PROPÓSITO DE RELEVÂNCIAS...": A LITERATURA AFRICANA COMO 

LEITORA-QUESTIONADORA DA HISTÓRIA 

José Dércio Braúna (UFC) 
 

Resumo: Tendo a literatura como fonte e como lugar de pensamento sobre a história, o 

presente trabalho toma em análise os romances O outro pé da sereia [2006] do escritor 

moçambicano Mia Couto, e A sul. O sombreiro [2011] do escritor angolano Pepeptela, 

romances em cujas tessituras seus autores se valem de farta documentação histórica (textos 

coloniais, relatos de viagem, biografias), problematizando-as enquanto construções narrativas 

que são, explorando suas possibilidades interpretativas à luz das questões que o presente 

coloca ao passado. Assim, discute-se à propósito das relevâncias que atribuímos ao passado 

(construção/invenção dos textos que o narram), dos usos e abusos que fazemos desse passado 

enquanto fiador de identidades reclamadas no presente. Ao lidarem com documentação 

histórica (colonial sobretudo), Mia Couto e Pepetela exploram suas leituras canônicas, desse 

modo despacificando-as por meio da interrogação da validade de suas representações. Ato 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 7 – HISTÓRIA E LITERATURA: POROSIDADE DAS 

FRONTEIRAS 

Coordenadores: Dr. Edson Soares Martins (URCA) / Ms. Harlon Homem de Lacerda 

Sousa (UEPI) 
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esse de grande interesse ao fazer historiográfico, sobretudo em se tratando de textos que são 

construtos e construtores de relações hierárquicas na relação com "o outro" africano, que 

inscreveram (e ainda inscrevem), com suas "autoridades", "verdades" e "identidades" sobre 

África. Nessa perspectiva, que dialoga com as teorias pós-coloniais e suas reflexões sobre a 

história colonial, estas ficções de Mia Couto e Pepetela são aqui tomadas como textos que 

buscam, consciente e ironicamente, uma reescritura para os "fatos" do passado, para, desse 

modo, revelá-lo (o passado) ao presente em sua dimensão de construto humano e impedi-lo de 

ser definitivo e teleológico. 

 

*** 

CATULLO CEARENSE OU A TRAJETÓRIA LITERÁRIA DE UM BARDO 

ORDINÁRIO 

Kleiton de Sousa Moraes (UFRJ) 
 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo investigar a trajetória literária de Catullo da Paixão 

Cearense a partir da sua inserção no campo literário brasileiro da primeira metade do século 

XX. Reconhecido no Rio de Janeiro em inícios do século como modinheiro, Catullo passou a 

organizar para a Livraria Quaresma coleções com as modinhas mais famosas que tocavam nas 

ruas cariocas. Através da construção progressiva de sua autoridade sob os textos publicados 

em seu nome, Catullo foi arvorando-se como “autor” e “poeta popular”. Mais tarde, com a 

febre por temas sertanejos, passou a publicar poemas sertanejos sendo, aos poucos, 

reconhecido simplesmente como um “poeta”. Nesse processo de identificação de seu nome 

como “poeta”, Catullo empreendeu um diálogo tenso com a cultura letrada do período - num 

espaço onde transitavam livreiros-editores, literatos e leitores - com o intuito último de 

construir seu lugar como um autor nacional. É possível vislumbrar em seus textos esse 

diálogo. Atento a essa constatação, priorizamos a análise dos textos de Catullo, investigando 

tanto as expressões morfológicas e materiais que enviesavam uma leitura regrada, quanto os 

indícios de leitura que dão a ver o processo de produção desses mesmos textos por parte de 

Catullo e a recepção de sua obra no período estudado. ”. Nessa trajetória é flagrar Catullo 

mobilizando em seus textos termos como “sertão” e “popular” e em debate com 

acontecimentos como o modernismo, numa tentativa de construir seu lugar como poeta 

nacional. 

 

*** 
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CÃES DA PROVÍNCIA: O NARRADOR COMO MEDIADOR ENTRE A HISTÓRIA 

E A FICÇÃO 

Keyle Samara Ferreira de Souza (UESPI) 
 

Resumo: Este artigo analisa a posição do narrador no romance Cães da Província de Luiz 

Antonio Assis Brasil, autor gaúcho. A obra é fruto de uma escrita consciente, metaficcional, 

que leva o leitor a reconhecê-la como processo e não como produto, marcada pela relação 

entre a ficção e a História. O romance ficcionaliza a história e a obra de José Joaquim Campos 

Leão, um escritor e dramaturgo gaúcho que viveu no final do século XIX e se 

autodenominava Qorpo Santo, homem de ideias vanguardistas considerado louco pela 

sociedade da Província de Porto Alegre, o espaço em que se dá a trama. O autor também faz 

uso de outro fato histórico contemporâneo de Qorpo Santo, um crime hediondo que marcou a 

memória do povo sul-rio-grandense, o Crime dos antropófagos da Rua do Arvoredo, um casal 

que matava e supostamente transformavam suas vítimas em linguiça, um produto apreciado e 

consumido pela sociedade porto-alegrense da época. A história do casal fictício Eusébio e 

Lucrecia vai ser a ponte entre os dois fatos históricos, para promover uma crítica que tem o 

poder de retomar, revisar e recriar a história. O elemento que media as relações entre história 

e ficção no romance é o narrador. O autor utiliza vários recursos narrativos que contam e 

ilustram os fatos, garantindo o trânsito entre o real e o imaginário, questionando o cânone, os 

valores e as convenções de uma sociedade fútil e preconceituosa. Romancistas e historiadores 

são intérpretes especializados do mundo e das profundas transformações que nele se operam. 

Esses profissionais propõem novas maneiras de compreender o cotidiano, a vida em 

sociedade, as relações dos seres humanos com a natureza e com o metafísico. Eles têm a 

complexa tarefa de refletir e analisar o comportamento e a convivência social, enfim a 

multiplicidade humana. 

 

*** 

A MORTE E SUAS REPRESENTA ÕES NA POESIA “OS DOENTES” DE 

AUGUSTO DOS ANJOS (1900-1912) 

Danilo Linard Teodoseo (URCA) 
 

Resumo: O campo da história teve seus temas e objetos de estudo multiplicados desde as 

inovações propostas pelos historiadores ligados ao movimento dos Annales, como a ideia de 

ampliação do conceito de fonte histórica aliada à interdisciplinaridade. Na trilha desses 

desdobramentos, por exemplo, sobrevieram os estudos acerca da historicidade da morte (seus 

espaços, ritos e representações), assim como, a utilização pelo historiador, cada vez mais 

comum, de obras literárias como fonte de pesquisa. É nesse universo de análise que tentamos 

desenvolver a presente pesquisa. Esta possui como objetivos analisar como a ideia de morte é 
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representada na poética de Augusto dos Anjos (1884-1914), visando compreender, a partir de 

tais representações, a atmosfera histórica na qual foram produzidas, mediante análise da 

vivência do poeta e dos elementos que marcaram seu estilo, misto de conhecimentos 

científicos, filosóficos, religiosos e mí(s)ticos, ocidentais e orientais, vigentes em seu tempo. 

Nossa fonte de pesquisa consiste nas poesias que compõem o livro “Eu”, publicado em 1912. 

Como indicativo dessa problemática, analisaremos um dos poemas que integram esse livro, 

intitulado “Os Doentes”. Para o desenvolvimento dessa discussão, e, por extensão, da 

pesquisa como um todo, tomamos como metodologia a análise contextual, intratextual e 

intertextual das poesias de Augusto dos Anjos, discutindo também a historicidade de sua 

própria experiência. Para tanto, adotamos como referenciais teórico-metodológicos de base 

autores como Luiz Costa Lima e Phillipe Ariès, que nos ajudam a compreender o fenômeno 

literário e suas relações com a sociedade e a história, assim como, os caminhos dos estudos 

acerca da historicidade da morte. Por enquanto, podemos concluir que as sensibilidades 

poéticas de Augusto dos Anjos configuraram (mais) um espaço fértil para compreender as 

atitudes dos homens diante da morte num dado tempo e espaço. 

 

*** 

A CANÇÃO TROPICALISTA NASCE NO DIA DO MEDO, NA HORA DE TER 

CORAGEM 

Luís André Bezerra de Araújo (UFPB) 
 

Resumo: Nos anos 1960 — principalmente no período que vai do Golpe de 1964 (com a 

instauração da Ditadura Militar) até a promulgação do AI-5, em dezembro de 1968 — a 

cultura brasileira se viu diante de um conturbado contexto sócio-histórico, com crises e 

conflitos que passaram também a entrar em pauta nas criações do meio artístico. O teatro, o 

cinema, as artes plásticas e a literatura incorporaram e transmitiram, através de suas 

estruturas, significativas discussões político-ideológicas. Mas a canção, devido ao seu grande 

alcance através do rádio e dos propalados festivais de música na televisão, acabou se tornando 

um veículo com decisiva contribuição e influência para a compreensão (não somente estética) 

daquela época — o poeta e crítico Augusto de Campos chegou a afirmar que o melhor da 

poesia brasileira do período estava sendo lançado em discos. Temos, portanto, a defesa da 

relação intrínseca entre a tradição da canção brasileira e a literatura, além da constatação da 

riqueza cultural de nossa música. No nosso trabalho resolvemos então tomar a Tropicália 

(movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que agitou a cultura brasileira nos 

anos de 1967 e 1968) como um ponto de reflexão dessa produção musical dos anos 1960, 

relacionando-a com outras áreas da cultura brasileira, o contexto sócio-histórico e demais 

criações artísticas (como o Cinema Novo, por exemplo, com a figura de Glauber Rocha). 

Nossa discussão tem como base as reflexões de Lótman e Uspênski sobre as fronteiras dos 

textos da cultura e considerações de Bakhtin acerca dos diálogos culturais. 
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*** 

A INFLUÊNCIA DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS NA SOCIEDADE E NA 

LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA 

Cássia da Silva (URCA / Professor da Rede Básica) 
 

Resumo: A Revolução dos Cravos ocorrida em Abril de 1974 em Portugal não interferiu 

somente na situação política do país, modificou de forma geral a vida dos portugueses, 

abrindo espaço para a reação feminina e para as mudanças necessárias na mídia em geral e 

dentro da literatura. Atualmente, a Revolução dos Cravos é um dos temas mais abordados nas 

obras literárias portuguesas. Ficcionistas contemporâneos como José Saramago, Lobo 

Antunes, Agustina Bessa-Luís, Lídia Jorge dentre outros autores, criam obras que são reflexos 

dessa Revolução. A nova temática ficcional portuguesa contemporânea irá retomar fatos 

históricos dos anos 80 em Portugal de forma atualizada e caracterizada pela nova sociedade. 

Dessa forma, este artigo apresenta a repercussão e influências da Revolução dos Cravos na 

sociedade contemporânea de Portugal. Ressaltando como essa Revolução tornou-se o marco 

para as obras literárias portuguesas e os autores que a aderiram como temática. A Revolução 

dos Cravos, ocorrida em 1974, liberta Portugal do fascismo e abre espaço para uma nova 

temática literária: a ficção. Nesse sentido faz-se fundamental um trabalho que aponte as 

influências e a repercussão dessa Revolução na sociedade e na cultura contemporânea 

portuguesa. Primeiramente abordam-se nesse trabalho as características históricas que 

marcaram o inicio da Revolução dos Cravos em Portugal e, posteriormente, iremos enfatizar 

as mudanças que essa Revolução trouxe dentro da literatura portuguesa e, até mesmo, no dia-

a-dia do homem português. 

*** 

 
DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

LITERATURA DE CONTRAVENÇÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DE CHARLES 

BUKOWSKI 

Marcus Vinicius Santana Lima (USS) 
 

Resumo: Charles Bukowski foi um escritor norte americano, nascido em 1920 e morto em 

1994, que produziu uma obra literária decifradora das táticas e modos de viver da 

marginalidade social, principalmente, a partir da segunda metade do século passado. O 

objetivo deste trabalho é elaborar uma interpretação histórica de pequena parte de sua vasta 

obra, observando, as possibilidades advindas da relação entre História e Literatura, que tem se 
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solidificado nos últimos anos, e baseada na estrutura de pensamento de Roger Chartier, 

intelectual francês formulador dos conceitos de representações sociais, práticas culturais e 

apropriação. Nosso trabalho, propõe, concomitantemente, marcar uma posição sobre a relação 

entre os dois campos discursivos no âmbito da historiografia e das técnicas de análise 

disponíveis ao Historiador, como forma de contribuir para o alargamento daquilo que o 

profissional da História compreende como objeto de estudo e fonte de pesquisa. Uma análise 

de trechos literários da obra de Charles Bukowski funcionaria como ato legitimador dos 

benefícios teóricos que ora decorrem da relação cambial entre uma e outra área do 

conhecimento, estimulando a premissa da interdisciplinaridade e, também, a reflexão sobre o 

próprio ato de escrever e narrar a História. Partindo-se dessa conjuntura, nossa comunicação 

deve ser entrevista como uma determinada narrativa histórica atenta a outras formas de se 

narrar, de se escrever a história dos indivíduos, grupos e espaços sociais, entre elas, a 

literatura de Charles Bukwoski. 

 

*** 

UM OLHAR HISTÓRICO-LITERÁRIO SOBRE ANGOLA: ANÁLISE DE "ADEUS À 

HORA DA PARTIDA", DE AGOSTINHO NETO 

 

Cícero Émerson do Nascimento Cardoso (URCA / SEDUC) 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do poema Adeus à hora da largada, de 

Agostinho Neto. Nossa intenção é observar os construtos ideológicos presentes nessa obra e 

discutir como o autor constrói a voz lírica que repudia, expressivamente, a condição servil do 

povo angolano que fora submisso, por séculos, ao jugo do colonizador português. A voz lírica 

assume uma dimensão simbólica representativa de uma coletividade vítima de um espaço 

social que parece opor: o poder do branco versus a subserviência do negro; o domínio do 

colonizador versus a submissão do colonizado; a opressão do rico versus a alienação do 

pobre. Angola passa a apresentar uma produção literária proeminente em meados de 1960 e, 

como reação à passividade vivida ante o domínio luso, alguns autores se destacam ao 

produzir, quase panfletariamente, obras que discorrem sobre a necessidade de se obter a 

liberdade política e, consequentemente, afirmar a identidade do seu povo. A literatura 

produzida nesse período caracteriza-se como um recurso através do qual as insatisfações de 

autores conscientes do seu papel de propagadores de novos ideais políticos são efetivamente 

veiculadas. No texto que analisamos, nos deparamos com uma voz lírica que expressa seus 

dramas existenciais e os infortúnios de sua terra vilipendiada em todos os aspectos e que, no 

auge dos dramas vivenciados, parece não falar por si mesma, mas por uma coletividade. Essa 

voz lírica, que fala de sua condição subserviente com perceptível desconforto, em verdade 

reproduz, em uníssono, a voz do povo angolano que clama por libertação. Discutiremos, a 

partir disso, como surgem no poema: a aniquilação do sujeito, a depreciação da condição 
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humana e a luta ideológica que, por meio da arte poética, contraria o domínio luso e 

vislumbra, com esperança, novos horizontes para a história de Angola. 

 

*** 

CINEMAS, TIROS E BAGAROTES: MEMÓRIAS CINEMATOGRÁFICAS DE A. 

TITO FILHO 

 

Jordan Bruno Oliveira Ferreira (UFPI) 
 

Resumo: O trabalho aborda as memórias dos cinemas de Teresina a partir de uma leitura das 

crônicas de A. Tito Filho publicadas diariamente no jornal O Dia no período entre 1987 e 

1992, ano de seu falecimento. Suas crônicas representam não apenas textos que historiam a 

trajetória dos espaços de exibição de filmes surgidos ao longo da história da cidade, mas 

também representam um espaço para que o autor narre suas experiências enquanto 

freqüentador dos cinemas da capital piauiense. Compreendendo a crônica como gênero de 

fronteira – espaço onde se cruzam a história e a literatura – e como leitura sensível do tempo – 

por permitir o acesso às formas pelas quais os sujeitos, em outra temporalidade, construíram 

representações sobre si mesmos e o mundo – busca também pensar de que forma suas 

crônicas dialogaram com o momento presente dos cinemas em Teresina, já que estes 

precisavam lidar com novas formas de apreciação dos filmes, como por exemplo o 

surgimento das locadoras de vídeo, bem como as exibições de filmes pela televisão, e como as 

dificuldades financeiras e estruturais de espaços tradicionais como o Cine Rex serviam de 

motivação para que o cronista buscasse referenciais no passado. Além disso, o artigo também 

discute algumas questões pertinentes no estudo das crônicas enquanto fonte literária, como o 

papel do cronista como narrador – a partir das análises de Walter Benjamin; os usos possíveis 

da crônica na pesquisa em história – a partir das abordagens de autores como Sandra Jatahy 

Pesavento; e as relações entre crônica e memória. 

*** 

POESIA MARGINAL NOS 1970: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

Paulo César Gomes Bezerra (PPGHIS/UFRJ) 

 

Resumo Quando se analisa a produção cultural de determinado período, além das obras em si, 

suas características e especificidades, é preciso considerar as suas condições de produção em 

certa configuração histórica, as particularidades de sua recepção, os espaços por onde 

circulam e suas relações com o mercado. O historiador deve ainda investigar as trajetórias dos 

artistas e intelectuais e as redes de sociabilidade formadas entre eles. Neste artigo, a proposta 
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inicial não é avaliar as questões formais ou as intenções ideológicas da produção poética 

marginal, mas as condições históricas e as estratégias dos poetas e dos críticos literários nos 

anos 1970. Pretendemos reconstruir as formas de funcionamento do movimento cultural em 

sua temporalidade, sem aderir a uma abordagem reducionista que vê as criações artísticas e 

intelectuais como reflexo de determinada superestrutura econômica. Para fundamentar esse 

propósito, lançaremos mão do conceito de “campo cultural” isto é, um espaço social 

autônomo com regras próprias estruturado a partir das relações de força entre seus agentes e 

instituições – autores, críticos, imprensa, editoras, etc. Ao analisarmos o campo literário 

brasileiro da década de 1970 – um espaço de produção e consumo cultural – e os conflitos a 

ele inerentes, observamos que tanto aqueles autores “consagrados” como os que eram 

considerados “marginais” faziam parte da mesma “luta de representações”. A poesia marginal 

funcionou como uma tentativa de pôr em questão determinadas posições hegemônicas 

cristalizadas da produção literária brasileira dos anos 1970 com o intuito de subvertê-las. 

Estar fora do mainstream daquele campo não significava que os poetas abstinham-se do 

diálogo com seus pares e seus trabalhos. Para a produção poética, colocar-se à margem, 

naquele momento, estava relacionado à criação estratégica de um espaço de maior liberdade 

de ação e de opinião, no qual determinadas tradições, regras e cânones não precisavam ser 

respeitados.Para fundamentar esse propósito, lançaremos mão do conceito de “campo 

cultural” isto é, um espaço social autônomo com regras próprias estruturado a partir das 

relações de força entre seus agentes e instituições – autores, críticos, imprensa, editoras, etc. –

, que acaba viabilizando uma gama de possibilidades de movimentações individuais ou 

coletivas em seu interior. Ao analisarmos o campo literário brasileiro da década de 1970 – um 

espaço de produção e consumo cultural – e os conflitos a ele inerentes, observamos que tanto 

aqueles autores “consagrados” como os que eram considerados “marginais” faziam parte da 

mesma “luta de representações”. Assim, essas classificações resultavam da maneira como 

esse campo era organizado e, portanto, de como se davam as suas relações de poder. A 

produção literária é um espaço de constantes diálogos e conflitos entre os pares, no qual se 

busca a definição de posições hegemônicas dentro desse campo. Esse processo acaba gerando 

relações hierárquicas entre os autores e torna fundamentais as ideias de consagração ou 

condenação de um trabalho ou de uma carreira. 

*** 

DIÁLOGOS COM A ETERNIDADE: EVASÃO DO TEMPO E AVERSÃO À 

HISTÓRIA NA OBRA DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

Amanda Teixeira da Silva (UFC / URCA) 
 

Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender a relação de Guimarães Rosa com a 

história, o tempo e a memória, e o modo como esses elementos aparecem na obra do autor 

mineiro. Para tanto, foi necessário analisar as leituras que podem ter influenciado o escritor, 

bem como as cartas que trocou com amigos e familiares e as poucas entrevistas que concedeu. 
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Não foram negligenciadas as anotações feitas em diários, cadernos e estudos para a obra.  Esta 

pesquisa teve ainda o objetivo de demonstrar que a cultura histórica de um indivíduo não é 

formada apenas pelo conhecimento escolar ou acadêmico sobre a história: suas concepções de 

mundo, sua religião, as obras literárias que leu, bem como as experiências que viveu, são 

importantes para compreender o modo como se relaciona com o tempo, com o passado, com a 

política e com os acontecimentos de sua época. Este estudo considera que há, na obra de 

Guimarães Rosa, uma constante necessidade de evasão do tempo. O autor critica a história na 

medida em que ela privilegia o estudo sobre eventos passageiros e profundamente 

dessacralizados. A memória se transforma, em sua obra, em recurso literário cujo objetivo é 

restituir a dimensão sagrada aos acontecimentos. É possível considerar que o escritor mineiro 

tentou empreender uma fuga deste mundo transitório e inconstante através de leituras 

místicas, esotéricas, religiosas e filosóficas. Na obra de Guimarães Rosa, os vestígios de 

acontecimentos são pistas da estrada que levará à eternidade. O escritor mineiro tentou 

empreender uma fuga deste mundo inconstante através de leituras místicas, esotéricas, 

religiosas e filosóficas. A memória já não é matriz da história, mas da ficção, que mantém um 

diálogo apaixonado com a prosa e a poesia, a história e o mito, o temporal e o eterno. 

*** 

UM HUMANISTA EM TEMPOS DE NARCISISMO: UMA LEITURA DE O 

PLANETA DO SR. SAMMLER À LUZ DO REGIME DE HISTORICIDADE 

PRESENTISTA 

Allan Kardec da Silva Pereira (UFCG) 
 

Resumo: O presente artigo propõe uma leitura dos detalhes circunstanciais e psicológicos da 

obra O Planeta do Sr. Sammler, percebendo os princípios mediadores entre a literatura e as 

características constitutivas do mundo descrito, que é a cidade de Nova York na transição da 

década de 1960 para 1970. Partindo de Antonio Candido (2000), refletiremos acerca dessa 

dinâmica, que articula literatura e sociedade em O Planeta do Sr. Sammler.  Para tanto, 

articularemos o conceito de presentismo proposto por François Hartog em seu livro Regimes 

de Historicidade: Presentismo e Experiências do Tempo (2013) e as percepções de uma 

emergente cultura do narcisismo (LASCH, 1983) como forma de analisar o personagem Artur 

Sammler, velho intelectual judeu sobrevivente do nazismo, personagem dotado de um 

humanismo que muito se distanciava do predominante individualismo novayorkino. Para o Sr. 

Sammler, aquela cultura estaria diante de um colapso moral e espiritual, ele dizia testemunhar 

“o fim das coisas conhecidas” (p. 188). Mesmo diante de tal impasse, Sammler crê que “na 

medida em que não existe vida ética e tudo flui de maneira tão bárbara e irresponsável para o 

gesto pessoal” (p. 188) aquela situação deveria ser suportada. Ele se vê obrigado a entender a 

alma daquelas pessoas, a compreender aquela civilização que ele considerava condenada. Seu 

papel como intelectual seria o de “juiz da ordem social” (p. 118). Por fim, discutiremos a 

partir de Richard Freadman e Seumas Miller (1994) as consonâncias entre as percepções de 
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Saul Bellow e do protagonista, Artur Sammler. Interpretando a obra por um enfoque ético e 

questionando se ela aproxima-se de comprometimentos humanistas ou de um discurso 

conservador. 

 

*** 

GRAMÁTICA DOS CONFLITOS NO COCO: ABORDAGEM DAS FRONTEIRAS 

DOS DISCURSOS ENTRE BRINCANTES DE COCO NO CRATO-CE 

Edson Soares Martins (URCA) / Antonio Bilar Gregório Pinho (UFC) / Fernanda Lima 

Fernandes (URCA) 

 

No decurso da pesquisa que vimos desenvolvendo desde 2011, destaca-se cada vez mais a 

necessidade de estudar o arranjo assumido pelos grupos que dançam o Coco no Cariri 

cearense, com destaque para o recorte constituído pelos grupos do município do Crato. Temos 

contemplado a hipótese de que a constituição (pré-)institucionalizada destes grupos artísticos 

contemporâneos, formados por sujeitos advindos dos espaços das manifestações artísticas 

tradicionais, instaura uma zona de contato/conflito simbólica entre o grupo e a comunidade. 

Percebida como uma fronteira, de materialidade eminentemente ideológica, conforme a 

abordagem bakhtiniana que adotamos, essa zona de contato será componente central de nossa 

tentativa de descrever a instauração e superação de conflitos intergrupais e intersubjetivos. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

 
CIDADE CENOGRÁFICA: VITRINE DA HISTÓRIA, DA CULTURA E DA ARTE. 

 
 

Douglas Santiago de Lima (URCA) / José André de Andrade (Faculdade Kurios) 

 

Resumo: O artigo discute a iniciativa artística Cidade Cenográfica inserida dentro do evento 

Juaforró promovido pela Secretaria da Cultura de Juazeiro do Norte, que neste ano de 2013 

está na décima terceira edição; numa perspectiva das relações sociais, políticas, históricas e 

culturais, com um olhar para os elementos que compõe toda a estrutura estética formando a 

obra Cidade Cenográfica e toda a atuação, militância e vanguarda dos artistas envolvidos no 

processo. Utilizaremos a fotografia como documento histórico, analisando-a e buscando 

sentidos das imagens para contextualizar com a História. A Cidade Cenográfica é um cenário 

ao ar livre, formada por oito pequenas casas de taipa, ambientadas dentro da cultura sertaneja, 

nessas casas atuam vinte e três atores interpretando personagens característicos da cidade de 

Juazeiro do Norte. 

 

*** 

"O TRONCO DA VIDA": UMA ETNOGRAFIA DAS IMAGENS DE JUAZEIRO DO 

NORTE 

Rosilene Alves de Melo (UFCG) 
 

Resumo: Esta pesquisa analisa a criação de um mundo constituído por imagens. No Cariri 

cearense, pessoas, animais, seres híbridos, sonhos, cosmologias e objetos ganham forma e 

existência quando passam a agir através de cordéis, xilogravuras e esculturas. Palavras, 

formas, texturas, sombras, luzes e cores, criadas na relação entre a natureza e a imaginação 

humana, transitam entre o visível e o invisível, produzindo experiências, sensações e sentidos. 

Num mundo em que real, imaginário, memória, sonho e imaginação se misturam, os objetos 

artísticos são imagens condensadas de significações simbólicas. Neste sentido, os objetos 

artísticos são pontos de partida para que os artistas apresentem seus pontos de vista sobre os 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 8 – HISTÓRIA, ARTE E CULTURA(S) POPULAR(ES): 

ABORDAGENS E PERSPECTIVAS NO/DO CONTEMPORÂNEO 

Coordenadores: Pós-Dr. Francisco José Gomes Damasceno (UECE) / Ms. Francisco 

Gerardo Cavalcante do Nascimento (UFU) 
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processos e técnicas de criação desenvolvidas por meio da experimentação, conceitos 

elaborados acerca de suas artes e ontologias. Os conceitos propostos pela antropologia da arte, 

por sua vez, em diálogo com os conceitos dos artistas permitem descortinar as técnicas, os 

efeitos estéticos, as intencionalidades presentes nas narrativas em verso, nas imagens gravadas 

no papel e nas esculturas que, por meio da condensação, produzem encantamento e agência. A 

tese investiga também como estas artes se desenvolveram no Cariri cearense, especialmente a 

partir do artesanato de Juazeiro do Norte, do fluxo de pessoas e de múltiplas culturas, 

colocando em fusão ofícios, saberes, memórias que criaram modos de produção cultural 

particulares e híbridos. Acompanha como os artistas desenvolveram estratégias de 

comercialização destes artefatos através de cooperativas e associações que os colocaram em 

contato com outros contextos e agentes. Deslocados dos lugares de produção, as imagens do 

Cariri cearense condensadas em cordéis, xilogravuras e esculturas passam a integrar outros 

circuitos – como galerias, centros culturais e museus – quando são tomadas por intelectuais 

para justificar a formulação de categorias outras – como a categoria arte popular - ausentes no 

discurso nativo, e ações como o colecionamento, as exposições e a criação de museus. 

 

*** 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO GRUPO TEATRAL DE AMADORES CRATENSES: 

“UM TEATRO FEITO POR AMOR” 

Marta Regina da Silva Amorim (URCA / Professor da Rede Básica) 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória do GRUTAC (Grupo Teatral de 

Amadores Cratenses) que surgiu na cidade do Crato no ano de 1942 e durante vários anos 

esteve atuante. Porém, para conseguir manter-se, este grupo passou por várias dificuldades. 

Utilizamos como principais fontes de pesquisa: jornais, revistas e entrevistas. Este estudo 

concentra-se principalmente entre as décadas de 1940 e 1950, por ser na década de 1940 em 

que o Grupo surgiu, e posteriormente na década de 1950 devido às transformações que 

ocorreram na cidade e que dificultaram a atuação do grupo. Neste período, a cidade do Crato 

era vista como “Cidade da Cultura”. Esta cidade de valores conservadores buscava o 

pioneirismo em várias áreas, inclusive nas artes. Neste período, buscava-se um modelo 

europeu de cidade, onde se formou todo um projeto em torno da efetivação da ideia de “Crato 

como Cidade da Cultura”, internamente observa-se a necessidade de opor-se ao movimento 

religioso de Juazeiro do Norte que crescia através da figura do Padre Cícero. Com esta 

investigação, buscamos compreender como este grupo articulou-se com a sociedade Cratense 

da época. Além disso, procuramos perceber as relações sociais que se desenvolveram entre os 

componentes do GRUTAC e o público que ia assisti-los, as relações existentes entre os 

demais habitantes desta cidade e qual o lugar ocupado pelo grupo dentro desta sociedade. Para 

isto, nos debruçamos principalmente no campo da História Cultural, História e Cidade e 

Memória. 
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*** 

O CORPO FEMININO E SUAS REPRESENTAÇÕES NA HISTÓRIA DA ARTE: DO 

BARROCO, FEITO DE CARNE, AO CORPO PLÁSTICO MIDIÁTICO 

 

Marcela dos Santos Lima (UFBA) 

 

Resumo: Este estudo reflete sobre a representação do corpo feminino no decorrer da história 

da arte ao corpo midiático dos dias atuais. O corpo como princípio artístico instaurou a 

problemática do corpo feminino como objeto de culto, desejo, submissão e de inferioridade. 

Conceitos cristalizados e fortemente estabelecidos, visto que, a maioria dos artistas, pintores e 

escultores eram homens e representavam a mulher em seus contextos de época, social e 

religioso com normas e padrões estéticos estabelecidos. O principal atrativo da pintura 

ocidental é o nu feminino, dessa forma, para John Berger essa nudez tem seu precedente no 

desejo masculino e se configura como um signo da oferta e da submissão aos interesses do 

homem seja ele o provedor, o proprietário, o pintor ou o espectador que a contempla. Pelo 

pensamento de Martin Heidegger que afirma que a origem de algo é a proveniência da sua 

essência, este estudo reflete sobre a essência histórica da reprodução da imagem do corpo 

feminino como objeto e seus reflexos em nossa contemporaneidade. Sendo assim, busco, 

pelos enfoques histórico, artístico e social, refletir sobre como o corpo feminino foi 

representado, pensado, registrado, mutilado e desejado sem perder as relações entre as 

diferenças de gênero. No contexto contemporâneo o feminino e sua corporeidade tornam-se 

estranhas para si mesmas em silhuetas impossíveis e incertas, a desconstrução total do corpo 

da mulher reivindica novas relações e outros entendimentos a respeito do humano – questões 

da arte, questões de vida. 

 

*** 

CULTURAS POPULARES E INDÚSTRIA CULTURAL: NOVOS PASSOS DO COCO 

EM BALBINO (2000-2012) 

Camila Mota Farias (UECE) 
 

Resumo: Este artigo tem como objetivo problematizar as relações contemporâneas entre as 

culturas populares e a indústria cultural, a partir da trajetória da dança do coco realizada na 

comunidade de Balbino (CE). Balbino localiza-se no município de Cascavel e se constitui por 

uma área de mangue, praia e lagoa, tendo como principais atividades a pesca e a renda de 

bilros. A principal metodologia utilizada foi a da História Oral, através da realização de 

entrevistas com dançadores de coco. A pesquisa revelou que em 1940 os velhos pescadores da 

localidade passaram a praticar a dança do coco, manifestação das culturas populares de 
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origem afro-indígena, que foi vivenciada de diferentes formas, acompanhando o ritmo/história 

da comunidade. Inicialmente o dançar esteve associado à ludicidade e à brincadeira, após uma 

de luta contra especulação imobiliária na década de 1980, ocorreu a organização política e 

social dos moradores que, nesse processo, desencadeou uma ressignificação na forma de se 

dançar e sentir o Coco.  Percebemos que a dança passou a ser vivenciada não somente como 

uma brincadeira, mas como um elemento de identificação. Na nova perspectiva dada à dança, 

ocorreu uma tentativa de incorporá-la como prática tradicional da Comunidade de Balbino, 

emergindo novos atores sociais, as crianças, os adolescentes e os jovens. O cenário que está 

sendo construindo desde os anos 2000 é marcado por tensões e vazios, relações entre o rural e 

o urbano, entre as culturas populares e a indústria cultural. Nesse sentido, tal contexto se 

configura como produtor de novos sentidos com os jovens se apropriando da dança como bem 

cultural, configurando o presente como outro momento de produção de significado. 

 

*** 
 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

CANTADORES NORDESTINOS E O CASO DE UMA MANIFESTAÇÃO MUSICAL 

RURAL-URBANA 

Francisco José Gomes Damasceno (UECE) 

 

Resumo: Durante todo o século XX estudiosos, intelectuais, acadêmicos e práticos 

desenvolveram a ideia de que a música popular brasileira se constitui no universo urbano de 

meados do século XIX para cá graças ao processo de urbanização de nosso país, concentrado 

obviamente no sudeste brasileiro, ou quando muitos em algumas capitais fora deste eixo. 

Assim, a modinha, o lundu e o samba, por exemplo, são elencados a condição de 

manifestações musicais primeiras e  em torno delas se desenvolveu uma “tradição” de 

compreensão que envolveu em seu processo de constituição a leitura das formas como os 

meios de comunicação de massa, determinadas vertentes estéticas, a intervenção artística de 

alguns, a miscigenação racial brasileira, a fusão de ritmos e sons oriundos de outras culturas e 

tudo o mais que este vasto processo poderia engendrar em análise. Curiosamente, algumas 

manifestações das culturas populares – sobretudo de tradição dos povos dos sertões – foram 

ignoradas nestas análises que se propunham a dar conta do caldo de culturas brasileira. Neste 

contexto, a cantoria nordestina muito comodamente foi rotulada como folclore, o que a 

retiraria automaticamente das discussões sobre arte, graças a contraposição “já clássica” entre 

arte entendida como algo naturalmente de caráter mutante, transgressivo esteticamente e 

inovador, criativo, novo. Ao passo que o folclore comportaria o espaço da tradição, da 

conservação mais do que da criação, da permanência do velho e conservador, do que já foi. 

Através do estudo de algumas trajetórias de cantadores, o que nossa pesquisa tem revelado é 
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que longe de presa a um nordeste rural e arcaico, a cantoria está e sempre esteve em trânsito, 

numa espécie de “entre-lugares” mesmo quando manifestava mais intensamente adscrita ao 

espaço geográfico do mundo rural. Além disso, todas as características apontadas acima para 

os estudos sobre música poderiam ser observadas nesta trajetória da cantoria durante o século 

XX. Por este mesmo motivo os cantadores reivindicam para a cantoria o status de arte, de 

música... 

 

*** 

MANGUEBIT: MOSAICO CULTURAL DA CONTEMPORANEIDADE 

PERNAMBUCANA. 

 

Francisco Gerardo Cavalcante do Nascimento (UFU) 

 

Resumo: Na presente proposta de comunicação, entendemos que a experiência da música 

contemporânea brasileira é algo constituído socialmente dentro da contemporaneidade, 

versada em uma amplitude de possibilidades na percepção desta música não apenas como 

emissão de sons, mas como permeada por uma subjetividade, por conseguinte compreender 

que a música é algo fundamental na comunicação de ideias, na valorização da convivência 

com um grupo de iguais, ou melhor, no vetor de atração para um público, principalmente o 

juvenil. Destarte, esta comunicação configura-se como uma visão panorâmica das culturas 

que fomentaram o mosaico cultural contemporâneo denominado de MangueBit, outrossim 

explicitando o diálogo que ocorreu entre as manifestações da cultura popular pernambucana 

como os maracatus, caboclinhos, afoxés, cirandas, emboladas, cavalos-marinhos; com 

elementos culturais das vertentes contemporâneas estrangeiras, sejam eles o rock, funk, soul, 

hip hop, sampler, música eletrônica, dentre outros. Para tal abordagem do tema que me 

proponho a apresentar, recorrerei às contribuições da História Cultural do Social relacionada 

ao estudo da música, que a toma como objeto e como recurso metodológico. 

 

*** 

UMA CANÇÃO NÃO-RESOLVIDA – A JUVENTUDE COMO INTERLOCUTORA E 

TEMA EM TRÊS DISCURSOS LITEROMUSICAIS DE BELCHIOR 

 

Edna Santos Silva / Cícero da Silva Oliveira (UECE) 
 

Resumo: Neste artigo, propomos uma aproximação entre os interesses da História Cultural e 

algumas ferramentas analíticas da Análise do Discurso de origem francesa, objetivando 

refletir acerca das representações sobre a juventude presentes em três discursos literomusicais 

do compositor, músico e intérprete cearense Antônio Carlos Belchior. Inicialmente, refletimos 
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sobre a noção de experiência aplicada à música e ao espaço indicando como nossos gostos 

musicais contribuem para o estabelecimento de percursos e repousos nos espaços citadinos do 

denominado Triângulo CraJuBar, sul do Estado do Ceará. Em um segundo momento, nossa 

atenção é dirigida para a filiação daquele artista nos posicionamentos O pessoal do Ceará e 

Música Popular Brasileira (MPB) moderna situando historicamente a ambos e marcando suas 

principais características. Ainda nesse tópico, fica evidente nossa opção por diálogos com 

noções elaboradas de acordo com os objetivos dos estudos linguísticos, mas que podem 

fornecer subsídios às nossas reflexões historiográficas. Finalmente, a nossa análise toma como 

foco as canções Velha roupa colorida (1976), Lira dos vinte anos e Os profissionais, ambas de 

1988, nas quais o tema por nós privilegiado ocupa especial atenção do seus compositores. Nas 

canções mencionadas, a juventude é representada como um segmento etário que, em menos 

de três décadas, abandona seus antigos ideais em prol de novas formas de viver, pautadas em 

hábitos contra os quais anteriormente a juventude lutava. Dessa forma, Belchior constata um 

desconcerto do mundo. Neste artigo, portanto e de forma ampla, narramos o despertar de uma 

problemática a partir de um elemento presente em distintas experiências do nosso cotidiano, a 

música popular brasileira dos últimos cinquenta anos. Assim, nossas escutas musicais 

reafirmam sua relevância para nossa produção historiográfica. 

 

*** 

“JERIMUM COM LEITE EM PÓ E MUNGUNZÁ COM DIETIL”: AS MÚLTIPLAS 

APROPRIAÇÕES NO FAZER MUSICAL DE RODGER ROGÉRIO 

 

Jordianne Moreira Guedes (UECE) 

 

Resumo: Rodger Rogério, cantor e compositor, vivenciou juntamente a outros artistas 

cearenses, na década de 1970, a experiência de registrar suas canções e divulga-las 

nacionalmente através de relação estabelecida com o mercado fonográfico e os meios de 

comunicação. Tais artistas passaram a ser identificados como Pessoal do Ceará e dentre eles 

estão Fagner, Ednardo, Belchior e Rodger Rogério. Algumas canções deste último, registradas 

em discos na década de 1970, são analisadas neste artigo que discute a pluralidade da cultura 

popular e as múltiplas apropriações feitas pelo compositor para o seu fazer musical. Rodger 

Rogério vivenciou uma época de modernização sócio-econômica da América Latina e se 

apropriou de uma pluralidade de bens culturais para a criação de suas canções. Seu fazer 

musical está no centro do interesse desta pesquisa, a qual buscou compreender os caminhos 

para tais apropriações e os resultados destas no que se entende como um processo de 

hibridação cultural. 

 

*** 

SONS DE UMA CIDADE: O COTIDIANO DE CANINDÉ COMPREENDIDO PELOS 
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TOQUES DO SINEIRO 

 

 

Vânia Maria Oliveira Bandeira / Odilon Monteiro da Silva Neto (UECE) 
 

Resumo: A presente investigação tem como objeto de estudo o cotidiano da cidade de 

Canindé, percebido através do trabalho do sineiro, o mestre Getúlio Colares. Partindo de um 

conceito da História Cultural, desvenda-se os múltiplos significados que tem o soar do sino 

para os habitantes da cidade. A partir da história da cidade e da relação desse personagem, 

revisita-se importantes momentos que marcaram a vida do tocador do sino da Basílica de São 

Francisco em Canindé, principal Santuário Franciscano das Américas. Dessa forma, aliando 

história e memória, procura-se construir uma micro-história do local, onde o personagem 

principal é um homem simples, mas que sua ação se encontra permeada por toda a sociedade 

canindeense. O homem que fora reconhecido como mestre da cultura popular dedicou sua 

vida a dois ofícios: a arte de tocar o sino e de enterrar as pessoas. Anunciando a morte ou 

celebrando a vida, o sino cumpre o seu papel social evidenciado pela ação dedicada do mestre 

Getúlio há sessenta e nove anos sem interrupção. A investigação busca urdir essas diferentes 

memórias e dessa forma produzir novos olhares sobre a terra e sua gente. 

*** 

 

 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO: HISTÓRIA LOCAL, MEMÓRIA SOCIAL E 

IDENTIDADE CULTURAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE GARANHUNS-PE. 

 

Fabiana de Souza Santos (Escola Municipal José Brasileiro Vila Nova) 

 

Resumo: Este trabalho é fruto das pesquisas desenvolvidas a partir da relatos de pessoas que 

viveram na época da estação ferroviária. Às ações e atividades de Educação Patrimonial em 

Garanhuns foram iniciadas, a partir dos bens catalogados pelo IPHAN na região do Agreste 

Meridional Pernambucano. Dentre os bens materiais que foram catalogados pelo IPHAN no 

município de Garanhuns, escolhemos trabalhar com a Estação Ferroviária de Garanhuns, por 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 9 – PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA 

MEMÓRIA, ACERVOS E PESQUISA HISTÓRICA 

Coordenadores: Dra. Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) / Ms. José Italo Bezerra Viana 

(URCA) 
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percebemos que a história desse bem, não é trabalhada no municipio e que existem atualmente 

poucos narradores que vivenciaram o cotidiano da estação, quando se encontrava em 

atividade.  A pesquisa foi construída coletivamente desde sua concepção quando optou-se por 

buscar junto aos moradores do municipio aplicação os dados para a pesquisa, desta forma 

foram desenvolvidos materiais e ações que expressassem um sentimento de pertencimento, 

valorizando a capacidade de participação criativa e interpretação dos referenciais culturais de 

uma cidade fragmentada espacialmente e diversa culturalmente. Para subsidiar a coleta de 

dados ,seguimos os seguintes passos baseados no Guia Básico de Educação Patrimonial de 

(HORTA;GRUMBERG;MONTEIRO, 1999):Observação: identificação do objeto, de sua 

função e seu significado. Desenvolvimento da percepção visual e simbólica; Registro: fixação 

do conhecimento percebido, aprofundamento da observação e análise crítica; Exploração: 

desenvolvimento das capacidades de análise e julgamento crítico, interpretação das evidências 

e significados; Apropriação: envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da 

capacidade de auto expressão, apropriação, participação criativa, valorização dos bens 

culturais; Sistematização e documentação: produção de relatório ou portfólio dos resultados 

do trabalho ou projeto. Organização do acervo: reportagens de jornal, CD’s, fotografias, etc; 

Divulgação: publicação de material impresso ou em audiovisual dos materiais produzidos no 

desenvolvimento do projeto. A necessidade de trabalhar o Patrimônio Cultural no municipio 

fortalece a relação das pessoas com suas heranças culturais, percebendo sua responsabilidade 

pela valorização e preservação do Patrimônio, fortalecendo a vivência real com a cidadania, 

num processo de inclusão social. 

*** 

A FESTA DO SENHOR BOM JESUS  DOS PASSOS DE OEIRAS - PI E O 

PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASILEIRO 

Ariane dos Santos Lima (UESPI/UFPI) 

 

Resumo: No Brasil, são recorrentes as celebrações aos santos de devoção católica, que 

continuam a atrair multidões de fiéis em diversas comunidades. Os espaços religiosos das 

cidades guardam memórias de grupos e marcam experiências e identidades religiosas 

ancestrais. As Celebrações mantém vivas tradições seculares e permitem a resignificação do 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Anualmente, em Oeiras, primeira capital do Piauí, na semana 

que antecede a semana santa, celebra-se a memória do Senhor Bom Jesus dos Passos.  São 

reatualizados elementos do catolicismo português, remanescentes do século  XVI, transferidos 

para o Brasil ao longo da colonização; a Celebração e ritualística têm caráter emotivo e 

penitencial. Nos dois dias, nos quais a Celebração acontece, os últimos momentos de Jesus 

Cristo rumo ao calvário são treatralizados em uma via sacra em estilo português. A  imagem 

do Senhor Bom Jesus dos Passos segue em procissão pelas ruas estreitas da velha Oeiras- 

Piauí, atraindo penitentes, devotos, pessoas em romaria de várias localidades. esta pesquisa 

analisa a cultura e a experiência religiosa da Celebração, marcada pela presença de homens, 
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mulheres, idosos e crianças - devotos, que ao longo dos séculos honram a paixão de cristo. O 

objetivo é avaliar a inserção da festa no âmbito dos bens patrimoniais brasileiro, analisando 

em que medida a festa se constitui Patrimônio Cultural brasileiro. 

 

*** 

PATRIMÔNIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA: ANÁLISE DA ANTIGA PRAÇA DA 

GRAÇA EM PARNAÍBA 

 

Ísis Meireles Rodrigues (PHGB UFPI) 

 

Resumo: O presente trabalho tem como tema o estudo sócio cultural e arquitetônico das 

transformações ocorridas na Praça da Graça e seu entorno imediato, localizada no estado do 

Piauí, centro histórico do município de Parnaíba. O objetivo geral desse trabalho é investigar 

as transformações urbanas inferidas na Praça da Graça e suas contigüidades até o início da 

década de 1970. Os objetivos específicos são identificar essas alterações morfológicas e 

analisá-las não apenas na perspectiva histórica, mas também através de um olhar estilístico, 

urbano e arquitetônico. A metodologia utilizada trabalhou com dois métodos: O da pesquisa 

histórica e a pesquisa arquitetônica e urbanística. Aproxima-se, assim, da história da 

arquitetura. A multidisciplinaridade do estudo torna possível uma contextualização histórica, 

aumentando as possibilidades de análises das formas construídas e do sítio onde se encontra o 

objeto. A pesquisa embasou-se em fontes primárias e secundárias. Foram feitas simulações da 

planta da antiga da Praça e seus dois jardins, baseadas na observação de fotografias presentes 

no acervo iconográfico estudado, que serão analisadas histórica e arquitetonicamente. O 

logradouro Praça da Graça e seu entorno compõem a paisagem cultural histórica da cidade 

constituindo-se em local de memória, símbolo de identificação de uma sociedade e sede de 

acontecimentos que refletiam e representavam as transformações políticas e sociais 

vivenciadas pela população na época cuja trajetória deve ser preservada como patrimônio 

histórico e cultural. 

 

*** 

POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - 

CE: OLHARES E MEMÓRIAS LOCAIS 

Cleidimar Rodrigues de Sousa Lima (UFMG) 

Resumo: A cidade de Sobral-CE foi tombada pelo IPHAN em 1999, a partir de um processo 

histórico e político que teve articulação direta de sua Prefeitura e de órgãos da Secretaria de 

Cultura do Estado do Ceará. A população passou a conviver com as novas práticas de 

patrimonialização de seu acervo arquitetônico, tendo que aprender a interpretar e a valorizar 
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sua História, seus equipamentos e suas trajetórias culturais. Ao longo dos anos, a cidade vem 

enfrentando discussões no sentido de conservar tal legado e de influenciar a formação dos 

munícipes nas escolas a respeito deste contexto. Mas como tal intervenção formativa vem 

sendo consolidada? Quais as ações que estão sendo contempladas nas políticas públicas 

culturais do Município e do Estado neste sentido? Qual o valor estruturante e sócio-histórico 

de um tombamento? Tais interrogações nos colocaram diante do documento Sobral Cidade 

Solar- caminhos da Política Cultural, divulgado em 2010. Nele encontramos argumentos 

políticos e sociais que envolvem a ação gestora do patrimônio tombado e a operacionalização 

de um Sistema Municipal de Cultura, enfocando atividades turísticas, educacionais, 

formativas e políticas que permitam o acesso da população às suas ações, programas e 

projetos; bem como a fruição das manifestações culturais existentes e a preservação do acervo 

arquitetônico. Pensar a cultura numa dimensão que integre sociedade e experiências locais é 

algo que o Município de Sobral-CE busca construir no seu cotidiano. Nosso objetivo, neste 

estudo de natureza teórico-bibliográfica e reflexiva, reside em analisar como este documento e 

outros que descrevem a patrimonialização neste Município podem ser compreendidos e 

utilizados como elementos norteadores das suas políticas culturais e das suas contribuições 

efetivas no direito à cultura sobralense. A educação escolar é o espaço promissor de formação 

de concepções e de valores imprescindíveis à continuidade do que foi iniciado em 1999 nesta 

cidade cearense e na sua problemática de ordem contemporânea. 

*** 
 

GONÇALVES DIAS ENTRE OS DOCUMENTOS DO ARQUIVO E OS 

DOCUMENTOS DA HISTÓRIA DO PAÍS (CEARÁ, SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX) 

Ana Carla Sabino Fernandes (UFC ) 

 

Antonio Gonçalves Dias (1823-1864) era bacharel, destacou-se por suas poesias e textos 

literários românticos e indigenistas, de cunho nacionalista, reflexo também na sua formação 

de etnógrafo apreciador dos povos (brancos, negros e índios) e das paisagens que compunham 

o Brasil. Foi professor de latim e de história do Colégio Pedro II e, entre 1851 e 1856, prestou 

serviços a diversos ministérios do império, tendo sido nomeado secretario dos negócios 

estrangeiros e encarregado da comissão de recolhimento dos documentos concernentes à 

história do Brasil em países europeus, como Portugal, e de verificar, além disso, o estado da 

instrução pública nas províncias do norte, Brasil. Gonçalves Dias parecia ter todo engenho e 

arte, sagacidade e ciência, inspirado nos arquivos nacionais europeus, para tentar resolver 

pessoalmente, em nome da “sua majestade o imperador”, por meio do ministério dos negócios 

do império, o problema do não cumprimento do regulamento do arquivo público do império 

(1838), que previa ações de recolhimento dos documentos “históricos” da província do Ceará 

para o Arquivo Público do Império, via administração provincial. Analiso, portanto, nesse 

trabalho a concepção de documento e a noção de história provincial e geral elaboradas por 

essas esferas do poder e por Dias. Ou seja, a distinção propagada entre os documentos oficiais 
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que permaneceriam no arquivo do Ceará, pois só a este interessava, e os documentos da 

história do país, de função crítica para a caracterização dos processos históricos que iriam 

compor a história oficial do Brasil monárquico. O referencial teórico e metodológico pauta-se 

na história social da memória e da história cultural. As fontes pesquisadas foram fundos 

documentais do e sobre o Arquivo Público do Ceará, Ministérios do Império, Governo da 

Província; Relatórios de Presidentes de Província e Legislação Imperial, Provincial e do 

Estado do Ceará. 

 

*** 
 
DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

O MUSEU E SEUS OBJETOS: UM ESTUDO DO MUSEU JAGUARIBANO NA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

 

Ana Paula Gomes Bezerra (MAHIS / UECE) 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender a partir dos objetos que compõem o 

espaço doméstico, dentre eles destacamos a mobília, os conjuntos de chá e jantar, além dos 

cristais, das compoteiras licoreiras, talheres e os adornos, como elementos de distinção social. 

Entendendo que tais peças foram inseridas na sociedade aracatiense na busca por se alinharem 

a sociedade européia, principalmente inglesa e francesa, como um  modelo de civilidade, 

sendo assim a aquisição de tais peças proporcionam a entrada da referida sociedade no 

processo civilizador capitalista. As transformações ocorridas na referida sociedade decorrer  

da inserção de tais objetos em seu  cotidiano, possibilitando profundas mudanças em seus 

hábitos e costumes. Sendo assim, percebe-se que os objetos expostos no Museu Jaguaribano 

possibilitam ao visitante perceber como a sociedade aracatiense vivia entre a segunda metade 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A metodologia utilizada para a 

elaboração deste artigo foi análise e cruzamento de fontes, buscando compreender a trajetória 

de tais objetos e como foram inseridos na sociedade aracatiense. A cultura material possa ser 

utilizada como fonte de pesquisa para compreender e analisar a sociedade aracatiense a partir 

do que por ela foi consumido. As fontes históricas manuseadas foram à cultura material em 

exposição, os catálogos e as fichas de registro das peças do referido museu. 

 

*** 
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ARQUIVO ESCOLAR SALESIANO: FONTES PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Cícero Edinaldo dos Santos (UFC) / Marilyn Ferreira Machado (FACED / UFC) 

 

Resumo: Este artigo discute quais as contribuições do arquivo escolar salesiano para as 

pesquisas no campo da História da Educação de Juazeiro do Norte-CE. Sendo embasado pelos 

referenciais teóricos, conceitos e pressupostos metodológicos da História Cultural, o estudo 

mapeia algumas fontes que podem ser encontradas nesse espaço, evidenciando as 

possibilidades de novas abordagens e objetos de investigação presentes no arquivo escolar. Os 

métodos adotados nesse estudo privilegiaram a análise qualitativa, do tipo descritivo e 

explicativo.  A categoria “Lugar de Memória” (NORA, 1993) foi utilizada para agrupar e 

analisar as fontes. A revisão da literatura contou ainda com as postulações de BARROS 

(2004), FONSECA (2003), GONÇALVES (2005) e LE GOFF (2003). A memórias vive 

permanente em um embate pela co-existência e também pelo status de se constituírem como 

memória histórica. Constatamos que, na maioria das vezes, as fontes desse tipo de arquivo 

conseguem demonstrar experiências coletivas, imagens, representações e vivências do 

cotidiano.  Os documentos do arquivo escolar são fontes reveladoras do passado, porque são 

resultados das pessoas e, mesmo que não tenham sido feitas com a intencionalidade de 

registrar os acontecimentos, acabam testemunhando a vida dos homens em suas relações com 

outros homens e com a sociedade circundante. Aos pesquisadores cabe ampliar o leque de 

possibilidades das pesquisas nesse que podemos chama de “local de memória”, estando ciente 

que o arquivo escolar salesiano, assim como qualquer outro, é um referencial  para o estudo 

da identidade local e institucional. 

 

*** 

HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

OS PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO CARIRI. 

José Italo Bezerra Viana (UFC / URCA) 
 

Resumo: Nos processos de transformação e contínua mudança das sociedades, apresenta-se 

um movimento de extensiva universalização do patrimônio que dissemina um gosto excessivo 

pelo passado, tornando palavras como memória e patrimônio em categorias dominantes para 

definir os modos como as sociedades se relacionam com o tempo. Como um fenômeno 

cultural constituído a partir do sentido de “aceleração” da história, os processos de 

patrimonialização encontram-se ligados às experiências e práticas sociais e culturais. Nesse 

sentido, o conceito de patrimônio pode ser pensado como uma construção social, histórica e 

cultural que, estando ligado a uma busca de identidade, adquire significados a partir do 

presente em que vai sendo construído. Seguindo essa observação, o presente trabalho se 
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propõe a analisar a atuação de diferentes agentes e instituições que, com interesses 

específicos, trataram de definir o que seria patrimônio cultural na região do Cariri. Para 

acompanhar a inflação do patrimônio cultural nesta região, a pesquisa visa compreender: (1) 

como se constituiu a ideia de patrimônio na região do Cariri; (2) quem são os agentes 

participantes do processo de ativação do patrimônio cultural naquela região; (3) quais foram 

os grupos incluídos e excluídos desse processo; (4) como se estruturou o campo de forças 

entre os agentes especializados e não especializados; (5) de que modo estes processos 

articulam os âmbitos federal, estadual e local na definição de políticas culturais; (6) quais as 

expectativas geradas pelas políticas públicas – quando elas existem – relacionadas ao 

patrimônio cultural no Cariri. Levando em consideração os processos de construção, 

institucionalização e gestão do patrimônio cultural, propõe-se aqui colocar essa questão “no 

centro de uma reflexão sobre o destino das sociedades atuais” (CHOAY: 2001; 18). 

 

*** 

 

 

 
 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

SEM CHUVA, SEM GOVERNO, SEM COMIDA: MEMÓRIAS SOBRE A SECA DE 

1970 EM FARIAS BRITO/CE 

 

Bartolomeu Humberto de Sousa / Cidiney Duarte de Lima (URCA) 
 

Resumo: Esta pesquisa problematiza a construção das memórias sobre as secas no município 

de Farias Brito, situado na região do Cariri, sul do Estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. 

Dando destaque à seca do ano de 1970, ela objetiva compreender os processos de constituição 

das memórias e os focos narrativos relacionados à experiência apontada, a partir das 

narrativas orais de idosos residentes em Farias Brito. Logo, a pesquisa vem sendo 

desenvolvida de acordo com os procedimentos metodológicos da História oral temática e 

dialoga com os conceitos memória e representação. Os entrevistados narram suas histórias de 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 10 – HISTÓRIA, FONTES ORAIS E DIÁLOGOS 

TRANSDISCIPLINARES 

Coordenadores: Pós-Dr. Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE) / Ms. Cícero Joaquim dos 

Santos (URCA) 
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vidas, a perda de plantações e animais, e as dificuldades enfrentadas durante a seca de 1970, 

enfocando problemas relacionados com a negligência governamental quanto ao socorro às 

vitimas da estiagem, fazendo uma certa comparação e/ou diferenciação com a seca de 1958, 

personificando-a, muitas vezes argumentando sobre a “fartura” de alimentos provenientes dos 

programas de emergência durante a seca de 1958, ao contrario do que aconteceu no ano de 

1970. Além das referências a essas experiências vividas, os narradores construíram 

representações sobre a natureza abordando variadas leituras sobre o meio natural, como é o 

caso da transmissão das crenças proferidas pelos profetas das chuvas, pessoas que socialmente 

eram entendidas como detentoras de saberes sobre as manifestações da natureza a respeito dos 

períodos de chuva ou de estiagem. Como fontes de pesquisa para este trabalho foram 

utilizadas, além dos depoimentos dos moradores da cidade (sendo que estes depoimentos são 

compostos de pessoas que tinham vidas socialmente diferentes, como agricultores, 

comerciantes, empresários, etc.), Jornais (A Ação) documentos da Câmara Municipal, da 

Prefeitura, documentos do Cartório Municipal, e também do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Farias Brito, entre outros. 

 

*** 

A METODOLOGIA HISTÓRIA ORAL: UMA HISTÓRIA, UMA HISTORIOGRAFIA 

E UMA ANÁLISE 

Pedro Nicácio Souto (UFCG) 
 

A história oral nem sempre teve um caminho inerente à lógica que tem nos dias que correm. 

Ela possui uma história de certo modo recente para os padrões de narrativas de épocas 

antigas, principalmente quando o parâmetro é o Brasil. Porém, o uso da oralidade, é algo 

muito antigo. Essa história não deve ser pensada sem levar em consideração a historiografia, 

pois a mesma foi quem permitiu o uso desta metodologia na atualidade. Seu caráter 

democrático permitiu que outros sujeitos históricos fizessem parte da história, e assim suas 

vidas (individual e coletiva), puderam ser narradas pela análise dos historiadores. Desse 

modo, nosso artigo, que traz como título: “A Metodologia História Oral: uma história, uma 

historiografia e uma análise” e está dividido em duas partes, procurará desvendar o percurso 

desta enquanto metodologia. A primeira, intitulada “Um Caminho Epistemológico sendo 

Percorrido: história e historiografia” procurará desvendar esta trilha, nem sempre pacífica, da 

história oral enquanto metodologia ao longo de sua história, a fim de traçar um panorama da 

oralidade à História Oral e sua atuação por meio das mudanças empreendidas na historiografia 

tornando-a uma forma de conceber a ciência histórica; e a segunda, “Os trabalhadores dos 

engenhos sob os auspícios da história oral”, que visa demonstrar uma possível utilização dela 

na construção analítica sobre as entrevistas realizadas vislumbrando o conhecimento histórico 

acerca dos trabalhadores de um engenho da cidade de Areia - PB. O nosso artigo, portanto, 

objetiva pensar a metodologia História Oral nos seus níveis: histórico, historiográfico, além 

de uma proposta analítica de entrevistas mostrando a atuação desta metodologia para o leitor.  
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*** 

NARRANDO A MEMÓRIA, (RE) INVENTANDO A HISTÓRIA: O COTIDIANO 

DOS TRABALHADORES DO AGAVE EM CUBATI – PB (1950-1980) 

Silvano Fidelis de Lira (UFPB) 
 

Resumo: Este texto discute a questão das narrativas orais como forma de invenção do 

passado, espaço de criação de memórias e de sentimentos. A discussão além de perpassar por 

caminhos teóricos e metodológicos, se fará um entrecruzamento com a pesquisa em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Partindo da ideia central de que a memória é uma arte do sujeito, penso a 

memória enquanto uma força criadora de sentidos. Nesse âmbito, entende-se a memória como 

um espaço onde se entrelaçam experiências cotidianas e sensibilidades, que modificam as 

narrativas do passado. A narrativa, mesmo em crise, como constatou Walter Benjamin (1990), 

revela todo um potencial criativo, ela se renova, não cessa de se transformar. Narrar, nesse 

sentido, é (re) inventar algo que faz parte do passado. Para que possamos compreender essas 

narrativas utiliza-se a metodologia da História Oral. Para seguir este caminho, objetivo tecer 

uma discussão acerca do estatuto da História Oral, estabelecendo um diálogo com os 

principais autores da área (FERREIRA, 2012; FERREIRA E AMADO, 2006; MEIHY E 

HOLANDA, 2011; THOMPSON, 1992), com o intuito de pensar suas possibilidades e as 

problemáticas para a produção historiográfica. Tendo em vista a articulação destas discussões 

teóricas e metodológicas, analisamos as narrativas orais dos trabalhadores dos campos e 

motores de agave, especificamente da cidade de Cubati, interior paraibano. Essas memórias 

narradas são entendidas como operações artísticas, são invenções de homens comuns, nesse 

sentido tomamos como referencial teórico as pesquisas de Michel de Certeau (2007; 2008). 

*** 

A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DOS CIGANOS EM CAMPINA GRANDE 

ATRAVÉS DE RELATOS ORAIS DE MEMÓRIA 

 

Gilmara Tavares Batista (UFCG)  

 

Resumo: A carência de informações sobre a cultura e a historia de um povo marcado 

historicamente por preconceitos e estereótipos, que os seguiam por onde passavam nos incitou 

uma pesquisa acerca dos ciganos em Campina Grande-PB. Um grupo de ciganos em especial, 

tiveram suas vidas marcadas por episódios nos quais se envolveram nesta cidade e que foram 

tidos como marcantes em memórias de pessoas da sociedade campinense. Estes, por sua vez, 

são descritos das mais variadas formas nos relatos orais de memórias e em suportes literários. 

Nos jornais que circulavam nesta cidade entre as décadas de 1960-90, tornaram-se figuras 

estranhas à sociedade, “os estrangeiros”, sinônimo de ousadia e de constante “perigo”, 



 
 

117 

 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

inclusive, contra a moral e costumes locais. Os não ciganos, ao narrarem as variadas histórias 

sobre ciganos nesta cidade, demonstram uma sedução que sentem pelo “outro”, pelo 

“diferente”, pelo “invasor”. As mulheres ciganas, sempre lembradas e descritas, caminharam 

e atraíram atenção por onde passaram com suas saias rodadas e coloridas. Dentes, pulseiras e 

brincos de ouro, correntes de moedas douradas no pescoço e lenços à cabeça, tudo isso 

movimenta o imaginário dos não ciganos. Mas observa-se que o que move suas lembranças, 

são as imagens que oscilam entre as memórias tidas como “boas” e as memórias que se 

apresentam enquanto “ressentidas”, com demonstrações de sentimentos negativos. Este artigo 

é fruto de uma pesquisa mais extensa em que se pretende fazer um trabalho de construção, de 

uma possível trajetória histórica de ciganos em Campina Grande-PB. Pretende-se, neste 

artigo, apontar algumas das representações de imagens elaboradas por moradores da cidade, 

que construíram imagens diversificadas para os ciganos. 

 

*** 

DO SILÊNCIO AO ORGULHO: A TRAJETÓRIA DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA ONZE NEGRAS NA RESSIGNIFICAÇÃO DE SUA NARRATIVA 

 

Beatriz Hochmann Behar (UFF) 

 

Resumo: O presente trabalho se insere nas recentes discussões acerca da história oral e do 

patrimônio imaterial, tratando especificamente da patrimonialização da narrativa de grupos 

sociais vistos como alijados dos processos históricos, até então, e que tem seu papel como 

agentes históricos revisto a partir da renovação e ampliação do conceito de cultura e da 

História Cultural, além da introdução do conceito de Patrimônio Imaterial. Para tanto, o 

objeto de estudo deste trabalho é o discurso, visto como ferramenta política, das Comunidades 

de Remanescentes de Quilombos, observando o caso da Associação Quilombola Onze 

Negras, situada no município do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, com o objetivo 

de perceber as transformações nos sentimentos ligados à sua identificação com a negritude, 

relacionando-as às políticas compensatórias do governo desde a Constituição Federal de 1988. 

Partindo deste ponto, o presente estudo busca compreender como a memória da comunidade 

será rememorada atendendo aos anseios do presente para a construção de uma nova 

identidade a partir de elementos do passado que recebem novos significados e devem ser 

encarados como bens a serem salvaguardados, constituindo-se como seu patrimônio na luta 

por direitos sociais, visto que a referida comunidade se localiza em uma região que 

experimentou intensa urbanização e forte crescimento industrial, estimulados pela construção 

e ampliação do complexo industrial ligado ao Porto de Suape, que vem causando diversas 

interferências diretas e indiretas na região. A forma encontrada pelas Onze Negras de garantir 

a sua terra e a manutenção dos meios de vida dos que dela dependem foi contar a sua história 

e a forma como esta narrativa foi construída se constitui como interesse deste trabalho. 



 
 

118 

 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

 

*** 

OS PESCADORES DE EMBOACA: MEMÓRIA E ORALIDADE NA LUTA PELO 

TERRITÓRIO PESQUEIRO TRADICIONAL 

 

Lígia Rodrigues Holanda / Agnelo Fernandes de Queirós (UVA) 
 

Resumo: A comunidade de Emboaca, no município do Trairí, Ce, possui  historicamente a 

prática da pesca artesanal, atividade que está imbricada à cultura cearense, e que não é só um 

ofício, uma atividade laboral, e sim uma forma de viver, que se constituiu desde tempos 

pretéritos e  se pauta na relação de solidariedade entre os membros das comunidades, na 

transmissão de conhecimentos entre gerações, na construção de formas de significar e 

representar o território que ocupam.  Nesse sentido, a cultura da oralidade, que se manifesta 

nos contadores de causos, é fundamental para transmissão desses saberes, práticas, e das 

memórias desses indivíduos e do grupo. Reis Filho afirma que “a memória é a base para a 

construção da identidade, da consciência do indivíduo e dos grupos sociais, ela registra o 

processo de identificação dos sujeitos com o espaço em que se inserem e com as consequentes 

relações que se vem estabelecer a partir dessa identificação” (REIS FILHO, 92 apud COSTA, 

2010, p.56). Assim, existe um emaranhado de relações entre memórias, identidades e 

territorialidade, um reconhecimento de uma relação diferenciada existente entre os pescadores 

e a praia da Emboaca, que os tem motivado a empreenderem lutas em favor da defesa do 

território pesqueiro, tendo lançada em 2012, em articulação com o movimento nacional de 

pescadores, uma campanha que busca apoio do eleitorado brasileiro a fim de propor um 

projeto de lei de iniciativa popular que garanta o direito ao território pesqueiro. A comunidade 

da Emboaca tem participado ativamente dessa luta e, a partir dessa organização emerge a 

necessidade de articular um discurso que legitime a sua demanda social, fazendo-se 

necessário refletir sobre essas práticas culturais e empreender ações de sistematização das 

memórias, além de apropriarem-se dos dispositivos legais já existentes. Buscamos aqui, 

dialogar sobre as possibilidades e limites do uso da história oral na compreensão e construção 

de conhecimentos acerca dos processos organizativos dos pescadores da Emboaca. 

 

*** 
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FUSÕES E TRAÇÕES SOCIAIS INTERCULTURAIS EM SALVADOR: 

TERRITÓRIOS BANTU MARCADOS PELA MEMÓRIA, HISTÓRIA E 

ORALIDADE. 
 

Fernanda Lícia de Santana Barros (FACED / UFC) 
 

Resumo: O presente texto propõe uma analise e discussão sobre as fusões e trações sociais 

interculturais na cidade do Salvador, em que os bairros de maioria afrodescendente revelam 

um território carregado de simbologias culturais presente na memória e história local. A 

comunidade em estudo é uma das mais antigas, denominada Quilombo Urbano, em que se 

mantiveram as suas raízes históricas e as marcas da oralidade e da memória. O bairro é um 

patrimônio afrodescendente, suas relações territoriais são fruto da dinâmica que envolve seus 

moradores. As Fusões e trações sociais interculturais definidas no texto são presentes e 

vivenciadas cotidianamente nas ruas, nos templos religiosos e nas formas sociais. Os 

patrimônios materiais e imateriais caracterizam o seu contexto histórico e sinaliza a existência 

de uma história que valoriza a resistência negra local, como também suas edificações 

corroboram para a contextualização histórica desses patrimônios que elencam sua 

historicidade. A influência Bantu é outro fator que foi encontrado e que contribui para a 

afirmação das matrizes afrodescente em que a memória é valorizada e que as comunidades 

tradicionais de terreiros exercessem papéis de movimentos sociais e contribuem nas 

dinâmicas territoriais e espaciais. Essas ações que envolvem a coletividade contribuem 

fortemente para caracterizar a cultura local, em um espaço onde a negritude não é questionada 

e sim valorizada, os processos de afirmação de identidade promovem nesses espaços a 

autovalorização destes indivíduos como seres integrantes da sociedade. E como seres que 

compõem essa sociedade, possuem o poder de transformá-las em um espaço de valorização e 

resistência da sua cultura, opções religiosas e posição hierárquica que ocupa. O território 

diante do exposto, expressa a riqueza cultural presente em Salvador e seus artefatos se 

desdobram de formas multifacetadas, interferindo nas manifestações culturais e no imaginário 

social baiano. A pesquisa em foco é qualitativa, com ênfase na pesquisa participante, e com 

contribuições da traição oral. 

 

*** 
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GREVE DE 2008 NA UESPI: PRINCIPAIS BANDEIRAS DE LUTA DA ADCESP 
 

Rosângela Assunção (UFF) 

 

Resumo: Com a chegada do Partido dos trabalhadores ao poder executivo nacional e estadual 

cresceu no imaginário popular que teria chegado à vez dos trabalhadores terem as suas antigas 

reivindicações atendidas, mas, para a Associação Docente dos Professores da UESPI- 

ADCESP que vivenciava a proposta de mudança da legislação trabalhista liderada pelo 

Partido dos Trabalhadores-PT e apoiada pela Central Única dos Trabalhadores-CUT o 

momento era de vigília e luta. Luta esta pautada na conquista de novos e garantia de antigos 

direitos que corriam o risco de serem excluídos da legislação com a reforma que se estava 

propondo. Esse cenário provocou o despontar de várias greves por todo o Brasil e também no 

Piauí no início de 2003 quando iniciava a administração do PT tendo a frente o governador 

Welington Dias. Durante toda essa administração a ADCESP liderou greves na Universidade 

Estadual do Piauí- UESPI, tendo ocorrido em 2003, 2004, 2008. Nesse trabalho privilegiamos 

a greve de 2008, por ter sido uma das mais duras nas negociações, ter envolvido um maior 

número de professores, pelo ganho de antigas reivindicações da categoria e pelo envolvimento 

ativo da reitoria nas negociações. Nossa análise do movimento será feita a partir das atas da 

ADCESP á luz de autores que se dedicaram a temática como MATTOS (2009ª), MANCEBO 

(2011), GARCIA (2011), MASCARENHAS (2002), buscando compreender as principais 

bandeiras de luta da categoria, como elas foram sendo construídas e quais se transformaram 

em lei, enfim faremos um balanço da greve apontando as principais conquistas do movimento. 

Na análise das atas pudemos identificar os principais sujeitos envolvidos no conflito, como se 

percebiam como professores de nível superior e qual a Universidade almejada por todos. É 

possível ainda destacar a visão da reitoria sobre a universidade uma vez que esta se fez 

presente em todas as assembleias da categoria apresentando proposta e avaliando o 

movimento. Pelas atas foi possível ainda analisar o resultado das negociações. Nossas 

considerações finais apontam para um fortalecimento da categoria e da própria ADCESP 

junto a seus pares. 

 
 

 

***
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

MEMÓRIA SOCIAL DA HANSENÍASE NO CEARÁ: PATRIMÔNIO MATERIAL, 

REVELADO ATRAVÉS DA ORALIDADE, UMA HERMENÊUTICA 

TRANSDICIPLINAR 
 

Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE) 

 

A discussão acerca da transdisciplinaridade remete às revelações e às contradições dos 

debates, na busca do cultivo de uma compensação, revendo os enclausurados conceitos de 

cientificidade e verdade.  que permitam a possibilidade de uma definição menos hermética em 

diferentes campos do saber. Para tornar realidade o teor dos discursos proferidos é necessário 

acatar o desafio de ir contra cada método consagrado, na busca de uma melhor compreensão 

do fenômeno humano. A história, não mais definida como a "mestra da vida", mas cada vez 

compreendia como um campo de acolhimento de eternos aprendizes, é uma das vertentes 

salvadoras do imaginário naufrágio do saber, onde a transparência da oralidade se manifesta, 

como uma das possibilidades de ruptura das velhas fronteiras.Tal ruptura é ampliada com as 

revelações da história cultural, demonstrativa da potencialidade das sensibilidades como 

objeto de análise, observadas como manifestações do nível das sociabilidades almejadas e 

realizadas, em um mundo desarrazoado, uma revelação da influência do inconsciente nas 

nossas vidas. Os depoimentos coletados, acerca da história da hanseníase no Ceará, 

envolvendo Ex-internos, Médicos, Enfermeiros e familiares, nos abrem novas vias no escuro 

labirinto da história da saúde, recomposto através  das representações da memória coletiva e 

da memória individual, que nos remetem às revelações da longa duração,  convincentes do 

continuum na história, composto e recomposto através do nexo entre o passado, o presente e 

ou futuro 

*** 

A TRAVESSIA DOS ANJOS: A TRADIÇÃO ORAL SOBRE A MORTE INFANTIL 

NO CARIRI CEARENSE 
 

Cícero Joaquim dos Santos (UFC / URCA) 
 

Esta pesquisa estuda as representações sobre a morte infantil na tradição oral do Cariri 

cearense, no Nordeste do Brasil. Almejando compreender o culto aos anjos no tempo 

presente, o estudo problematiza a invenção das criaturas angelicais na tradição oral, 

historicizando, portanto, os significados atribuídos aos mortos precocemente, bem como 

analisando os processos de transmissão oral das crenças religiosas, além dos instrumentos de 

mediação desses saberes e os mecanismos de lembranças, ou seja, as práticas sociais que 

atuam na continuidade da tradição. A partir da metodologia da história oral, a pesquisa em 
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andamento se insere no campo da história das memórias, dando ênfase às representações e 

atitudes perante a morte infantil a partir das narrativas orais de idosos católicos residentes no 

Cariri, entrecruzando, assim, reflexões sobre memória social e religiosidades. Segundos as 

fontes orais e os registros dos folcloristas, foram construídas variadas representações sobre a 

morte infantil, herança da formação religiosa católica brasileira. Nesse sentido, foram 

inventados os conceitos anjo e pagão, definidos a partir da obtenção do sacramento católico 

do Batismo. A criança batizada que morria era compreendida como um anjo que, sem pecado, 

ascendia ao Paraíso, obtendo, portanto, o merecimento para o sepultamento do seu corpo no 

cemitério católico. Por contrário, o pagão, era aquela que falecia sem o referido sacramento, o 

que representava desventura, pois na tradição que formou o imaginário católico ela não 

pertencia ao mundo cristão e, portanto, não poderia ser enterrada em solo sagrado. Na tradição 

oral dos idosos católicos do Cariri, os anjos foram resignificados. E as crianças mortas, 

mesmos sendo pagãs, tornaram-se criaturas angelicais que, estando junto de Deus, intercedem 

pelos vivos. 

 

*** 

O DESPERTAR DA MEMÓRIA E AS SENSIBILIDADES NO ATO DE RECORDAR 

E NARRAR 
 

Francisca Eudésia Nobre Bezerra (UECE) 
 

Resumo: Muito mais que um exercício da memória, recordar é (res)significar o passado a luz 

do presente, é organizar a narrativa, muitas vezes em ordem de importância, de acordo com as 

várias dimensões da memória, o que deve ser falado, esquecido ou silenciado, tudo isso faz 

parte desse despertar da memória que pode ser expresso nos sentimentos que esse passado 

impõe ao presente. Neste trabalho analisaremos duas entrevistas, realizadas em 2009 e 2013, 

com o Senhor Antônio Marinho de Andrade, 68 anos, coveiro de um cemitério do Sertão 

Central do Ceará. As entrevistas versam sobre as concepções acerca da vida, da morte e do 

sobrenatural, e serão interpretadas através das sensibilidades enquanto uma forma de 

apreensão do mundo para além do conhecimento científico, e que contribuem para a formação 

de um imaginário social, sobre as questões acima citadas, entendido como um sistema de 

ideias e imagens construídas pelos homens e mulheres para darem sentido a realidade 

vivenciada no cotidiano. Temos como objetivo refletirmos sobre o recordar e o narrar 

enquanto duas ações que compõe o processo de formação da memória enquanto documento 

histórico através da oralidade, nesse sentido levaremos em consideração as implicações 

referentes as relações estabelecidas entre os sujeitos da ação (pesquisador e entrevistado) na 

situação de campo, tendo em vista que elas se apresentam como o fio condutor de todo o 

processo em questão. 
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*** 

PERCEPÇÕES E SENSIBILIDADES DA VIOLÊNCIA NOS JOGOS DE FUTEBOL 

DO FORTALEZA ESPORTE CLUBE (2000-2012) 

 

Caio Lucas Morais Pinheiro /  Camila Mota Farias  (UECE)  

 

Resumo: O futebol brasileiro atualmente tem sido palco de diversos tipos de violência. Nessa 

perspectiva, este artigo tem como objetivo discutir sobre as percepções e as sensibilidades da 

violência nos jogos do time cearense Fortaleza Esporte Clube no período entre os anos de 

2000 a 2012. Buscamos identificar as permanências e as transformações nos atos de violência 

que se desdobram nos estádios de futebol e em seus entornos. Para realizar esta pesquisa, 

utilizou-se da metodologia da História Oral e do Trabalho de Campo. As fontes utilizadas 

foram entrevistas e reportagens de jornais locais. A partir desse estudo, percebeu-se uma 

pluralização dos atos de violência, isto é, um sistema complexo e, às vezes, contraditório de 

crimes praticados a partir do esporte e, em decorrência desses motivos, a formação de uma 

opinião pública sobre a violência no futebol. 

*** 
 

IMAGENS REFLETIDAS: A PROSTITUTA E A MULHER IDEAL – O CASO DE 

IPU 

Antonio Vitorino Farias Filho (UECE) 
 

Resumo: Neste artigo discutimos como a prostituição em Ipu-Ce, no início do século XX, foi 

entendida como uma prática que ia contra os valores da modernidade e do progresso 

defendidos por parte de sua população, e como a visibilidade da prostituta nos espaços 

públicos revelou uma imagem invertida da mulher ideal, buscada pelos grupos dominantes. 

*** 
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"GRUPOS DE ESPOSAS": HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DAS MULHERES DO 

MOVIMENTO DO DIA DO SENHOR EM SOBRAL - CE. 

 

Viviane Prado Bezerra (UFF) 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo problematizar a história das mulheres que se 

fizeram sujeitos na experiência do Movimento do Dia do Senhor. Movimento este de cunho 

católico que se desenvolveu na Diocese de Sobral - CE no contexto pós-Concílio Vaticano II 

e que redimensionou a visão de mundo e a atuação político-religiosa de camponeses e 

camponesas. Durante quatro décadas(1960-1990) esse Movimento proporcionou o contato de 

sujeitos do campo com religiosos e leigos de classe média informados pela proposta de uma 

Igreja libertadora e popular.  No fazer-se do Dia do Senhor, homens e mulheres se 

transformaram e colocaram em xeque a estrutura opressora em que viviam no meio rural, 

lutando por terra e por melhores condições de vida e de trabalho. No bojo dessa crítica social, 

as camponesas que participavam do Movimento passaram a se reunir regularmente nas suas 

comunidades e assim consolidaram aquilo que ficou popularizado como "Grupos de Esposas". 

Nesses grupos discutiam sobre as "coisas de mulher", em que se evidenciava desde as 

questões historicamente destinadas ao feminino, como a lida com a casa e com a criação dos 

filhos,bem como os conflitos de gênero vivenciados entre marido e mulher. Ressalta-se 

também uma discussão acerca da saúde da mulher, da sua sexualidade e de seu papel na 

sociedade. Para tanto, vislumbramos os arquivos do Movimento do Dia do Senhor, com uma 

gama de variados documentos escritos devidamente organizados e alocados na Cúria 

Diocesana de Sobral, como também, nos debruçamos sobre as memórias orais de diversas 

mulheres que fizeram parte dessa História no sentido de dá visibilidade às histórias de luta e 

aos conflitos dessas mulheres" que lutaram contra a opressão do latifúndio, bem como, contra 

a opressão de gênero. Como elas mesmas gostam de ressaltar " lutavam contra o patrão e 

contra o machismo dos maridos". 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

 

O AVESSO DA “URBE”, CRIADORES DE ANIMAIS, LAVADEIRAS, BANHISTAS 

E “MALANDROS” (JACOBINA-BAHIA 1955-1963). 

 

Edson Silva (UFCG) 
 

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar as formas de apropriação do espaço urbano 

desenvolvidas por parte de determinados habitantes da cidade de Jacobina de 1955 à 1963, 

período em que a cidade passou por uma série de intervenções urbanas como a construção e 

reformas de praças públicas, calçamentos, saneamento e iluminação de ruas, implantação de 

serviço de limpeza urbana, aberturas de avenidas e uma tentativa de normatização e 

disciplinarização do espaço urbano, empreendido pelos gestores municipais com intuito de 

construir um ideal de cidade “civilizada” e “progressista”. Por meio do discurso do jornal 

Vanguarda e das fotografias de Osmar Micucci daquele período, investigamos as 

“resistências”, as “artimanhas” e “astúcias” criadas por alguns habitantes desta cidade diante 

deste projeto de normatização. 

 

*** 

MODERNIZAÇÃO URBANA DA CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI NO PERÍODO 

ÁUREO DA CERA DE CARNAÚBA: ENTRE AGENTES POLÍTICOS E 

POPULARES (1930-1947) 
 

Raimundo Nonato Bitencourt Pereira (UFCG) 
 

Resumo: No presente trabalho propomos analisar a modernização urbana da cidade de Campo 

Maior, considerando-a como beneficiada pelo período áureo do extrativismo da Cera de 

Carnaúba no Estado do Piauí, nas décadas de 1930 e 1940. Observamos que a época em que 

esse produto ganha destaque é a partir da Primeira Guerra Mundial, sendo exportado para 

alguns países em guerra, pois, foi possível extrair da Cera de Carnaúba um componente 

explosivo, denominado ácido pícrico. Tal fato tornou a Cera o principal suporte da economia 

piauiense e campomaiorense, consolidando sua importância a partir da conflagração do 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 11 – LEITURAS CONTEMPORÂNEAS: MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO, MEMÓRIA E POLÍTICA NOS SÉCULO XX E XXI 

Coordenadores: Dr. Dilton Maynard (UFS) / Dra. Sônia Meneses (URCA) 
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segundo conflito mundial. Para investigar o crescimento urbano, e seus contrapontos, é 

importante considerar alguns símbolos do moderno que surgiram (iluminação elétrica, avião, 

cine-teatro, abertura de avenidas, pavimentação de ruas, remodelação de praças, escolas), 

assim como os discursos oficiais de progresso, nos quais os políticos representam a cidade 

como uma das mais modernas do Piauí, exaltando seu desenvolvimento. Destacamos ainda, 

que o período da modernização, amparada pela Cera de Carnaúba, coincide com a época em 

que Getúlio Vargas é Presidente do Brasil. No Piauí, temos os interventores Landri Sales 

(1931-1935) e Leônidas Melo (1935-1943). Os governantes, nacional e estadual, sentavam 

suas bases no autoritarismo e na ideia de progresso e modernização, que tinham forte 

ressonância em Campo Maior. Não obstante, é preciso ir além desses discursos oficiais, e 

trazer à luz as “pessoas comuns”, vislumbrando como praticavam o espaço citadino em seu 

cotidiano, como se apropriaram desse “progresso”, fazendo um uso dele que nem sempre 

condizia com o esperado pelas elites ou, às vezes, não sendo beneficiadas e ficando à margem 

da estrutura e dos equipamentos ditos modernos. 

 

*** 

ENTRE O JORNALISMO E A HISTÓRIA: UM ESTUDO SOBRE A OBRA DE ELIO 

GASPARI 
 

Marcos Manoel Silva Severiano / Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 
 

Resumo: O presente artigo procura fazer uma análise sucinta da escrita do passado que é 

realizada pelos jornalistas, tomando para este estudo a obra de Elio Gaspari sobre a ditadura 

militar brasileira. No século XX e XXI jornalista e historiador constroem caminhos que 

muitas vezes convergentes, diferenciando-se não só pelo método abordado, mas 

principalmente pelo lugar ao qual pertencem e procuram ocupar no exercício dos seus ofícios. 

Problematizando assim o oficio do historiador e as possibilidades com que este depara-se nas 

escritas do passado para o século XXI. 

 

*** 

IMPRENSA ANARQUISTA E COMUNISTA NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO 

XX 
 

Alberto Dias Mendes (UERJ) 
 

Resumo: A imprensa escrita é um importante meio de comunicação sobre variados temas do 

passado e ainda mais do presente, a que todos estamos assistindo. Muitos historiadores 

utilizam a imprensa como fonte documental, considerada por muitos autores também como 

“sujeito” ou “agente” histórico. No Brasil, como em toda parte do mundo, a imprensa 

constitui-se também como um instrumento eficaz de propagação de ideias ao longo da 
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história. Apesar de registros apontarem alguns impressos anteriores, produzidos, muitas 

vezes, de maneira artesanal, o Correio Brasiliense (1808), foi considerado o primeiro jornal 

impresso, produzido por Hipólito da Costa, um meio de comunicação que se tornaria uma 

ferramenta de grande relevância no país. Esses instrumentos impressos objetivavam divulgar 

ideias abolicionistas, constitucionalistas ou educativos, politicamente posicionados. Na 

primeira metade do século XX intensificam-se as edições de outros jornais oficiais (Correio 

da Manhã, A Noite e outros) e também da imprensa operária ou sindical (A Voz do 

Trabalhador, A Plebe, A Rebelião, A Classe Operária, dentre outros), esta ligada às ideias 

comunistas e anarquistas. A partir do ano de 1922, com a criação do PCB, o jornal terá uma 

função principal de canal de divulgação das novas ideias do partido recém-criado, 

diferenciando-se do antigo ideal anarquista. Nelson Werneck Sodré chamou de “imprensa 

proletária”, enquanto Maria Nazaré Ferreira intitulou “imprensa operária”, o que tem menos 

relevância para o objetivo da exposição. Dessa forma, a apresentação pretende discutir as 

mudanças nas características da imprensa de esquerda, a partir da análise de jornais da época 

ligados às tendências políticas anarquistas e comunistas. A perspectiva teórico-metodológica 

de análise é marxista, por compreender ser a mais adequada não só devido ao tema, mas por 

sua natureza dialética para leitura do passado histórico como conhecimento para o presente, o 

que possibilita articular uma série de elementos necessários à compreensão do problema 

apresentado. 

*** 

A GAZETA CAMPINENSE CONSTRUINDO UMA MEMÓRIA NO CENTENÁRIO 

DE CAMPINA GRANDE 
 

Regina Paula Silva da Silveira (UFRN) 

 

Resumo: Em 1964 Campina Grande - PB comemorou seus primeiros cem anos, esse foi um 

momento de grande mobilização local e que chamou a atenção de vários olhares para cidade. 

A administração de Campina Grande se preparou durante três anos para esse dia, em 1961 foi 

criada uma comissão para organizar a festa, a Comissão do Centenário, uma vez que este 

tinha grande importância para alguns setores da sociedade campinense, que viam o centenário 

como o momento propício para ressaltar como a cidade havia crescido e como ela tinha o 

potencial para continuar crescendo, o centenário servia, portanto, como uma espécie de carta 

de referência sobre a cidade, mostrando para as cidades e estados vizinhos à importância e seu 

potencial. Neste mesmo ano, 1961, o jornal Gazeta Campinense publicou diversas reportagens 

mostrando tanto a tramitação na Câmara de Vereadores do processo de aprovação da lei que 

criava esta comissão, como também artigos que tratavam de alguns aspectos da história da 

cidade. Neste sentido, o presente artigo analisa a atuação da Gazeta Campinense na 

construção da importância histórica do centenário da cidade, uma vez que, através dessas 

publicações, o jornal buscava mostrar à população a importância desta data e de se conhecer a 

história da cidade. Partindo da perspectiva que a história produz memórias e que a memória é 
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uma construção que está sempre em um jogo de poder, pois à medida que ela estabelece 

identidades assegura também a permanência de grupos, este artigo analisa como este 

periódico direciona o olhar da população para um tipo específico de história, a tradicional, 

que está voltada para o enaltecimento de “grandes” personagens e eventos, como também da 

própria Campina Grande. 
 

*** 

 
 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

AS MERETRIZES EM CENA: A REPRESENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NA 

PRIMEIRA VERSÃO DA TELENOVELA GABRIELA (1975) 

Débora Souza Cruz (UFS) 

 

Resumo: Este estudo se volta para a representação das prostitutas e dos cabarés na primeira 

versão da telenovela Gabriela (1975). Nosso objetivo é analisar a linguagem interna e os 

mecanismos utilizados pela telenovela enquanto uma fonte audiovisual que representa uma 

dada realidade. Como qualquer outro tipo de documento histórico, entendemos que as fontes 

audiovisuais são portadoras de tensões e representações. Desta forma, o simples fato da 

telenovela ser considerada um espetáculo de entretenimento não a invalida como discurso 

sobre a história. Foram construídos campos de registro, informações e comentários sobre a 

telenovela. Entretanto, tal metodologia não seria possível sem um referencial teórico 

adequado. Miriam Rossini trouxe alguns conceitos como “efeito de real” e “efeito de 

realidade”. Jeanneney elencou as dificuldades em incorporar a fonte audiovisual no cenário 

acadêmico. Rossini e José Baldissera relatam como podemos extrair a partir da análise do 

audiovisual as marcas dos imaginários de um determinado grupo. Leituras sobre a prostituição  

também foram realizadas. Faremos uso das definições elaboradas por Rago e G. Vicent  nas 

quais afirmam que é uma extensão do privado para o público. Ao analisarmos a novela, 

notamos que ao mesmo tempo em que a imagem da prostituta e dos prostíbulos são 

apresentados como locais de “perversão sexual”, criando principalmente uma dicotomia entre 

a mulher-mãe-dona de casa e a mulher prostituta, as mesmas personagens e ambientes 

representam o tão falado “progresso” que chegava na cidade de Ilhéus (Bataclan). Importante 

também é percebemos que os prostíbulos assumem o papel de ambientes de sociabilidade,  

sendo ponto de encontro de amigos e local de discussão de todo tipo de conteúdo, 

principalmente político. 

 

*** 
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O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA GREVE DOS PROFESSORES DO ESTADO DO 

CEARÁ EM 2011. 

 

Bruno Ferreira Soares / Cibele Nunes Rodrigues (URCA)  

 

Resumo:  A greve dos professores do Estado do Ceará iniciada em agosto de 2011 é fruto de 

um processo jurídico e político que tem origem em 2006 com uma Emenda Constitucional 

(EC nº 53/2006), que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, garantindo a classe, entre 

outras coisas, um piso salarial nacional, sendo regulamentado pela Lei 11.738/2008, 

questionada no STF (Supremo Tribunal Federal) que reconheceu em 2011 sua 

constitucionalidade, e, portanto, o seu cumprimento. Este trabalho se propõe a analisar o papel 

das redes sociais na greve dos professores no Estado do Ceará em 2011, refletindo sobre a 

relação entre os movimentos sociais e o uso da tecnologia ao longo da história, utilizando 

Milton Santos (2008) para analisar o progresso das ciências e das técnicas, além da noção de 

geografia das redes (SANTOS, 2009); discutindo o conceito de sociedade em rede de 

Emanuel Castell (2005) e a ideia de Nobert Elias (1994) de que vivemos em uma rede de 

dependência que nos é estabelecida desde pequenos e que não podemos nos separar ou 

desconectar delas, e mesmo que algumas ações pareçam isoladas e desconectas são elas que 

compõem a rede. A metodologia utilizada consiste na análise qualitativa de documentos, que 

vai além do estudo do material disponível na internet, tanto em sites como em softwares 

sociais, sendo uma reflexão das relações estabelecidas entre os dados e as pessoas envolvidas. 

*** 

CIBERESPAÇO, EXTREMA-DIREITA E POLÍTICA NO SÉCULO XXI 

 

Dilton Cândido Santos Maynard (UFS) 

 

Resumo:  A Internet e as redes sociais se transformaram em um ambiente fundamental para as 

lutas políticas no novo século. Diante desta constatação, este trabalho analisa os usos do 

ciberespaço por grupos de extrema-direita, privilegiando organizações da América do Sul. 

Entre os ciberativistas, aqueles de extrema-direita ganharam destaque, em primeiro lugar, pelo 

uso pioneiro que fizeram do ciberespaço. Percebendo a economia e a agilidade das redes, a 

extrema-direita logo pôs as mãos nos teclados. A partir de conceitos como cyberwar e netwar, 

observa-se alguns aspectos das ações extremistas sul-americanas nos primeiros anos do século 

XXI. 

 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

REMÉDIOS DE CORPO E DE ALMA 

Aline da Silva Medeiros (UFC) 

 

Resumo: A reflexão sobre as práticas de consumo de remédios e as experiências do tempo a 

estas atreladas, entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, 

deparou-se com uma série de registros que colocavam no centro desta discussão uma série de 

experiências de cunho religioso ou, de um modo geral, afeitas ao sobrenatural. Tem-se como 

ponto de partida o estudo de um livro que circulava amplamente pelos sertões do Ceará e 

além, a saber, o Lunário Perpétuo, opúsculo que desde o século XVI conheceu inúmeras 

edições e impressões portuguesas, tendo aportado no Brasil, circulando com incontestável 

força desde o período colonial até a metade do século XX, pelo menos. A partir do Lunário 

Perpétuo, deu-se encaminhamento a uma articulação de receitas de remédios, conselhos para 

alargar a vida e ensinamentos sobre as dinâmicas da saúde e da doença presentes neste 

opúsculo com as práticas de remediar presentes em outras fontes, como propagandas de 

remédios, textos memorialísticos, romances, almanaques, registros de folcloristas etc. 

Vislumbra-se com esse cruzamento, a presença maciça e, no entanto, difusa, de orações, 

apelos e intercessões de santos, remissão às relações entre corpo e alma, presença demoníaca, 

feitiços, quebrantos, mal-olhados, espíritos, artefatos e gestos religiosos inseridos em práticas 

de remediar que as organizam em distintas ordens do tempo, desde a sequência proposta pelos 

calendários até a experiência do tempo eterno. Essas articulações estão a mostrar que as 

práticas de consumo de remédios não podem ser visualizadas apenas do ponto de vista do 

saber médico, senão pela integração de uma série de valores, crenças, expectativas e receios 

que lhes confere, nessa complexidade de inter-relações, sentidos e uma eficácia muito própria, 

muitas vezes inalcançável por estudos que se concentram apenas nos campos científicos. 

*** 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 12 – HISTÓRIA, RELIGIÃO E RELIGIOSIDADES 

Coordenadoras: Dra. Maria Paula Cordeiro (URCA) / Ms. Maria de Fátima de Morais 

Pinho (URCA) 
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GARANTIAS PARA O ALÉM: RITOS DE MORTE NO CRATO EM MEADOS DO 

SÉCULO XIX 
 

Angélica Maria Albuquerque Claudino (FJN) 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal analisar os ritos de morte no Crato em 

meados do século XIX, destacando os sentidos sociais e simbólicos para os sujeitos históricos 

do período. Através desta pesquisa dialogo-se com historiadores, como Philippe Ariès, João 

José Reis, Jucieldo Alexandre e Irineu Pinheiro, que dedicaram obras aos sentidos adquiridos 

pela morte na história da humanidade e local, assim como seus ritos fúnebres. As principais 

fontes da pesquisa são o Livro de Óbitos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato 

(1853-1859) e Inventários do Centro de Documentação do Cariri (CEDOC – Cariri). Os 

lugares e as épocas indicam uma gama de práticas que representam a morte, revelando o 

imaginário que perpassa essa passagem obrigatória. No Crato dessa época as práticas 

religiosas católicas eram quase exclusivas e fundamentais antes, durante e após morte. Os 

rituais se transformaram através do tempo. Até pelo menos metade do século XIX, no Crato 

era profuso e cheio de detalhes o modo como se preparavam para a morte, na forma como era 

assistido o moribundo e depois o morto. Fazia parte dessas práticas o ato de testar, as 

irmandades e a procissão do viático – que levava os sacramentos ministrados ao moribundo, a 

escolha da veste mortuária, o velório, o cortejo fúnebre, as missas celebradas pós-morte, o 

lugar de sepultamento e o luto público. Representando o bem morrer consonante com ritos de 

outros lugares do Brasil. É fundamental pensar o lugar social que os mortos ocupam e 

ocuparam na sociedade, analisando como os vivos lembravam (ou esqueciam) de seus mortos, 

bem como seu imaginário sobre o que ocorre após o último suspiro de cada pessoa e trazer 

para nosso momento atual.  

 

*** 

PARA ALÉM DA CONSANGUINIDADE: BATISMO DE INGÊNUOS E 

PARENTESCO ESPIRITUAL NA CIDADE DO CRATO-CE, 1871-1883 
 

Iris Mariano Tavares (UFPB) 
 

Resumo: Sebastiana, Maria, Theresa, Pastora, João, Francisco, Belxior, Eduardo... Mulheres e 

homens escravizados, que viveram e trabalharam no sertão cearense, na cidade do Crato, na 

segunda metade do século XIX. Venceram as barreiras impostas pela burocracia eclesiástica 

católica e se casaram em consonância com as normas vigentes, ou uniram-se consensualmente 

a companheiros que compartilhavam das agruras de uma vida cativa ou desfrutavam de 

condições jurídicas distintas, mas que dividiam com eles os afazeres nas propriedades dos 

senhores cratenses. Geraram filhos ingênuos, livres, contudo, fortemente vinculados ao 

universo escravista. Mulheres e homens que por meio do catolicismo criaram e fortaleceram 
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laços familiares, laços de solidariedade e de auxílio, horizontais e verticais, na busca por uma 

existência de melhor qualidade no cativeiro. Solidariedades e auxílios materiais, mas também, 

emocionais, psicológicos e espirituais, para além da consanguinidade e da condição jurídica, 

em uma conjuntura na qual seus arranjos familiares sofriam constantes ameaças de 

desagregação. Vínculos importantes, neste sentido, foram aqueles gerados pelo batismo dos 

ingênuos. São justamente esses vínculos, estabelecidos entre os anos de 1871 e 1883, o objeto 

de estudo desta pesquisa. A partir de episódios de experiência de vida familiar dos sujeitos 

escravizados do Crato, busco desnudar os significados do compadrio e do apadrinhamento, a 

importância a eles atribuída e as preferências na escolha de madrinhas e padrinhos, bem como 

as implicações desta escolha para a vida dos pais dos batizandos, em cativeiro. Subsidiam o 

estudo, 339 assentos de batismo de ingênuos, registrados em livro correspondente na Paróquia 

Nossa Senhora da Penha e 102 inventários, com autos de partilha e listas de matrícula dos 

escravos a eles anexadas. 

 

*** 

ALMA BENDITA: NARRATIVAS ORAIS SOBRE O CULTO À CRUZ DA BAIXA 

RASA EM CRATO/CEARÁ 

Ana Cristina de Sales (UFCG) 
 

Resumo: O artigo discute as dimensões religiosas sobre o culto à Cruz da Baixa Rasa, 

localizada na zona rural do Crato, Sul do Ceará. Tal culto se originou após a morte de um 

homem que, a procura de uma boiada se perdeu e morreu de sede e fome na Floresta Nacional 

do Araripe (FLONA), com seu cavalo e seu cachorro. O fato ocorreu provavelmente em fins 

do século XIX, ou início do século XX, sendo responsável por despertar na população do 

cariri cearense múltiplas sensibilidades, que deram origem a crença de que o morto passara a 

realizar milagres, havendo narrativas que retroagem ao ano de 1914 como marco do alcance 

de graças por parte dos fiéis. Com a obtenção do milagre os devotos passaram a cultuar o 

monumento erigido no local de seu padecimento e, a realizar homenagens póstumas todo dia 

25 de janeiro, alimentando assim, um ciclo de romarias na localidade. Na ocasião da romaria 

os visitantes levam bebidas e comidas típicas para festejarem o pagamento de promessas, uma 

semana antes do evento são escolhidas as rainhas do vaqueiro e da Baixa Rasa, como um 

meio de começar os festejos. Para o trabalho, fizemos uso da metodologia da história oral, 

respaldadas em depoimentos que foram colhidos nas entrevistas realizadas com fiéis (de 

variadas gerações, com maior incidência de idosos) e com agentes públicos ligados ao poder 

local (governamental e religioso). Esses depoimentos são balizados na perspectiva teórica da 

história cultural, como o tempo da memória é subjetivo e social, optamos por não estabelecer 

uma restrição temporal. 

 

*** 



 
 

133 

 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

SUPERSTI ÕES E CREN AS RELIGIOSAS DO SERT O NORDESTINO EM ‘A 

CASA’ 

Liliane Viana da Silva (URCA) 

 

Resumo: A obra “A Casa” da autora cearense Natércia Campos é uma narrativa poética que 

retrata por várias gerações a vida de seus habitantes dentro das dependências da casa. Natércia 

Campos, autêntica cearense “da gema”, viveu a maior parte de sua vida em Fortaleza, 

principalmente na praia de Iracema, sempre demonstrou encanto pelas contações de histórias 

dos mais velhos, e pelas fantasias, crenças e superstições vivenciados pelo povo cearense. A 

autora empresta sua voz dentro de seu romance premiado como posição de uma escrita 

feminina, fazendo um resgate da cultura do povo cearense a partir da voz de uma casa que se 

mostra narrador-espaço-personagem, uma casa antropomorfizada que vai teiando as histórias 

de toda uma família começando, especialmente, pela criação de sua própria estrutura, e dando 

ênfase as figuras femininas da narrativa. Nosso objetivo é discutir como as crenças religiosas 

e as superstições acompanham as pessoas dessas gerações e como elas se entrelaçam na fé 

dessas mesmas pessoas. Percebemos a fusão do sobrenatural com o humano, as pessoas 

seguem ritos religiosos e acreditam na força sobre-humana da Natureza; seres, até então 

inanimados, ganham presença constante, e a Vida e a Morte são temas indiscutíveis dentro da 

obra. Em um trabalho que se encontra em andamento apresentamos, principalmente como 

aparato teórico-metodológico, os escritos do pesquisador Câmara Cascudo, tendo em vista 

que a própria autora o cita como inspiração e grande contribuição para sua busca em função 

das raízes do povo cearense. 

 

*** 
 
 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 

DE CAPITAL DA FÉ A HOLLYWOOD DO SERTÃO: JUAZEIRO DO NORTE E O 

PROJETO DESENVOLVIMENTISTA DE METRÓPOLE DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO CARIRI. 

José André de Andrade (FAK) 
 

Resumo: O artigo discute o processo desenvolvimentista da Cidade de Juazeiro do Norte na 

perspectiva das políticas públicas, no cenário territorial da Região Metropolitana do Cariri e 

dos contrastes entre identidade religiosa messiânica e crescimento econômico que difere de 

desenvolvimento. O atual projeto de construção de um letreiro gigante na colina do Horto, 

onde se localiza a estátua do Padre Cícero, nos moldes hollywoodianos, para estimular o 

turismo, tem provocado um debate sobre a interferência do moderno na paisagem considerada 
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sagrada pelos moradores e os visitantes romeiros, da real necessidade entre as prioridades de 

políticas publicas inexistentes para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

*** 

“MIRACULORUM FABRICATRIX ET IMPOSTURARUM INVENTRIX”: MARIA 

DE ARAÚJO E OS FENÔMENOS DE JUAZEIRO NO SANTO OFÍCIO (1892-1898) 

Edianne dos Santos Nobre (UFRJ) 
 

Resumo: São inúmeros os trabalhos e pesquisas desenvolvidos nas últimas décadas sobre o 

padre Cícero Romão Batista (1844-1934), a beata Maria de Araújo (1862-1914) e os 

chamados “fenômenos do Juazeiro”. Por sua vez, existe uma vasta documentação já publicada 

e utilizada por diversos pesquisadores: cartas, telegramas, bilhetes, pastorais, circulares, 

jornais, atas, relatórios e, o Processo Episcopal instruído pela Diocese para investigar o 

fenômeno do sangramento da hóstia em 1889. Há, no entanto, um hiato na historiografia no 

que concerne ao período de tempo entre a ida do processo para a Santa Sé em 1892 e a 

Decisão, que condena os fenômenos como embuste, publicada pela Congregação para a 

Doutrina da Fé em 1894. Neste trabalho, pretendo apresentar a documentação referente aos 

fenômenos de Juazeiro que se encontra disponível no Arquivo Secreto Vaticano e no Arquivo 

da Congregação para a Doutrina da Fé, ambos situados na Cidade do Vaticano em Roma na 

Itália. O material, ao que parece, ainda é inédito na historiografia e a importância desta 

pesquisa se justifica não só por analisar um conjunto de relatos que sempre esteve disponível 

aos pesquisadores da história do Juazeiro, mas que foi pouco valorizado em prol da 

elaboração de uma história oficial que se centraliza na figura do padre Cícero Romão. A 

história da construção dessas narrativas, a forma como foram coletadas e elaboradas, dando 

margem a interpretações tão distintas, informam sobre a riqueza do tempo e das elaborações 

produzidas pelas beatas e justificam a análise proposta neste trabalho. 

*** 

O CELIBATO COMO CONSTRUTOR DA IDENTIDADE CLERICAL: A DIOCESE 

DO CRATO-CE COMO REPRESENTANTE DO SAGRADO 
 

Maria Arleilma Ferreira de Sousa (UFCG / URCA) 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a construção da identidade clerical no 

Brasil, sobretudo na Diocese do Crato, a partir da manutenção e nos desvios da prática do 

celibato consagrado.  O Celibato religioso foi sendo criticado desde sua instauração em 1123 

no Concílio de Latrão. Os defensores afirmam que se manter servindo apenas a Instituição 

Cristã é de direito Divino; os críticos afirmam que não existe uma justificativa teológica e sua 

manutenção tem como objetivo manter a hegemonia econômica da Instituição Católica. O 

Concílio Vaticano II apresentou uma modernização nas normas eclesiásticas e os defensores 
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do Celibato Opcional intensificaram sua campanha para o término de sua obrigatoriedade.  Ao 

final do processo o Papa Paulo VI apresentou a Encíclica Sacerdotalis Caelibatus na qual 

revogou a Importância, Sacralidade e Obrigatoriedade do Celibato Consagrado por parte dos 

Ministros da Igreja, decepcionando boa parte do Clero. A Crise dos Padres surgiu nesse 

contexto, onde uma das reivindicações de parte do clero durante o Concílio era que entre as 

mudanças da Instituição fosse decretado o celibato opcional e não obrigatório. Nosso intuito é 

identificar as tomadas de posição da Diocese do Crato no que concernem as normas do 

Vaticano II e como tentou afastar a Crise dos Padres de seu interior. Nosso objetivo é analisar 

como as normas do Concílio se faziam presente no cotidiano da Diocese e a identidade que 

daí se deriva. Para compreensão do processo utilizamos como fontes o jornal A AÇÃO 

publicada na Diocese do Crato e a Encíclica Sacerdotalis Caelibatus. 

*** 

MILAGRE EXTRAODINÁRIO EM UM CORPO FRANZINA: REPRESENTAÇÕES 

MÉDICAS SOBRE O CORPO FEMININO NOS INQUÉRITOS A RESPEITO DOS 

FENÔMENOS DE JUAZEIRO  (1889 – 1892). 
 

Aline Salustiano da Silva (URCA) 
 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo examinar os discursos feitos sobre a Beata 

Maria de Araújo a partir da análise dos atestados médicos pertencentes ao Inquérito Episcopal 

instaurado pela Igreja Católica em 1891, com o intuito de investigar a ocorrência de um 

suposto milagre eucarístico acontecido no pequeno vilarejo de Juazeiro, pertencente à 

freguesia do Crato. Evidenciamos que esses discursos elaborados sobre a Beata Maria de 

Araújo são influenciados pela construção histórica do imaginário do corpo feminino que a 

colocará em representações que veem a mulher como ser frágil, influenciável e propenso 

naturalmente à neurose, permeado os ditames religiosos e culturais, e pelos conhecimentos 

científicos que iram analisar a beata influenciados pela histeria e hipnotismo, questões em 

discussão no campo da medicina que se encontrava em formação no Brasil a partir da segunda 

metade do século XIX. 

*** 

CINCO GUERREIRAS CANINDEENSES EM UMA HISTÓRIA PARA ALÉM DO 

BRASIL 
 

Antonia Gislaine Bezerra Lopes (IFCE – Canindé) / Odilon Monteiro da Silva Neto (UECE) 
 

Resumo: O trabalho irá apresentar uma história, que tem como protagonistas cinco jovens 

canindeenses que dedicaram a vida ao trabalho de pastoral na terceira ordem franciscana da 

cidade de Canindé município do Estado do Ceará há aproximadamente 114 quilômetros da 

capital. Partindo dos pressupostos da missão e da vocação no âmbito da religião, é que se 

constrói o fio narrativo sobre a gênese dessa exitosa experiência. Frei João Pedro em busca de 
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freiras para educar os índios no Pará, enfrentou muitos desafios, visto que os índios da época 

não eram civilizados e poucos se sentiam bem com a presença de missionários no local, 

contudo a notícia do massacre que aconteceu no Maranhão, onde todos que estavam na missa 

às 5:00 horas da manhã foram massacrados pelos índios, foi se espalhando e as congregações 

femininas não aceitavam o convite de educar essas crianças, e as que aceitaram não 

compareceram. Ao perceber o interesse das jovens em dedicar seus dias ao trabalho com os 

mais pobres, Frei João Pedro após muitos dias de retiro, convidou as jovens canindeenses para 

fundar uma congregação. Elas com simplicidade aceitaram o convite e migraram para o 

Estado do Pará para concretizar esse desafio, onde muitas irmãs preparadas não tiveram a 

coragem de partir para essa missão. Após cem anos de existência esta congregação vem se 

firmando nos territórios brasileiros com trabalhos dedicados ao funcionamento e manutenção 

de escolas, postos de saúde, práticas ligadas a saúde alternativa, como também fisioterapia.  

Além de outras ações realizadas com os moradores de rua e recicladores. Além das fronteiras 

brasileiras as experiências estão presentes na África (Moçambique) e na América Latina 

(Equador). 

*** 

 “O SANTO DA FEIRA”: MERCADO RELIGIOSO E MEMÓRIA NA DEVOÇÃO A 

SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

Patrícia de Sousa Santos 
 

Resumo: Comprar o santo e levar para os parentes é um ritual comum aos frequentadores de 

uma romaria, o santo de “barro” ganha para quem compra um valor simbólico importante, 

pois perde o caráter de objeto e passa a caracterizar a própria devoção. O a imagem do santo, 

antes um produto, quando ganha o lar dos devotos torna-se um patuá de proteção, cuida da 

família e protege os presenteados com a imagem. A cidade de Santa Cruz dos Milagres no 

estado do Piauí possui uma das maiores romarias do nordeste, o Santuário de Santa Cruz dos 

Milagres recebe anualmente cerca de 100 mil romeiros que vem de vários estados do nordeste 

em busca da divina “Santa Cruz”, mas não são apenas os devotos o que movimenta a pequena 

cidade, a feira que se forma aos pés do morro de Santa Cruz constitui um dos importantes 

atrativos da festa e atrai tanto quanto a santa. O artigo busca discutir a intervenção dos 

comerciantes itinerantes na Romaria a Santa Cruz dos Milagres e como esses homens e 

mulheres acabam se tornando parte da festa religiosa. Utilizaremos as fontes orais que 

permitiram transitar pela dinâmica da vida dos vendedores assim como dos devotos que 

compram a imagem e dão a ela credibilidade, assim como as fontes documentais e imagéticas 

que demonstram como fé e consumo andam juntas. 

 

*** 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

UM SACERDOTE INTEGRAL: O PADRE JOÃO MARIA NA NARRATIVA DO 

MONSENHOR ALVES LANDIM 

Antonio Ferreira de Melo Junior (UFRN) 
 

Resumo: No ano de 2002, por iniciativa de um grupo de católicos de Natal, foi aberto o 

processo de beatificação do padre João Maria Cavalcanti de Brito (1848-1904). Desde então, 

tem-se intensificado o cuidado com a praça que leva o nome desse sacerdote, área onde os 

fiéis ornamentam com flores e limpam diariamente o monumento ereto em homenagem a ele. 

Nosso texto discute a presença do padre João Maria na narrativa do monsenhor Alves 

Landim, cuja escrita foi responsável pela primeira biografia do referido padre, em 1935. 

Nesse mesmo ano, também, foi fundado o Jornal A Ordem, e o seu primeiro número trazia um 

texto do monsenhor Landim versando sobre o padre João Maria, no qual este último é 

disposto como o modelo para os católicos de Natal. A praça “Padre João Maria” foi 

construída nesse mesmo período. Assim, a nossa hipótese é a de que em 1935, ano de crise 

das oligarquias norte-rio-grandenses (PEIXOTO, 2012, p. 294-301) e, sobretudo, do Levante 

comunista, surgiu em Natal uma identidade católica pautada na figura do padre João Maria e 

que no processo dessa elaboração de identidade os escritos do monsenhor Landim 

desempenharam um papel fundamental. Partimos da premissa de que as referências ao sistema 

religioso são imprescindíveis para a compreensão das ações políticas da Igreja Católica 

(MAINWARING, 1989). Lançamos mão da compreensão de uma história efeitual 

(GADAMER, 2004) e de textos clássicos acerca da estética da recepção (GUMBRECHT, 

2004; ISER, 1996). Como fontes, destacamos os escritos do monsenhor Landim e a imprensa 

de Natal, notadamente os Jornais A Ordem e A República, como também as atas das reuniões 

da Irmandade do Santíssimo Sacramento e a do Senhor Bom Jesus dos Passos. Esperamos que 

o nosso texto contribua para a compreensão da vivência do catolicismo em Natal e também 

para a compreensão das ações políticas na década de 1930. 

*** 

A CRUZ E A CIDADE: A IGREJA CATÓLICA EM QUIXADÁ (1950 - 1978). 

Mara Natalia Fernandes Silva (FECLESC) 
 

Resumo: A produção do conhecimento histórico tem variado ao longo dos séculos. Com as 

concepções de história romântico-positivista e metódica no século XIX, valorizavam-se os 

documentos escritos, oficiais e, como isso os grandes acontecimentos e respectivamente seus 

heróis. Com base neste paradigma, a história das religiões seguia este modelo, ou seja, 

“contemplava” as instituições, autoridades religiosas e seus feitos. No século XX com a 

escola dos Annales, temas como política e religião são “tratadas” pelos estudiosos com novos 

olhares e perspectivas.  Assim, reconhecendo a existência e  importância de outras religiões 
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na vida da cidade, o que se quer ressaltar é a intrínseca relação do catolicismo com a cidade 

de Quixadá. Através da bula papal “Qui Summopere” em treze de março de 1971 foram às 

criadas as dioceses de: Itapipoca, Tianguá e Quixadá. A diocese de Quixadá foi instalada em 

vinte de agosto de 1971, desmembrada da arquidiocese de Fortaleza e localizada na região do 

sertão central cearense. Na época de sua criação era composta por sete paróquias espalhadas 

nos municípios de: Boa Viagem, Capistrano, Choró, Itatira, Itapiuna, Madalena, 

Quixeramobim e Quixadá. O conjunto de fontes trabalhadas neste estudo é diversificado. 

Usamos desde as fontes oficiais da Igreja Católica, além das hemerográficas, livros de historia 

local, produções acadêmicas do curso de historia da FECLESC, dissertações e teses de outras 

instituições de ensino superior. na parte teórica  dialogamos com pesquisadores da historia, da 

sociologia, do cristianismo, dentre eles Jose Oscar Beozo, Sandra Jataí Pesavento, Peter 

Berger, historiadores cearenses e outros. 

*** 

MADE IN JUAZEIRO DO NORTE- O DISCURSO DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS NA CIDADE DO PADRE CÍCERO. COMÉRCIO 

NEOPENTECOSTAL, EXISTÊNCIA E SIGNIFICADO. 

Tereza Cândida Alves Diniz (URCA) 
 

Resumo: Este artigo analisa como se apresenta e se fortalece o capital simbólico 

neopentecostal em Juazeiro do Norte, numa cidade predominantemente católica romana. A 

força do catolicismo popular na cidade do Padre Cícero serve como base de uma economia 

voltada para venda de artigos religiosos populares. Paralelo a essa economia desenvolve-se 

uma nova forma de se fazer religião, pautada além do uso de símbolos, em discursos e numa 

administração própria de uma economia em constante desenvolvimento e ascensão. O objeto 

de estudo desta pesquisa é a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) na cidade de Juazeiro 

do Norte, por considerarmos ser de relevada importância o fato de que, dentre todas as Igrejas 

Neopentecostais, a Universal é a que mais cresce na cidade. A partir da observação 

participante foi possível constatar que a IURD possui indicadores econômicos e práticas 

capazes de alterar e modificar a economia religiosa, apresentando novas possibilidades para 

mudanças no quadro do turismo religioso local. Dentro dessa dinâmica consideramos 

relevante o conceito de bens simbólicos, a partir da perspectiva apontada por Pierre Bourdieu, 

através do conceito de concorrência na manipulação dos bens simbólicos pelos agentes da 

IURD na cidade de Juazeiro do Norte. 

*** 
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ESTADO LAICO E IGREJA ROMANIZADA: DIVERGÊNCIAS RELIGIOSAS E 

POLITICAS NA PARAÍBA REPUBLICANA. (1890 / 1930). 
 

José Pereira de Sousa Junior (UFCG –PB) 
 

Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar de forma preliminar nossas primeiras 

impressões a respeito da nossa pesquisa de doutoramento sobre o as divergências no campo 

político e religioso entre a Igreja Católica e o Estado na primeira republica na Província da 

Paraíba. A Igreja utilizando-se do jornal a Imprensa para acusar publicamente o projeto 

político republicano e da laicização do Estado, no qual para a Igreja representava a 

desmoralização da sociedade e a perca de influencia da Igreja no seio da sociedade, ainda 

assim, a institucionalização do casamento civil aprofundou ainda mais os embates entre Igreja 

e o Estado. Na Paraíba, o empreendimento religioso de reformas vai ficar a cargo do 

arcebispo Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques. Após a separação oficial entre Igreja e 

Estado, momento este, caracterizado pela reformulação interna da Igreja, romanização e 

reafirmação de seus dogmas, ao mesmo tempo em que o governo republicano estabelece um 

Estado laico no Brasil, abrindo espaço para o exercício livre de todas as denominações 

religiosas, porém a Igreja não vai descuidar do trabalho junto aos fiéis, principalmente dos 

aliados dos tempos de Império, ou seja, as elites, aqueles mais conservadores e ainda não 

acostumados ao novo sistema. Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques inicia um 

processo de reformulação e reafirmação do poder da Igreja, tomando como medida a 

construção e reabertura de Colégios, fundação de dioceses, missões religiosas e congregações 

católicas. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 14:00 ÀS 17:30 
 

VISÕES SOBRE A DECADÊNCIA: A EXPERIÊNCIA SIMBOLISTA DE LÍVIO 

BARRETO 

Rafaela Gomes Lima (MAHIS-UECE) 

 

Resumo: A obra do poeta Lívio Barreto será o principal objeto tratado neste artigo, que irá 

analisar de que forma o mesmo utilizava-se da poesia simbolista para deixar marcadas suas 

impressões acerca das transformações que o processo de modernização causou na sociedade 

cearense de sua época, marcada pelas expectativas em torno do novo regime política que se 

implantara: a República. Para tanto, buscou-se analisar sua trajetória desde sua infância e 

adolescência na cidade de Granja até sua morte aos 25 anos de idade, passando pela sua 

participação com membro da Padaria Espiritual, bem como suas relações no meio intelectual 

e social nos quais circulava, caracterizando os mesmos. Através de uma análise da obra do 

poeta, publicada no periódico da citada agremiação e posteriormente em livro póstumo,  foi 

possível compreender de que forma a estética simbolista o influenciou e como sua poesia 

refletia os sentimentos do mesmo diante da nova realidade que se lhe apresentava desumana e 

cruel. Sendo assim, foi possível concluir que o autor foi deveras afetado pelas modificações 

que a modernidade impôs na sociedade cearense do final do século XIX e que se utilizou do 

Simbolismo como meio de fuga da mesma. 

*** 

O ESTUDO DO ROMANCE “A FOME” A PARTIR DO OLHAR 

HISTORIOGRAFICO 
 

Antônia Lucivânia da Silva (URCA) / Marilyn Ferreira Machado (FJN) 

 

Resumo: A nossa pesquisa objetiva perceber as formas pelas quais o meio ambiente está 

presente nas obras literárias em especial no livro A Fome de Rodolfo Teófilo destacando 

quais eram as medidas adotadas pelos personagens para se adaptarem as mudanças 

provocadas durante o período de estiagem. A relação entre cultura e meio ambiente tem sido 

tratada de diversas formas pela abordagem histórica e a literatura como produção 

historiográfica vem se apresentando como uma fonte indispensável para o trabalho do 

historiador oferecendo subsídios que outras fontes não oferecem. Este artigo pretende 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 13 – HISTÓRIA, LITERATURA E IDENTIDADES 

Coordenadora: Ms. Amanda Teixeira (URCA) 
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apresentar algumas destas abordagens no sentido do cenário que está presente na obra literária 

citada. Faremos uma abordagem relevante da História cultural e a literatura buscando mostrar 

os limites e as particularidades entre as duas áreas. Enfatizaremos alguns fragmentos que 

relacionam cultura e meio ambiente sendo parte fundamental da descrição dessa obra. Esse 

escritor destacou-se ao fazer a descrição do trajeto percorrido por seus personagens nas áreas 

mais atingidas pelo fator climático, principalmente a seca. Para realizar a leitura dessa obra, 

levaremos em consideração a proposta de Roger Chartier, na perspectiva da História Cultural 

entre práticas e representações para melhor entendermos a composição desse enredo.  

Destacaremos ainda como se dava o relacionamento desses personagens com as 

consequências da seca, destacando as medidas adotadas para sobreviver no período de 

estiagem. Abordaremos a singularidade do espaço construído pelo autor mencionado. 

 

*** 

UMA ANÁLISE DO PAPEL DA LITERATURA REGIONALISTA NA 

CONSTRU  O DE UMA REPRESENTA  O DE “NORDESTE” 
 

Sarah Lima Sales (FJN) 
 

Resumo: A representação social do Nordeste no Brasil e no mundo deve muito às produções 

literárias do período regionalista. Esta literatura é uma das construtoras de uma imagem de 

Nordeste que perdura até nossos dias – com uma visão de clima seco, sujeitos envoltos 

diariamente com relações de subsistência, além da ideia de migração em busca de uma 

melhoria de vida – produzindo assim uma imagem social e política rodeada de mitos. A 

produção fervente da geração de 1930 faz alusão a uma cultura diversificada da produzida nos 

centros de saber no país, focalizados nas regiões Sul e Sudeste, dando vida a uma nova 

realidade nacional. A construção desta visão dentro da literatura, por vezes, realiza-se através 

da vivência dos próprios escritores. Usando a ideia de representação de Roger Chartier e do 

poder simbólico de Bordieu, analisamos obras de literatos como Rachel de Queiroz, Jorge 

Amado e Graciliano Ramos, apresentando as representações desta região dentro desse 

movimento literário chamado Regionalismo; assim como as repercussões deste no cenário 

nacional enquanto construtores de uma percepção do Nordeste na formação sociocultural do 

Brasil. 

 

*** 
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A EDUCAÇÃO SENTIMENTAL FEMININA ATRAVÉS DOS ROMANCES COR-DE-

ROSA 
 

Kercya Nara Felipe de Castro Abrantes (FCRS / UECE) 
 

Resumo: Produzida em vista do consumo comercial e como parte da indústria cultural de 

massa, a literatura sentimental sempre foi colocada à margem pelos críticos, por considerarem 

este tipo de texto de pouco ou nenhum valor estético. Desde a sua gênese, ainda no século 

XIX, até os dias atuais, os romances sentimentais seguem os mesmos padrões: enredo 

previsível, espaço real e o foco na relação conjugal com final feliz. Os romances sentimentais 

editados no Brasil são marcantes, como referência de educação sentimental feminina e tem 

como público leitor predominante as mulheres. Ao longo dos anos, as representações 

femininas nas novelas cor-de-rosa se tornaram modelos de conduta almejada, suas heroínas 

tornaram-se padrões femininos a serem alcançados e seus enredos a história de amor desejada. 

Por trás dessas bases, vislumbra-se a ideologia que promove a educação para a submissão ao 

homem mesmo nas estórias mais modernas alimentando ideal romântico das leitoras. Nesse 

sentido, esse trabalho buscou avaliar as mudanças ocorridas na representação feminina através 

da evolução histórica das personagens e dos enredos dos romances, levando em conta as 

transformações pelas quais passaram as mulheres ao longo dos anos na sociedade. 

*** 

A CULTURA HISTORIOGRÁFICA BRASILEIRA E A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL: DO IHGB AOS ANOS DE 1930 
 

Karilene Costa Fonsêca (UEMA) / Rogério Barreto Santana (USP) 
 

Resumo: Este artigo visa discutir as relações entre a cultura historiográfica brasileira e a 

construção da identidade nacional. Para tanto, partiremos da hipótese de que o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi um importante mediador deste processo, uma 

vez que incentivou a escrita de uma história oficial no país e ajudou a forjar aquilo que se 

pretendia definir para esta jovem nação. Dessa perspectiva, o IHGB auxiliou decisivamente 

para a elaboração de um projeto de centralização monárquica, e com os seus historiadores, 

favoreceu à inserção de significativas interpretações sobre o Brasil, desde o seu momento de 

criação (Varnhagen), passando por um período de transição (Capistrano de Abreu), até chegar 

na tão conhecida renovação historiográfica dos anos 1930 (Gilberto Freyre, Sérgio Buarque 

de Holanda e Caio Prado Júnior) que, embora tenha mantido algumas heranças daquela 

cultura historiográfica anterior a sua geração, evidenciou rupturas relevantes no que diz 

respeito à nossa compreensão acerca da história e da realidade brasileira. 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

TRADIÇÃO ORAL NO CARIRI CEARENSE E O ENSINO DA HISTÓRIA E 

CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA 

 

Ana Cecília Batista de Sousa –Bolsista FUNCAP / Erick Bruno Ferreira da Silva – Bolsista 

FUNCAP / Orientador (a): Cícera Nunes (URCA) 
 

No processo de reconhecimento do legado africano no Cariri cearense encontramos registros 

de um povo que contribuiu para a formação histórica, social, econômica dessa região do 

Estado do Ceará. Uma parte importante do patrimônio cultural de matriz africana encontra-se 

nas periferias das cidades dessa região e, com isso, sofrem com o esquecimento do Poder 

Público. Essas populações são desprovidas de saúde de qualidade, saneamento, educação, 

dentre outros fatores que dificultam que esses povos vivam com dignidade. Por outro lado, a 

ideologia construída em torno da existência dessas pessoas e de seus elementos culturais 

repassa diariamente que elas não fazem parte da sociedade caririense. A dificuldade no 

reconhecimento desse legado vem do desconhecimento da presença negra na história dessa 

região, fato que reflete na pouca valorização que é dada a esse tema nas escolas locais. Nos 

últimos anos, pesquisas (NUNES, 2011; RATTS, 2011; DOMINGOS, 2011; DANTAS, 

2011) tem visibilizado a existência de uma produção cultural de base africana de Norte a Sul 

do estado do Ceará e levantado novas questões na perspectiva das africanidades e 

afrodescendências importantes para o redimensionamento da educação escolar. É nesse 

contexto que se insere o presente estudo buscando identificar e conhecer o legado africano 

presente no Cariri cearense enquanto conteúdo relevante que deve ser trabalhado 

pedagogicamente em âmbito escolar. O presente artigo trata-se de um recorte da pesquisa em 

desenvolvimento intitulada “Oralidades, narrativas e processos pedagógicos: contribuições 

curriculares na perspectiva das africanidades”. A pesquisa valoriza o conhecimento que é 

transmitido por meio da oralidade reconhecendo que esta tem uma importância fundamental 

para a compreensão da vida em comunidade. É através da oralidade que esse conhecimento 

ancestral vem sendo mantido e transmitido ao longo das gerações.  

*** 

SESSÃO COORDENADA 1 – HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Coordenação: Profa. Ms. Cícera Patrícia Alcântara Bezerra (UFPE) / 

         Profa. Simone Pereira da Silva (UFPB) 
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UM RESGATE DA MEMÓRIA DO CEGO ADERALDO DO CRATO 

 

Francisco Edigley Macêdo / Ronilson Fernandes da Silva / Orientador (a): Ana Roberta 

Duarte Piancó (URCA) 
 

No dia 24 de Junho de 1878, nasce na cidade de Crato, Ceará, Aderaldo Ferreira de Araújo, 

eternizado na literatura como o “Cego Aderaldo”. Pouco tempo depois se mudou para 

Quixadá, onde começa a trabalhar aos cinco anos de idade para ajudar no sustento da família, 

pois seu pai apresenta-se impossibilitado por problemas de saúde. Em 1896, aos 18 anos, 

Aderaldo trabalhava como maquinista na estrada de ferro de Baturité, nesse ano, além do 

falecimento de seu pai, ele perdeu a visão depois de fortes dores nos olhos. Quando tudo 

parecia estar perdido, durante um sonho em versos, o Cego Aderaldo descobriu seu dom de 

cantar e improvisar rimas. Começou a tocar viola e posteriormente adotou a rabeca como sua 

companheira. Com o falecimento de sua mãe, ele começa a desbravar o Nordeste, 

sobrevivendo com os cachês oriundos de suas apresentações. Viajou pelos estados do Ceará, 

Pernambuco e Piauí, foi neste último, no ano de 1914, que ele participou de um dos episódios 

mais épicos de sua vida: “a peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho”, também conhecida 

como a “Peleja da Paca”. De volta ao Ceará, foi ao Juazeiro do Norte conhecer o Padre 

Cícero, e tempos depois cantou para Lampião, a quem pediu em rimas um revolver e teve o 

seu querer atendido. Em 1945, aos 67 anos, ele se aposentou dos desafios de rima e passou a 

cantar apenas por lazer. Aderaldo nunca se casou, mas criou 24 filhos adotivos. Pela análise 

de sua biografia é facilmente perceptível a importância desse personagem na história do 

Ceará, tanto por sua vida pessoal, quanto pelo legado cultural deixado por esse artista. Nesse 

caso, convêm indagar: por que o Cego Aderaldo é tão pouco lembrando em sua cidade natal, 

conhecida como a “capital da cultura”? Ou até mesmo em nível estadual e regional? Portanto, 

pretende-se nesse trabalho resgatar a importância dessa figura tão importante para a cultura 

nordestina, que há tempos anda esquecida. 

*** 

MEMÓRIA E HISTÓRIA NA PRAÇA PADRE CÍCERO 
 

Elizabete Fernandes dos Santos / José Felipe de Lima Alves / Orientador (a): Adriana Maria 

Simião da Silva (URCA) 

 

Este trabalho tem como proposta discutir a história do patrimônio público que é a Praça Padre 

Cícero de Juazeiro do Norte-CE. E como não existe sociedade sem cultura e sem memória 

concebemos esse espaço como uma referência de patrimônio público material e cultural. 

Apresentamos um estudo preliminar de avaliação da Praça como uma área de memória social 

e manifestações culturais. Porém, quando se fala em memória social a discussão parte do 

ponto de vista de pessoas ditas como experientes, ou seja, mais velhas, idosas. E quando se 

fala de patrimônio público refere-se ao conjunto de equipamentos municipais, estaduais e 
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federais que são ruas, avenidas, prédios, casarões e etc., patrimônio esse, que pertence ao 

Estado e que é fundado para atender seus próprios objetivos e para servir as necessidades 

coletivas. Neste caso específico realizamos um estudo sobre a Praça Padre Cícero, 

considerada o coração da cidade do Juazeiro do Norte. Com a intenção de identificar a 

importância desse patrimônio público, através dos seus atores sociais. Fazemos uma 

contextualização do espaço para um melhor conhecimento da Praça. Através de entrevistas 

não formais concedidas por frequentadores do local, visando assim, compreender os vários 

significados dessas memórias que envolvem esse patrimônio. Os significados são percebidos 

a partir dessas conversas, alguns indivíduos concebem a praça como mediadora de relações 

sociais, de sociação e de sociabilidade. O espaço abriga desde a sua criação diversos 

acontecimentos da cidade, de diversas esferas sociais, políticas e culturais. Eventos que ficam 

na memória e na cultura do lugar. 

*** 

PALHA DA CARNAÚBA: UM ARRANJO PRODUTIVO DO ARTESANATO NA 

RUA DO HORTO 

 

Aurilene Luna Barbosa / Orientador (a): Adriana Maria Simião da Silva (URCA) 

 

Juazeiro do Norte é uma cidade com forte crescimento religioso, cultural e universitário no 

âmbito do sertão nordestino, com um fluxo econômico dinâmico em seus vários setores de 

produção local. Temos como elemento central a devoção religiosa ao santo do nordeste. 

 Como expressões de devoção ao Padre Cícero se faz presente um novo processo de 

artesanato, que tenta preservar a tradição com o uso de tecnologias de criações em palha. 

Temos como líder primeiro dessas “expressões de arte” o santo padre, colocando assim a 

cidade como símbolo religioso para milhares de fieis de diversas regiões, reunindo a sua 

cultura a tradição do uso do artesanato em palha de carnaúba e na fabricação de seus produtos. 

O artesanato em palha feito em Juazeiro do Norte articula inovações com o uso do designer e 

a técnica aprendida por seus antepassados. Na luta pela sobrevivência estes artesãos buscam 

aprimorar seu saber popular com o auxilio das novas tendências para se consolidar dentro do 

mercado consumidor. É notável a importância da aprimorarão desse artesanato, porém é 

indispensável à revalorização para quem produz, é preciso que seja desenvolvido um elo de 

significados entre o artesão e a sua comunidade local, pois é ele que se encarrega de contar a 

historia do seu povo, da sua gente, das suas vivencias. A partir das vivencias no projeto 

contextualizo o tema do artesanato em palha na cidade do Juazeiro do Norte, através de 

entrevistas informais e observação de campo proponho uma discussão entre o uso da palha no 

tocante da tradição com o uso do designer. O caminho do Horto é uma oficina da arte popular, 

o aperfeiçoamento da forma de comunicação do grupo de mulheres e o aspecto visual do 
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produto estão sendo redimensionadas, com o projeto de extensão “Mulheres da Palha: 

Empreendedorismo Social no Grupo de Artesãs da Palha da Carnaúba em Juazeiro do Norte". 

Tornando possível o artesanato feito a partir da palha da carnaúba para consolidar uma 

tradição na Rua do Horto. 

*** 
 

MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DO SÍTIO CARACARÁS EM POTENGI – CEARÁ 
 

 

José Maciel Alves da Silva / Francisca Dárlin Custódio Bezerra / Orientador (a): Iarê Lucas 

(URCA) 

 

 O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a memória e a identidade na 

construção da comunidade quilombola do sítio caracarás em Potengi – ceará. Possui como 

objetivos específicos: • analisar quais influências ocorreram para o seu reconhecimento 

enquanto comunidade quilombola. • compreender como os remanescentes quilombolas 

repassam sua identidade por meio da memória. • refletir como os seus descendentes 

influenciados pelos novos valores mantém uma identidade histórica na contemporaneidade.  

A comunidade quilombola não pode ser vista como algo do passado, contudo ela está presente 

e viva. Podendo ser um objeto a possuir ainda questões, problemas ainda não esclarecidas, ou 

pelo menos analisadas. Embora alguns historiadores, pesquisadores das ciências humanas 

e/ou demais ciências possam já ter produzido documentos relacionados ao tema quilombo na 

contemporaneidade, a proposta desse trabalho acerca da comunidade quilombola do sítio 

caracarás é diferenciado e traz uma nova abordagem e perspectiva teórica e metodológica 

sobre o tema. Abordar uma realidade ainda não conhecida não só sobre o espaço ou aspecto 

histórico cultural do ceará como principalmente do cariri oeste. Em todo o processo de 

construção do Brasil é possível notar a participação do negro, que de início e por cerca de 

quase quatro séculos foi compelido à dura tarefa da escravidão. Mas não pode ser descartada a 

realidade de que muito do que temos na nossa cultura herdamos do processo colonial que 

tinha como uma de suas principais características a escravidão.  

*** 
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A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA SANTANENSE A PARTIR DAS 

REPRESENTAÇÕES DO MUSEU DE PALEONTOLOGIA 

 

Edilânio Rodrigues Macário / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

Este trabalho busca compreender a visão dos moradores de Santana do Cariri a respeito da 

significância que é dada ao Museu de Paleontologia no seu município, buscando destacar a 

referência que lhe é atribuída hoje e procurando analisar como se constroem e são 

cristalizados os discursos que se formaram a partir da criação deste na cidade, no ano de 1985 

até o ano de 2013. Dessa forma procurarei refletir a partir dos discursos e das construções 

interpretativas dos moradores acerca das riquezas que lhes rodeiam, sobretudo 

paleontológicas, destacando suas vinculações com as riquezas fossilíferas. Voltado para este 

propósito, lancei mão de fontes como depoimentos orais com determinados grupos de 

moradores da cidade, sobretudo os mais velhos, com o intuito de pavimentar e questionar 

como eram repassadas essas informações acerca das riquezas locais, de modo que a entender 

os discursos desses moradores acerca do tema em tela. Assim posto, busca-se fazer o 

levantamento do histórico deste, partindo de uma contextualização que antecede a sua criação, 

em 1985, até a formulação dos discursos que se construíram ao longo desse espaço de tempo, 

levando em consideração as modificações, mudanças e permanências que foi sofrendo, no que 

diz respeito aos questionamentos levantados, durante o tempo que foi instalado na cidade. 

Para isso, faz-se importante dialogar com autores ligados ao campo da História e Memória, 

buscando identificar e conhecer como eram significados os fósseis antes da criação do Museu 

e as ideias que passaram a ser atribuídas a tais riquezas encontradas posteriormente à 

instalação deste. Assim posto, busco compreender ainda, como e que conhecimentos 

permeavam a memória do povo santanense antes da instalação deste na cidade e que 

atravessam o tempo, são contados e recontados pelos moradores. Com isso, se compreenderá 

que significado os moradores santanenses atribuíam às riquezas locais sem saber da grande, 

notória e importante dimensão que tinha esse patrimônio material e imaterial localizado em 

sua cidade. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 AS 12:00 
 

PATRIMÔNIO E IDENTIDADE: ESTUDANDO O PATRIMÔNIO ATRAVÉS DE 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 

SOBRAL –CE. 

 

Raimundo Thiago Alves de Oliveira / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

Entendendo a necessidade de formação de uma consciência de preservação 

do patrimônio  histórico cultural elocal e  para o desenvolvimento crítico a cerca de 

nossa história  o PIBID de História da Universidade Estadual Vale do Acarau-UVA buscou 

trabalhar a educação patrimonial na escola de E.E.F.M. Ministro Jarbas Passarinho localizada 

na cidade de Sobral-CE. Partindo do próprio ambiente escolar e do próprio bairro buscou-se 

contribuir para formação dos alunos voltando para aspectos ligados ao patrimônio e a 

consciência preservacionista.A proposta do projeto se justificou com intuito de  realizar com 

os alunos   um  estudo  do seu patrimônio  com o objetivo de sensibilizar a comunidade 

escolar para um reconhecimento de seu ambiente escolar como patrimônio,visando fortalecer 

sua ligação com heranças culturais locais , do bairro e da cidade, abrangendo aspectos 

fundamentais que englobam a noção de preservação e identidade no seu  local de convívio .O 

desenvolvimento do presente  trabalho se deu através de oficinas pedagógicas  as mesmas 

tinha como objetivo estudar o patrimôniocom alunos do Ensino Médio,   inicialmente 

 buscamos de maneira expositiva introduzir o assunto  com palestras e projeções (imagens) 

por conseguinte, expomos  ideias para compreensão do assunto ,  para o estudo 

do patrimônio do bairro utilizamos a apresentação de  documentários locais e dinâmicas em 

grupo, o uso  de uma  sala temática serviu de base  para ressaltar o patrimônio escolar,  a 

realização dessa amostra proporcionou ao alunos desenvolver    atividades voltadas para a 

valorização do seu  espaço  expondo o patrimônio a qual tem acesso durante a vida escolar. 

As oficinas executadas completaram uma sequencia pedagógica usadas para a compreensão 

do estudante, do que é patrimônio ecomo valorizá-lo. Cada oficina ponde ser individualmente 

elaborada, mas as três estão relacionadas com a memória afetiva, valorização do 

conhecimento da história, de cada indivíduo  da cidade,  bairro e da escola. 

*** 

DESPERTANDO PARA A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E SUAS PERSPECTIVAS 

 

Benedita Cleviana Nunes dos Santos / Orientador (a): Igor Alves Moreira (UVA) 

 

Um despertar para educação patrimonial, foi uma atividade realizada pelos bolsistas do 
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programa institucional de bolsa de iniciação a docência do curso de História da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, mas me propus a realizar este trabalho, para esclarecer nossas 

propostas e objetivos, que foram em primeiro lugar, levar a discursão de identidade e 

preservação do patrimônio artístico cultural para dentro da escola, mais precisamente para 

alunos do ensino fundamental dois (6° ao 9° ano), com intuito de despertar entre os alunos a 

importância de preservar a cultura local ou nacional, para que não se perca o sentimento de 

identidade e memória, e consequentemente a valorização patrimonial e cultural. Com o 

esclarecimento de conceitos como bens materiais e imateriais, preservação, tombamento, 

IPHAN, cultura, identidade e memoria, buscamos a interação desses alunos, através de 

atividades que despertasse a noção de patrimônio cultural e seus conceitos, começando com o 

que seria importante para ele e o que gostaria de preservar. Ente artigo tem como objetivo 

fazer uma relação de educação patrimonial e História não só através de bibliográfico como da 

experiência na aplicação de tal atividade. Em segundo, mas não menos importante, 

estabelecer o caráter histórico que a educação patrimonial nos proporciona, como a 

interpretação pessoal dos alunos através dos monumentos, da imaterialidade, dos saberes e 

práticas, formulando interpretações de si e sobre sua comunidade, através de seus costumes, 

crenças e práticas culturais. Usar o patrimônio como fonte que nos fornece informações do 

passado das sociedades e nossa comunidade, se utilizando da memória coletiva. 

Questionando-se a relação do ensino de educação patrimonial e a conscientização dos alunos 

em relação ao seu caráter histórico, objetiva-se, na reconstrução do passado por meio do 

patrimônio histórico e o reconhecimento de práticas culturais que estão presente no cotidiano.  

*** 

A ABNEGAÇÃO DO PATRIMÔNIO: O BACAMARTE EM PROCESSO DE 

EXTINÇÃO NA CIDADE DE CANHOTINHO 

 

Gisele Menezes da Silva / Priscila Costa Matias / Orientador (a): Lydiane Batista de 

Vasconcelos (UPE - Campus Garanhuns) 

 

O trabalho mostra uma reflexão sobre a ausência de reconhecimento diante do patrimônio 

Imaterial do Bacamarte na Cidade de Canhotinho- PE, tendo em vista as dificuldades 

encaradas pelos Bacamarteiros ao tentar realizar o ato de atirar com suas riunas. Os 

movimentos artísticos do bacamarte são tidos por grande parte da população como uma arte 

brincante do patrimônio intangível da cultura Nordestina. Segundo relatos orais, os 

Bacamarteiros são encarregados de acordar os santos para os festejos juninos com seus tiros 

de riuna. A tradição do bacamarte consiste em técnicas que vão além dos tiros, como o 

figurino, rezas e passos. Todavia, o que é festa para alguns pode não ter uma representação 

tão significativa para outros. Com isso, este trabalho observar através da coleta de dados - 

registro de fonte oral e material icnográfico - três comportamentos sociais diante deste 
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Patrimônio: 1) o olhar dos envolvidos com a arte popular, que usam de apoio, o sentimento ao 

ofício como principal justificativa da força da tradição e da necessidade de continuidade da 

mesma; 2) a percepção do olhar direcionado a não valorização do Patrimônio por motivos do 

receio dos que a encaram como ato perigoso; 3) o afastamento devido as necessidades que 

surgiram em decorrência de mudanças ocorridas no meio; nos últimos anos o comércio 

progrediu, o território da cidade aumentou, a população cresceu e micro empresas e fábricas 

foram instaladas. Mostrar as transformações ocorridas nessa tradição por causa dos fatores de 

desenvolvimento presentes na sociedade atual se faz importante para o entendimento da falta 

de valorização da tradição.  

*** 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: SENSIBILIZAR PARA PRESERVAR 

 

Alnélia Estevam de Carvalho / Orientador (a): Prof. Ms. Igor Alves Moreira (UVA) 

 

Conscientizar ou mesmo sensibilizar estudantes de escolas de nível básico da rede pública 

para uma melhor preservação e conhecimento da história e importância que têm patrimônios 

históricos materiais e imateriais é o principal enfoque do presente trabalho. O que, por sua 

vez, é feito a partir de oficinas (Um despertar para a Educação Patrimonial, nome das oficinas 

executadas nas escolas) ministradas pelo grupo PIBID História da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú – UVA, as quais tem duração de pelo menos duas horas aulas, e que tem como 

objetivo discutir o patrimônio histórico cultural, sendo este principalmente de nível local, e 

mais especificamente da cidade de Sobral-CE, buscando assim um melhor entendimento 

histórico e consequente preservação e valorização dos mesmos, afinal, é necessário conhecer 

para que se preserve. Desse modo, são apresentados os conceitos concernentes a patrimônio, 

os quais se tratam dos seguintes termos: patrimônio, patrimônio material e imaterial, bem 

cultural, preservação, tombamento, IPHAN, cultura, identidade e memória, isso, se utilizando 

de slides e principalmente de imagens dos patrimônios da cidade em questão. Além do ensino 

de tais termos relacionados a patrimônio, é proposto sempre uma discussão sobre a 

importância de se preservar, fazendo, inclusive, relação com os pertencimentos dos próprios 

alunos, seja sua casa, seu bairro ou sua própria escola, estimulando até mesmo na formação 

educacional dos estudantes, ao tomarem consciência de que é necessário preservar o 

patrimônio público e privado. Outra característica importante do projeto é o enfoque dado à 

própria história ensinada em sala de aula, quando ao se falar da história e valor que tem 

determinado patrimônio, seja este material ou imaterial, vê-se que mesmo antigo este fez e faz 

parte da história de determinado povo e é necessário conhece-la para que se entenda este 

grupo social na atualidade. 

*** 
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FRAGMENTOS DE PATRIMÔNIO EM MEMÓRIA: A CASA-FORTE DO CUÓ E O 

(NÃO) ESPAÇO NA MEMÓRIA COLETIVA 

 

Joadson Vagner Silva / Danilo Cesár da Silva / Orientador (a): Fabio Mafra Borges (UFRN) 

              

O inicio da colonização no interior da capitania do Rio Grande foi marcado pelo avanço da 

atividade pecuarista e também pela construção de fortes, a partir do ano 1657 quando o 

governador geral do Brasil Francisco Barreto decreta a construção de casas fortes, com o 

objetivo de manter a ordem entre os “tapuias” e defender o território de possíveis invasões 

destes (POMPA, 2003; PUNTONI, 2002). Uma destas afamadas construções foi a Casa-Forte 

do Cuó, localizada no território da atual cidade de Caicó – RN, sendo uma das fortificações 

primordiais no desenrolar da “Guerra dos Bárbaros” nos sertões do Rio Grande. A Guerra dos 

Bárbaros foi uma série de conflitos, iniciada devido ao avanço da atividade pecuarista, frente 

aos territórios indígenas no espaço dos sertões do que hoje compreende o norte da Bahia ao 

leste do Maranhão. A temporalidade dos conflitos deu-se de finais do século XVII até a 

segunda metade do XVIII (POMPA, 2003; PUNTONI, 2002). Houve muitas especulações 

sobre a localização da Casa-Forte do Cuó, muitos autores discordavam da ideia de que a 

mesma estava localizada na cidade de Caicó – RN, mas atualmente há uma convergência 

entre as fontes a respeito da localização da mesma (MEDEIROS FILHO, 1984; MACEDO, 

2005). Apesar das ruínas da fortificação ainda estarem no espaço urbano da referida cidade, a 

memória seridoense tem como explicação para o início da colonização do Seridó dois marcos: 

(1) a lenda de um vaqueiro que teria dominado um touro bravo, tendo o mesmo prometido a 

Sant’Anna, se conseguisse vencer o animal, uma capela em agradecimento; (2) e a Casa de 

Pedra, construção erguida no século XIX, pelas características arquitetônicas apresentadas, 

mas que é tida como primeira construção de Caicó. (MEDEIROS FILHO, 1984; MACEDO, 

2005). Logo, o que esta preservado na memória coletiva da cidade são os mitos de origem 

tendo a Casa-Forte do Cuó pouco ou nenhum espaço na memória coletiva seridoense. 

Portanto, o objetivo desse artigo é problematizar o censo comum, confrontando-o com os 

dados historiográficos, os quais atribuem ao período da Guerra dos Bárbaros, na construção 

da Casa-Forte do Cuó, os princípios da colonização no que hoje é o Seridó. 

*** 
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FESTA DOS KARETAS DE JARDIM-CEARÁ: DISCURSÃO SOBRE PATRIMÔNIO 

IMATERIAL NA ESCOLA. 

 

Renata Sabrine Amaro Nogueira / Orientador (a): Rúbia Micheline Cavalcante (URCA) 

 

A região do Cariri cearense é um lugar de encontro e junção de culturas que lhe dá uma 

característica multicultural incontestável. Na região há uma vasta diversidade de cultura 

imaterial: reisados, músicas populares, vaquejadas, festas religiosas e outras manifestações 

populares. O patrimônio imaterial de um lugar é muito importante, pois o mesmo é um 

instrumento que as novas gerações têm a oportunidade de conhecer e praticar a cultura e 

costumes de seus antepassados.O município de Jardim localizado no sul do Ceará, na região 

do Cariri, distante cerca de 542 km da capital Fortaleza. Possui uma das mais antigas e 

expressivas manifestações culturais do Cariri e do Ceará: A Festa dos Karetas, manifestação 

essa que teve início no final do século XIX, se originando na zona rural, onde os agricultores 

festejavam e comemoravam o início da colheita se transformando em Karetas e 

confeccionavam um boneco feito de melão e cabaça que para estes agricultores era “Pai Véi”. 

Pouco a pouco a brincadeira da roça foi sendo realizada na zona urbana passando por algumas 

mudanças e inovações. Ganhando características sagrada e profana ao mesmo tempo. Sendo 

realizada na semana santa, o Pai Véi passa a ser substituído por Judas Iscariotes que segundo 

a religião católica é o traidor de Jesus Cristo. E os karetas vão se tornando mais modernos, 

com máscaras de plástico compradas no comércio da Cidade. São poucos os karetas que ainda 

sentem o prazer de confeccionar sua própria máscara.  Este artigo tem por intenção promover 

uma discussão sobre está manifestação cultural nas escolas, pois é necessário para que os 

alunos tenham a oportunidade de conhecer a história da tradicional festa do karetas, 

possibilitando-os a reconhecer e valorizar sua cultura. Portanto debater estes fatores com os 

alunos é fundamental para que eles entendam e aprendam a importância desta festa e 

divulguem as informações para as comunidades em que vivem. 

*** 
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Sessão Coordenada 02-A – Coordenador: Prof. Dr. Egberto Melo (URCA) 
 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL: UMA POSSIBILIDADE DE FAZER E PENSAR A 

HISTÓRIA NAS ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DO 

CRATO. 

 

Mayara Alencar de Souza / Orientador (a): Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra (URCA) 

 

Este trabalho tem por finalidade suscitar algumas reflexões acerca da história local no ensino 

de história, e sua importância no ambiente escolar. Enfatiza ações voltadas para o 

fortalecimento do ensino de história local em vários municípios da região do cariri 

(PRODOCÊNCIA), e, sobretudo busca alguns entendimentos no que se refere a inclusão da 

educação patrimonial nos currículos escolares, do que é a História Local, quais as suas 

dimensões no campo educacional, e de que forma esta vem sendo trabalhada dentro do espaço 

escolar. Também serão abordadas questões relacionadas ao projeto de lei que estabelece o 

ensino de história local para o ensino fundamental II, nas escolas da rede básica de ensino, e 

como a História vem sendo pensado numa esfera Local, Regional e até mesmo Global. Farei 

também um levantamento prévio sobre a formação do professor, suas práticas de ensino, e os 

conteúdos que estão sendo discutido na atualidade em sala de aula. Contudo, algumas dessas 

discussões foram construídas no intuito de trabalhar o ensino de história local a partir de uma 

analise da história do Crato através do seu patrimônio histórico cultural, bem como o processo 

de transformação da cidade, a construção de identidade e a memoria social de seus habitantes, 

incitando também a problematização das mudanças ocorridas, das lembranças dos lugares de 

sociabilidade em um processo de reinvenção dos espaços. Portanto a partir da elaboração de 

um projeto transdisciplinar desenvolvido nas escolas públicas do município do Crato, 

envolvendo todas as disciplinas da área da educação foi possível estimular o conhecimento 

por parte dos alunos de uma forma proveitosa e eficaz, instigando a curiosidade e a pesquisa 

sobre o ensino de História. 

*** 

SESSÃO COORDENADA 2 – HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA 

Coordenadores: Dr. Egberto Melo (URCA) / Ms. Aryana Costa (UERN) 
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UM OLHAR SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL NA CIDADE DO CRATO 

DE 2011 A 2013 

 

Norma Raffaele Duarte dos Santos / Orientador (a): Sandra Nancy (URCA) 

 

Sabe-se que o ensino de História Local é importante para a formação cultural de qualquer 

município. Esse método pode contribuir com o resgate das identidades peculiares das cidades. 

O ensino regional deve ser trabalhado nas escolas, pois pode fazer com que o aluno crie seus 

próprios conceitos ideológicos sobre os fatos acontecidos ao seu redor. O interesse em 

abordar esse tema surgiu a partir da aprovação da Lei n° 2.707/2011 em 23 de agosto de 2011, 

onde torna obrigatório nas escolas públicas e particulares deste município a introdução da 

disciplina de História do Crato que passa a integrar o programa da matéria de história. Bem 

como o hasteamento das bandeiras do município do Crato e do estado do Ceará nas escolas, 

juntamente com a execução de seus hinos. E também pela vontade de fazer reflexões na área 

do ensino que se apresenta como possível campo de reflexão tendo em vista sua importância 

na sociedade. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar como o ensino de história local vem 

sendo trabalhado nas escolas do município já que a lei é obrigatória. Os objetivos específicos 

são refletir como a história do município esta sendo considerada e que visão de história é 

trabalhada com os alunos. Busca-se analisar se os professores estão sendo capacitados para 

planejarem seus conteúdos. Para tanto se fará a observação de bibliografias relacionadas à 

temática do ensino, pesquisa de campo nas escolas públicas do Crato assim como, a 

verificação de fontes documentais que esclareçam as questões pontuadas. 

*** 

PROJETO LUGAR: NOVAS PERSPECTIVAS DE ENSINO DA HISTÓRIA LOCAL – 

FEIRA DE SANTANA 

 

Marta Maria Santos de Guimarães / Orientador (a): Prof. Dr. Carlos Augusto Lima Ferreira 

(UEFS/ PROBIC) 

  

O ensino de História, desde os seus primórdios, não contempla toda a educação. Ele foi 

pensado, inicialmente, para uma elite que desfrutava do domínio de conhecimentos. Ao longo 

do tempo novos paradigmas foram traçados para as pessoas que tinham diferentes modos de 

pensar. Ideias como as narrativas dos feitos heroicos e da história sagrada foram divulgados, 

visando a construção de uma consciência elitista. A História Local não era trabalhada e o 

povo não era tido como sujeito fundamental na construção do Brasil. Durante o século XX 

alterações nesse sentido foram sentidas. O Manifesto dos Pioneiros teve grande influência 

nisso, foi a partir dele que a educação formal passou a ser direito de todos os cidadãos 

brasileiros e, a partir daí, novas atuações do ensino foram pensadas. No entanto, apenas a 
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partir de 1996 que a História Local passa a compor, oficialmente, o currículo. Assim, 

tomando por base esse dado, o Projeto Lugar surge com novas ideias sobre as análises de 

conhecimentos da história que compõe o local onde se insere o aluno. Estreitando o dialogo 

entre escolas básicas e a academia, o projeto busca o mapeamento dos livros didáticos 

produzidos sobre a história de Feira de Santana, sua origem. A importância dessa intervenção 

é que, através do diálogo entre acadêmicos e professores da educação básica, a deficiência do 

material didático acerca do assunto em questão, seja minimizada. 

*** 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO SABER E 

DA IDENTIDADE DO ALUNO EM SUA COMUNIDADE LOCAL 

 

Flávia Thais Morais Silva / Suzane Leite de Morais / Orientador (a): Rúbia Micheline M. 

Calvalcanti (URCA) 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância do Ensino de História na 

construção do saber e da identidade do aluno em sua comunidade local, visto que a partir da 

compreensão que se permite sobre Ensino de História o aluno passa a refletir sobre temáticas, 

antes despercebidas e, mesmo, ignoradas sobre a sua comunidade. De modo que este passe 

considerar valores consideráveis na construção e permanência dos valores afetivos e culturais 

do seu grupo, que vai da religião até os aspectos normativos daquele lugar, que envolve 

inclusive, mentalidade. Nesse sentido, o estudo sobre História local e o seu ensino permite 

que o aluno construa uma relação com a História do lugar de origem  tornando prazerosa o 

ensino e aprendizagem. Uma vez que ao tratar de temas que remetem a realidade dos 

educandos isto lhes permita construir uma relação mais motivadora envolvendo o Ensino de 

História, tornando um recurso didático interessante para explicar a história local. Para tanto, 

se permite o uso de imagens que retratam aspecto da vida em sociedade hoje com de outros 

tempos, com o intuito dos educandos analisarem quais grupos sociais fizeram parte da sua 

comunidade em tempos passados estabelecendo dessa forma, um estudo comparativo com os 

da atualidade. Mediante a esses pontos o ensino de História contribui para reforçar os 

conhecimentos sobre a própria identidade do aluno; contanto considerando que o aluno 

individualmente já possui seus próprios valores.Vale ressaltar que o ensino na escola não 

pretende definir a identidade do aluno e sim despertá-lo para um novo olhar sobre o presente, 

a partir de conhecimentos do passado. Vale enfatizar que o ensino de História não dar de 

conta da totalidade, porém abre novas possibilidades dentre de um espaço onde ocorre um 

diálogo entre as diferenças que dão sentido as experiências que cada aluno possui quando 

chega à sala de aula. 

*** 
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PATRIMÔNIO E IDENTIDADE: ESTUDANDO O PATRIMÔNIO ATRAVÉS DE 

OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MINISTRO JARBAS PASSARINHO 

SOBRAL - CE. 

 

Raimundo Thiago Alves de Oliveira / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

Entendendo a necessidade de formação de uma consciência de preservação do patrimônio 

histórico cultural e local e para o desenvolvimento crítico a cerca de nossa história o PIBID de 

História da Universidade Estadual Vale do Acarau-UVA buscou trabalhar a educação 

patrimonial  na escola de E.E.F.M. Ministro Jarbas Passarinho localizada na cidade de Sobral-

CE. Partindo do próprio ambiente escolar e do próprio bairro buscou-se contribuir para 

formação dos alunos voltando para aspectos ligados ao patrimônio e a consciência 

preservacionista.A proposta do projeto se justificou com intuito de  realizar com os alunos   

um  estudo  do seu patrimônio  com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para um 

reconhecimento de seu ambiente escolar como patrimônio,visando fortalecer sua ligação com 

heranças culturais locais , do bairro e da cidade, abrangendo aspectos fundamentais que 

englobam a noção de preservação e identidade no seu  local de convívio .O desenvolvimento 

do presente  trabalho se deu através de oficinas pedagógicas  as mesmas tinha como objetivo 

estudar o patrimônio com alunos do Ensino Médio,   inicialmente  buscamos de maneira 

expositiva introduzir o assunto  com palestras e projeções (imagens) por conseguinte, 

expomos  ideias para compreensão do assunto ,  para o estudo do patrimônio do bairro 

utilizamos a apresentação de  documentários locais e dinâmicas em grupo, o uso  de uma  sala 

temática serviu de base  para ressaltar o patrimônio escolar,  a realização dessa amostra 

proporcionou ao alunos desenvolver    atividades voltadas para a valorização do seu  espaço 

 expondo o patrimônio a qual tem acesso durante a vida escolar. As oficinas executadas 

completaram uma sequencia pedagógica usadas para a compreensão do estudante, do que é 

patrimônio e como valorizá-lo. Cada oficina ponde ser individualmente elaborada, mas as três 

estão relacionadas com a memória afetiva, valorização do conhecimento da história, de cada 

indivíduo  da cidade,  bairro e da escola. 

*** 
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DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

ARTE CONTEMPORÂNEA, ARTE-EDUCADOR E O ENSINO DE HISTÓRIA: 

POSSÍVEIS DIÁLOGOS 

 

Francisco Weber Pinto Porfírio / Orientador (a): Ana Rita Fonteles Duarte (UFC) 

 

Não é de hoje que se discute a importância do Ensino de História no espaço museológico. 

Alguns autores, como Régis Lopes, nos mostraram que é possível realizar várias intervenções 

e, com isso, ampliar o conceito de História utilizado no museu histórico, deixando para trás as 

formas tradicionais e seu caráter meramente factual. Desta forma, podemos pensar sobre o 

Ensino de História em outros tipos de museu, e tentar perceber as similaridades (ou não) com 

os modelos de educação museal já estabelecidos. Com esse intuito, o presente trabalho tem 

como objetivo, propor uma discussão em torno da utilização da Arte Contemporânea no 

Ensino de História, e suas possíveis contribuições na formação do “ser” critico. Para alcançar 

tal propósito, serão analisadas algumas obras de artistas como Armando Queiroz e Paula 

Sampaio, nas quais atentamos para as possibilidades de historicização do objeto. O trabalho 

em questão é fruto de observações realizadas durante os meses de Março/Abril de 2013, com 

alunos do Ensino Médio da rede pública, mediante visitas guiadas ao Museu de Arte 

Contemporânea (MAC) do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O 

preconceito em torno da arte contemporânea e das artes em geral, acabou criando um 

verdadeiro abismo com relação ao grande público, o que se mantém até hoje. Neste sentido, é 

de grande importância o papel do arte-educador, responsável muitas vezes, pelo primeiro 

contato entre museu, arte e sociedade.  

*** 

A FOTOGRAFIA COMO FONTE METODOLÓGICA NO ENSINO DE HISTÓRIA. 

 

Daniel Francisco da Silva / Orientador (a): Jailma Maria de Lima (UFRN – CERES)  

 

O ensino de história no Brasil vem passando por várias mudanças para se tornar mais atraente 

para o aluno, que na maioria das vezes não costuma gostar dessa disciplina. Por isso o 

professor/historiador precisa inovar rever suas metodologias e trabalhar com novas fontes. 

Uma das ferramentas utilizadas pelo professor na inovação metodológica é a fotografia que 

vem a contribuir para a aprendizagem dos alunos fazendo com que o mesmo obtenha mais 

atenção e interesse na aula de história. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar/refletir sobre essa fonte metodológica que o professor pode utilizar em sala de aula: a 

fotografia. Pretendo mostrar a importância da fotografia no ensino de História, tomando-a 

como uma representação fruto do seu tempo. A fotografia retrata uma determinada 
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imagem/fato que está parada no tempo e é fruto da realidade da qual está inserida. A mesma 

contribui para o ensino/aprendizagem dos alunos ao passo em que pode ser intermediadora de 

fatos históricos. O professor, ao trabalhar com a fotografia em sala de aula, deve atentar para 

que o alunado possa despertar o seu lado crítico, dessa forma obtendo êxito nas análises feitas 

a posteriori. A fotografia vem ganhando mais espaço nas salas de aula por meio do livro 

didático que sempre tem imagens para serem problematizadas. Por fim, em termos teóricos e 

curriculares me utilizarei dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) e autores como, 

Ana Heloisa Molina, Ana Maria Mauad, Bóris Kossoy, Circe Bittencourt, Selva Guimarães da 

Fonseca dentre outros, com o intuito de expor essa ferramenta que está disponível para o 

professor/historiador como documento histórico. 

*** 

AS DISCUSSÕES ACERCA DO IMPERIALISMO NO ANIME "CODE GEASS" 

 

Sávyo Enrico Rodrigues Alves / Orientador (a): Kênia Rios (UFC) 

  
O presente trabalho busca pensar a discussão do conceito de “Imperialismo” e como o uso de 

fontes audiovisuais, mais especificamente, os animes, são de grande valia para discussões em 

sala de aula. Levando em consideração, principalmente, as reflexões proposta por autores 

como Edward Said e Jack Gold que buscando entender o fenômeno de construção do Oriente, 

tentaremos, aqui transcender a discussão para além das disputas comerciais européias, e sim, 

para a exportação de um novo modelo de sociedade “iluminada” pela luz dos europeus. 

 Assim, estabelecendo um dialogo crítico partindo das questões levantadas pelo anime 

CodeGeass – LelouchoftheRebellion da franquia CodeGeas, que também contém Mangás e 

jogos de videogame. A trama exibida no Japão pela MBS em 5 de outubro de 2006 e com 

conclusão em 28 de julho de 2007 contém 25 episódios, dirigido por Gorō Taniguchi e escrito 

por IchirōŌkouchi. O anime conta basicamente a história de um país imperialista chamado de 

Sacro Império Britannia, a grande potência mundial, onde conquistou uma série de 

localidades ao redor do mundo, transformando o nome das localidades conquistadas em 

número. Como foi o caso do Japão, que foi conquistado e teve seu nome mudado para 

“Eleven”. Percebe-se, aqui, uma questão importante de discussão no anime, que é a 

capacidade de homogeneizar e massificar o conquistado que podem ser percebidas nas 

atuações imperialistas do séc. XIX e XX,além de uma série de temas abordados ao longo dos 

episódios e na própria constituição moral dos personagens. Nota-se que o anime não foi feito 

com o objetivo de se tornar material didático com uso em sala de aula, porém, o importante é 

a percepção e o encaminhamento do professor para tornar o discurso embasado com as 

“preocupações” e as discussões teóricas da História, no entanto isso não deve ser tomado 

como uma barreira para o uso dessas novas estratégias em sala de aula e sim um estimulo de 

promover um dialogo diferenciado e inovador com os alunos. 
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*** 

ENTRE FONTES E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: AS PROPOSTAS 

CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO NO BRASIL E A HISTÓRIA E 

CULTURA DA ÁFRICA E AFRO-BRASILEIRA. (2004 – 2013). 

 

Edvaldo Alves de Souza Neto / Orientador (a): Prof. Dr. Itamar Freitas (UFS) 

 

O presente artigo consiste no resultado de uma pesquisa coletiva, desenvolvida na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), sob a orientação do professor Itamar Freitas 

(DED/UFS) e com a participação de três discentes do curso de graduação de Licenciatura em 

História (DHI/UFS): Edvaldo Alves, Luiz Paulo e Ruzilane Rabelo. Tal projeto visa analisar 

o cumprimento da lei nº 10.639 de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura da África e Afro-Brasileira em todas as instituições de ensino fundamental 

e médio do país. Para tanto, utiliza-se como fonte de pesquisa as propostas curriculares dos 

estados brasileiros para o ensino médio disponíveis na internet, processadas em banco de 

dados, mediante emprego do programa Microsoft Access. Cada discente trabalhou com um 

aspecto das propostas, sendo este artigo o instrumento que responde a duas perguntas centrais: 

quais são as fontes dessas propostas? Dentro dessas fontes, quais fazem referências aos 

conteúdos abordados pela legislação? Utilizou-se como recorte temporal o período 

compreendido entre os anos de 2004 e 2013, estabelecendo o intervalo de um ano entre a 

sanção da lei e a publicação das propostas, a fim de que as mesmas pudessem se adequar a 

nova legislação. Mesmo com a comemoração de 10 anos de aplicação da lei, os resultados 

apontam que as publicações legais tem sido a base fundamental na construção das propostas, e 

no que diz respeitos aos estudos africanos e afro-brasileiros, esses tem ocupado um espaço 

pouco expressivo. 

*** 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 A PARTIR DAS AULAS DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

Priscila Costa Matias / Orientador (a): Lydiane Batista de Vasconcelos (UPE-Campus 

Garanhuns) 

 

Através da disciplina de estágio supervisionado II, foi desenvolvido com os alunos um projeto 

que buscasse tornar concreta a implementação da Lei 10.639/03 na Escola Padre Antônio 

Callou de Alencar, trabalhando conceitos de história, história oral, e tradição; usando como 

recorte o grupo Coco Raízes de Arcoverde. O tema foi escolhido a partir da necessidade 

detectada de se trabalhar temas relacionados com a influência africana na formação histórico-

cultural do Brasil, sabendo das problemáticas que surgem a partir da falta de conhecimento 
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para com a história e cultura africana e afro-brasileira. A escola Padre Antônio Callou de 

Alencar situada no munícipio de Canhotinho/PE foi a instituição de ensino sob o qual este 

trabalho de estágio foi realizado em três etapas: ensino, pesquisa e extensão. Visto que, são 

componentes avaliativos obrigatórios no desenvolvimento do projeto da disciplina de Estágio 

Supervisionado II da Universidade de Pernambuco-Campus Garanhuns. O projeto foi 

planejado para além da implementação da lei 10.639. Buscando quebrar alguns preconceitos 

com relação a música e dança de matriz afro-brasileira; atentar os alunos para as influências 

africanas na nossa cultura; lançar um novo olhar do alunado para a preservação do patrimônio 

cultual e imaterial que nos circula e trazer uma nova concepção sobre oralidade. Dessa forma, 

o projeto se fez importante mostrar aos alunos uma nova percepção quanto a memória e 

tradição na formação social afro-brasileira e contribui para quebrar (pré)conceitos quanto 

algumas práticas culturais de matriz africana.  

*** 

 
 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES DO OFÍCIO HISTORIADOR NA 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA: AS APROPRIAÇÕES DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA DA UFS ENTRE 1972 E 2013 

 

Bárbara da Silva Santos / Orientador (a): Itamar Freitas de Oliveira (UFS) 

 

Este trabalho faz parte do projeto “Saberes e fazeres do professor de história nos currículos de 

formação inicial das universidades federais brasileiras (2002/2013)”, que tem como objetivo 

identificar os saberes e os saberes-fazer prescritos pelos currículos das licenciaturas em 

história das universidades federais. O presente artigo foi iniciado a partir dos primeiros 

resultados do exame dos programas de ensino do curso de licenciatura em história da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), que apresentaram um alto índice de disciplinas 

voltadas à transmissão dos rudimentos do ofício do historiador. Aqui, buscou-se identificar 

onde o currículo do curso da UFS reproduz os conhecimentos e habilidades prescritos pelos 

historiadores que estabeleceram e difundiram os procedimentos básicos do ofício do 

historiador. As principais fontes para este trabalho foram sete manuais de Introdução à 

História, os quais apresentam o sentido, objeto, método e função da história. Como objeto 

material de exame, fez-se o uso dos currículos de licenciatura história da Universidade 

Federal de Sergipe que vigoraram entre os anos de 1972 e 2011. Assim, esta comunicação 

procura responder às seguintes questões: o que dizem os manuais de introdução à história 

produzidos nos primeiros cinquenta anos do estabelecimento da Escola Metódica (1898-
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1961)? Quais saberes e fazeres são fundamentais à formação do historiador? Em que medida 

os currículos do curso de licenciatura em história da UFS reproduzem esses conhecimentos e 

habilidades ao longo dos últimos 40 anos? 

*** 

PESQUISA E FORMAÇÃO DOCENTE: PRODUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO NO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

DO CFP/UFCG A PARTIR DA MUDANÇA CURRICULAR. 

 

Josefa Emiliany Barros de Sousa / Orientador (a): Profª. Dra. Maria Lucinete Fortunato 

(UFCG) 

 

A referida pesquisa visa refletir sobre a formação do professor de história e o tipo de educador 

que está sendo formado no Curso de Licenciatura em História do CFP/UFCG. Problematiza 

até que ponto a formação de professores é permeada pela indissociabilidade entre produção e 

interlocução do conhecimento histórico, considerando a história produzida/ensinada e os tipos 

de concepções e práticas do ensino de História que têm sido referendados pelo novo PPC 

(2009). A pesquisa se encontra na fase de sistematização dos resultados finais e vem sendo 

desenvolvida em três etapas. É de natureza qualitativa, por meio de análise documental (PPP 

de 1979, o PPC de 2009 e Planos de Cursos de disciplinas teórico-metodológicas e práticas) e 

bibliográfica, tendo como fundamento analítico a análise de discurso. O Curso de 

Licenciatura Plena em História do CFP/UFCG foi criado sob uma perspectiva curricular que 

dissociava a relação entre teoria e prática e colocando o seu fazer pedagógico em torno de um 

único aspecto formar professores sem nenhuma preocupação com a produção e a socialização 

do conhecimento histórico, a partir dessa perspectiva sentiu-se a necessidade de reformulação 

do Currículo. A nova estrutura curricular contempla o domínio de saberes específicos do 

campo da História, assim como, está acompanhado de discussões e reflexões embasadas em 

propostas teórico-metodológicas que contribuem para a formação de profissionais de perfil 

atualizado no campo da história. A proposta é formar profissionais pensantes e críticos 

capazes de produzir e socializar seu próprio conhecimento histórico, professores-

pesquisadores.   

*** 
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A CIRCULARIDADE DE SABERES NO ENTRE-LUGARES DE FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE HISTÓRIA NA REGIÃO DO CARIRI 

 

Lívia Maria de Sousa / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

O trabalho apresenta o projeto de pesquisa, PIBIC/CNPQ, “A circularidade de saberes no 

entre - lugares de formação do professor de História na Região do Cariri” desenvolvido pelo 

professor Dr. Francisco Egberto de Melo. Pretende-se entender as circularidades dos saberes e 

as origens das relações que existem entre os profissionais que atuam na rede de ensino básico 

com os saberes acadêmicos do curso de História. O curso de licenciatura em História - 

Universidade Regional do Cariri (Urca) - forma anualmente, em torno de 130 profissionais e 

muitos voltam aos seus lugares de origem, para atuarem como profissionais. A pesquisa parte 

do princípio de que os saberes escolares e acadêmicos então em diálogo, o que resulta na 

possibilidade de novos saberes e experiências. Estes saberes são (re) significados e 

negociados no “entre – lugares” da Universidade e da escola básica em permanente diálogo. 

Vale enfatizar dois pontos: a reaproximação do aluno com o ambiente que já atuou como 

aluno e mais precisamente a aproximação com o ambiente no qual irá atuar como futuro 

professor. Essa aproximação possibilita e troca de experiências possibilita perceber as 

influências que o professor em processo de formação recebe de seus professores e do ensino 

básico nas práticas do curso de história. Assim, essa pesquisa levanta questionamentos sobre a 

possível influência desses profissionais sobre o fazer desses alunos em sala como professores. 

De todo modo, é essencial entender que esses saberes que estão em constante diálogo 

contribuem para o aprimoramento do ensino nas escolas básicas. Em linhas gerais, busca-se 

entender as circularidades dos saberes e suas origens, tendo como fontes os relatórios de 

alunos do curso de licenciatura em História que atuaram nas escolas como estagiários, assim 

como entrevistas com professores da rede básica de ensino na região do Cariri. 

*** 

O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE 

PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA 

NA REGIAO DO CARIRI 

 

Maria do Carmo Araujo de Oliveira / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

É fato que todos os anos as universidades lançam nas redes escolares de ensino básico 

professores que se dedicam por quatro anos na busca constante de uma formação acadêmica, 

na tentativa de suprir as demandas regionais.  Temos como referência a Universidade 

Regional do Cariri (URCA), no Ceará, a qual abriga graduandos de muitos cursos em 

licenciatura plena, dentre esses os do curso de História. Levando-se em consideração o ritmo 

em constante aceleração das inovações tecnológicas em uma escala multiplicativa e em curtos 
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intervalos de tempo, com efeitos significativos sobre todos os âmbitos da vida social, 

especialmente no campo educacional. Desta feita cabe aos professores, formadores de 

professores para a educação básica, repensarem constantemente a sua prática, pois a antiga 

forma de ensino de História tradicional baseada na memorização de conteúdos já não cumpre 

os critérios para uma formação à caráter. Assim sendo, as novas concepções pedagógicas em 

relação ao ensino de História visam o diálogo entre passado e presente, numa problemática 

entre: história, cotidiano e sua importância na formação do sujeito histórico, dentro de todo 

um contexto social, abrindo espaços a debates discursivo e historiográficos. Essas novas 

tendências didáticas elaboram vertentes produtoras de ideias, que questionam o método 

tradicional que encarava o processo histórico como “algo pronto e acabado”. Mas a questão é 

que, implicações terão um novo Projeto Político Pedagógico, fundamentado em novas 

concepções implantadas no ensino de história de forma a atingir as exigências da 

contemporaneidade, diversificando o processo ensino aprendizagem dentro de uma concepção 

histórica. Por fim, objetiva-se por meio dessa pesquisa a análise de documentos existentes em 

forma de atas de reuniões, currículos, ementas programas de disciplinas e memorandos, para 

que esses sirvam de base à reflexão mediante as propostas apresentadas como necessárias às 

práticas de ensino que mobilizavam e mobilizam o ensino de história na URCA. Ensejando-se 

também as mudanças e permanências de concepções que perpassam a prática pedagógica. 

*** 

O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE 

PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA 

NA REGIÃO DO CARIRI 

 

Natalia Fernandes Santos / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

Todos os anos as universidades lançam na educação básica, professores que se dedicam por 

um período de quatro anos na busca constante de uma formação acadêmica, que na maioria 

das vezes torna-se uma tentativa de suprir as demandas regionais.  Temos como referência a 

Universidade Regional do Cariri no estado do Ceará, a qual recebe graduandos de muitos 

cursos em licenciatura plena, dentre esses os do curso de História. Em meio a isso é notório o 

ritmo de constante aceleração das inovações tecnológicas em uma escala multiplicativa e em 

curtos intervalos de tempo, com efeitos significativos sobre os âmbitos da vida social, 

especialmente no campo educacional e historiográfico. Desta feita cabe aos professores, 

formadores de educadores para a educação básica, repensarem constantemente a sua prática, 

pois o ensino de História tradicional baseada na memorização de conteúdos já não cumpre os 

critérios para uma formação digna ao alunado da escola básica. Assim sendo, as novas 

concepções pedagógicas em relação ao ensino de História devem ser baseadas no diálogo 

entre passado e presente, sabendo relacionar a história cotidiana com os fatos importantes, 
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focalizando a problemática e seu contexto histórico, e abrindo espaços para um debate 

discursivo e historiográfico sobre as mulheres, os pobres, a morte, os “anônimos” entre 

outros. Essas novas tendências historiográficas elaboram vertentes produtoras de ideias, 

visando enquadrar o aluno como sujeito histórico agente de um processo que questiona o 

método tradicional que encara o processo histórico como “algo pronto e acabado”. Mas a 

questão é que se esse novo Projeto Político Pedagógico fundamentado em novas concepções 

pedagógicas implantadas no ensino de história atinge as exigências da contemporaneidade, 

encarando o processo ensino aprendizagem dentro de uma concepção histórica. Por fim 

busca-se nessa pesquisa (PIBIC/CNPQ) através de narrativas orais, com depoimentos dos 

professores que fizeram e fazem parte do departamento do curso de história da URCA, para 

que através desta fonte se possa refletir e discorrer sobre as mudanças apresentadas como 

necessárias às práticas de ensino de historia que mobilizavam e mobilizam o ensino em 

relação ao curso da referida instituição, analisando as mudanças e permanências de 

concepções que perpassam a prática pedagógica.  

*** 

 

 
SESSÃO COORDENADA 02-B – Coordenadora: Profa. Ms. Aryana Costa (UERN) 
 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS NO ENSINO DE HISTÓRIA: 

APONTANDO QUESTÕES 

 

Aldeir Fernandes de Oliveira / Orientador (a): Profª Ms. Hercília Maria Fernandes (UFCG) 

 

A pesquisa monográfica que exerço busca refletir sobre os procedimentos didático-

metodológicos utilizados nas aulas de História do Ensino Fundamental na Escola Dom 

Moisés Coelho em Cajazeiras – PB. O ensino de História na contemporaneidade tem sido 

constantemente atravessado pela inserção de novos e diversos procedimentos didático-

metodológicos. Esses procedimentos são as técnicas, os métodos que o professor de história 

utiliza para realizar suas aulas, nos quais ele emprega toda a sua arte de educador com o 

intuito de facilitar o acesso ao conhecimento, além do mais, orienta toda a atividade educativa 

em busca da eficiência no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, num primeiro 

momento propõe-se uma discussão acerca da história do ensino de história no Brasil, levando-

se, principalmente, em consideração as metodologias empregadas nos períodos históricos da 

historiografia brasileira, as quais se pressupõem que sejam influenciados pelas correntes 

paradigmáticas da História (como conhecimento científico/ciência) que vão desde o 
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Positivismo até a tendência da Nova História. Num segundo momento há a análise dos 

documentos oficiais (PCN, LDB e PPP), promovendo uma reflexão acerca de como estão 

postos nas diretrizes educacionais brasileiras criados nas décadas de 1980/90 os 

procedimentos didático-metodológicos para o ensino de História. Num terceiro momento, 

parte-se para a pesquisa qualitativa de campo, utilizando instrumentalmente a História Oral, a 

qual busca, essencialmente, por meio de entrevistas e questionários com professores, bem 

como, da própria observação das aulas de história, entender como se constituem esses 

procedimentos e qual a sua importância no processo educacional escolar. 

*** 

PENSANDO O ENSINO CRÍTICO COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE 

SABERES NO ENSINO DE HISTÓRIA. 

 

Maria Pereira De Sousa / Orientador (a): Prof. Ms. Isamarc Gonçalves Lôbo (UFCG) 

 

Esta comunicação propõe expor uma reflexão sobre as concepções de um ensino critico 

construtor de saberes. Partindo do pressuposto que as aulas de história bem como o processo 

de ensino, seja algo além da transmissão de saberes apenas a serem memorizados e 

meramente reproduzidos tal como lhes foi passado. Neste sentido, busco analisar as 

concepções que moldam esse ensino, bem como as correntes historiográficas que se 

assemelham ou se opõem as teorias didático-pedagógicas a esse tipo de ensino. Ainda nesta 

ótica, propomos investigar e expor o papel da escola e do professor na construção da 

criticidade, refletindo sobre a relevância do espaço escolar e a postura adotada pelo professor, 

para a construção de um sujeito critico. Outrossim abordaremos as metodologias e recursos 

didáticos adotados por esta concepção de ensino. A pesquisa que realizo toma como lócus de 

analise a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Constantino Vieira 

localizada na cidade de Cajazeiras – PB, buscando identificar ou não a presença de um ensino 

de história construtor da criticidade no ensino médio. 

*** 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Antonia Mariane Melo de Sousa / Orientador (a): Igor Alves Moreira (UVA) 

 

Compreende-se que o ensino de história tem suas dificuldades tanto no ensino fundamental 

como no médio. A disciplina de História é de fundamental importância para o discente na sua 

atuação na sociedade, nos diferentes espaços, desempenhando um papel histórico nas suas 

mais variadas formas, no seu campo crítico, político e social. Desmistificando a História 

como uma disciplina com bases limitadas apenas nos feitos dos heróis e dos grandes 
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personagens; apresentando como agente histórico e participante do seu tempo construindo 

novos conceitos de História. Por isso é essencial que nos primeiros anos do ensino 

fundamental seja introduzido o ensino de História para a construção de conceitos históricos a 

parti dessa fase escolar, que será desenvolvido e trabalhado ao longo da sua vida estudantil. 

No ensino fundamental a Historia trás novos assuntos que com ajuda do professor pode ser 

muito atraente para o aluno, as possibilidades são inúmeras, uma forma de conquistar a 

atenção é dominar o assunto driblando o conteúdo sugerido pelo livro didático, essa forma de 

ensinar passa ao aluno um profissional diferenciado e faz ele se sentir confiante para aprender, 

e que História é simples e interessante. Apresentam-se aspectos do ensino fundamental e a 

importância da introdução dessa disciplina no período acima citado. Analisamos o ensino de 

História desde a escola elementar ou primária, a importância da disciplina na escola sendo 

iniciada desde o ensino fundamental I e suas perspectivas atuais, como o ensino de História 

está atuando hoje nas escolas e também o papel do professor como facilitador desse saber. 

Volta-se a pesquisa para autores que estudam esses mesmo assuntos com intuito de assimilar 

e desenvolver um trabalho que venha ajudar a contribuir com o ensino de História. 

*** 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

Maria Juciele de Araujo Rios / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

O referido artigo trata do Ensino de História no Ensino Médio e tem como objetivo utilizar os 

conhecimentos já existentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais no intuito de ajudar os 

docentes e discentes no processo ensino-aprendizagem de História em sala de aula. Dentro 

desse contexto, pode-se dizer que, os PCNs surgiram para proporcionar ao professor 

orientações, debates e discussões sobre o currículo do ensino de História no ambiente escolar. 

Dessa forma entende-se que as informações do conhecimento nos dias atuais são essenciais 

para tornar o ensino-aprendizagem entre docentes e discentes, mais inovador e com mais 

qualidade. O professor de História deve estar sempre atento ao melhor método de ensino, para 

que o discurso histórico possa prevalecer de fato na formação cidadã do aluno.  Para que a 

metodologia de trabalho ocorra de forma eficiente em sala de aula, é necessário que o 

professor utilize metodologias que possibilitem um melhor ensino-aprendizagem, em relação 

aos aspectos históricos contidos na vida do discente. Nessa perspectiva, o professor passa a 

entender as políticas públicas relacionadas ao ensino de História no Ensino Médio, 

possibilitando ao aluno em sua vivência cotidiana, compreender de forma crítica e reflexiva 

os problemas econômicos, políticos, sociais, ambientais e culturais existentes no mundo 

contemporâneo. Espera-se que esse trabalho venha corroborar com a prática pedagógica do 

professor em sala de aula, ou seja, com um ensino de qualidade. Em meio a esse contexto, 

esse trabalho tem como objetivo utilizar os conhecimentos existentes nos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais no intuito de ajudar os docentes e discentes no processo ensino-

aprendizagem de História em sala de aula. Nessa perspectiva entende-se que a História 

redimensiona aspectos na vida da sociedade, ou seja, estabelece o papel do indivíduo no 

contexto histórico, político, social e econômico em que está inserido. 

*** 

AS LINGUAGENS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS-EJA 

 

Felipe Inácio da Silva / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

Diante de tantas formas de ensino disponíveis ao professor hoje em dia, fica difícil entender 

“O porquê” de tanta dificuldade de se ter uma boa prática de ensino, talvez seja a maneira de 

como se ensinou e ensina o professor, mas isso e parte de uma problemática ampla que possa 

ser debatida, em outra oportunidade. As linguagens alternativas no ensino de história são uma 

poderosa ferramenta de auxílio ao ensino regular e principalmente a educação de jovens e 

adultos, por ser uma modalidade muito diferenciada principalmente por seu público alvo. Um 

primeiro ponto que se destaca é fato de que os professores da educação de jovens e adultos 

têm, hoje um nível de formação bem mais complexo do que algumas décadas atrás. Mesmo 

assim, essa formação ainda não é especifica para esse trabalho. É neste contexto que deve 

abordar as linguagens alternativas no ensino de história na EJA, diante de sua importância 

como ferramenta de auxílio ao professor e, a necessidade de usá-las em sala de aula. Se a 

educação de jovens e adultos tem sua maior qualidade na diferença, nada melhor que explorar 

esta qualidade. É neste sentido que pretendo analisar de que forma esses conteúdos são 

abordados nos parâmetros curriculares, e como estes conteúdos são abordados pelo professor 

em sala se aula, trabalhando assim com a história de vida de professores e como selecionam e 

organizam esses conteúdos de forma que, se mostrem de acordo com a realidade do aluno da 

EJA para que ele possa compreendê-la, questioná-la e ampliá-la. 

*** 

 

DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

O ENSINO DE HISTÓRIA NA APOSTILA PRIMEIRO, APRENDER! 

 

Artur da Cruz Macedo / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA)  
 

O trabalho tem como objetivo analisar a proposta de ensino de história, tomando por base o 

material didático disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), 

vinculada a órgãos estaduais como a FUNCAP (Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa) e 
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ao Ministério da Educação. Proponho assim, pensar a proposta de ensino de história a partir 

do material didático denominado de Apostila Primeiro, Aprender!, um dos componentes do 

Programa Aprender Pra Valer criado em 2008 no período do governo de Cid Ferreira Gomes. 

A apostila é um projeto voltado aos alunos do primeiro ano do ensino médio da rede pública e 

estadual de ensino. Para tanto; busquei contextualizar sobre o ensino de história, sua 

constituição como disciplina e objeto de pesquisa e a constituição de uma consciência 

histórica, para assim analisar através do programa Primeiro, Aprender!, que se coloca sob o 

lema LER BEM PARA APRENDER PRA VALER, a proposta de ensino de história. É assim 

que se dará a discussão do trabalho, pois é impossível trabalhar o ensino de história como 

objeto de pesquisa sem conhecer sua constituição e áreas afins. Diante do diálogo 

estabelecido com autores que abordam a temática do ensino de história, busquei analisar 

através o PROGRAMA APRENDER PRA VALER, especificamente no que toca ao ensino 

de história proposto no material didático. A análise da apresentação dos autores para o ensino 

de História no projeto faz perceber que os mesmos se propõem em favorecer um ensino de 

história que promova no aluno o interesse pelo debate, discussão, compreensão, leitura que 

possibilite ao aluno pensar as relações de memória, tempo e história. A pesquisa que vem 

sendo desenvolvida busca identificar até que ponto a proposta, em seu texto, imagens e 

atividades, é coerente com a apresentação dos autores e em que medida se aproxima dos 

parâmetros curriculares nacionais e das reflexões de especialistas do campo de ensino de 

história.  

*** 

JORNAL REDE JOVEM JARBAS: NOVA METODOLOGIA DE ENSINAR 

HISTÓRIA. 

 

Débora Magalhães Araújo / Orientador (a): Igor Moreira Alves (UVA) 

 

Esse artigo foi desenvolvido para problematizar projetos pedagógicos que auxiliam o ensino 

de História extraclasse, e que o mesmo tem como objetivo valorizar a formação do Professor. 

Um desses projetos que o artigo reflete com clareza e atenção é o Jornal produzindo pelos 

bolsistas do PIBID-Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – CAPES, de 

História da UVA- Universidade Estadual Vale do Acaraú, em conjunto com ajuda dos alunos 

da E.E.F.M. Ministro Jarbas Passarinho, tendo como objetivo divulgar as atividades dos 

alunos do PIBID e conteúdos históricos para levar o aluno a se interessarem pela História, 

para ajudar na formação de valores, e cidadania. Nesse presente artigo, além de focalizar o 

jornal, vai mencionar a importância do PIBID para o ensino de História através de sua 

atuação, e discutir como está à realidade do ensino de História hoje. De acordo com a LDB- 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/1996) e os PCN’s- Parâmetros Curriculares 

Nacionais de História, leva a pensar historicamente na prática do ensino, e que professores 
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busquem inúmeras formas e técnicas de trabalhar um determinado conteúdo, com a finalidade 

de facilitar o conhecimento para o aluno.  Então é nessa perspectiva descrita acima que artigo 

adquire compreensão, através de uma análise da situação do ensino de história junto com a 

publicação do Jornal Informativo sobre acontecimentos históricos, que desde dezembro de 

2012 é construído, para que posso passar informações precisas e assuntos históricos. Sua 

primeira edição abordou o projeto desenvolvido da consciência Negra, uma introdução da 

História da Escola, dicas de filmes, leitura, e ensino de valores, pois abordou a importância da 

família, respeito ao próximo com e um textos de motivação para que o aluno além de se 

apropriar de conhecimento, e seja sensível a texto que lhes passe uma lição de vida. 

*** 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO ESTUDO DIRIGIDO 

 

Thiago Rodrigues Pereira / Orientador (a): Francisco Egberto de Melo (URCA) 

 

O presente artigo discorre acerca de uma abordagem teórico-metodológica do estudo dirigido 

presente no livro didático de Estudos Sociais, tendo como premissa o pensamento de que o 

conhecimento histórico não é apenas um elemento passível apenas à reprodução. Havendo, 

portanto a necessidade deste trabalho salientar como o ensino de História  era trabalhado neste 

período, pelo qual não se pode confundir com consciência histórica, visto que, esta por sua 

vez, é inerente ao indivíduo. Nesse sentido, este trabalho é realizado à luz do diálogo entre o 

ensino de História e a consciência histórica . Para tanto tem-se  como objeto de estudo o 

estudo dirigido no livro didático. Portanto, são utilizadas como fontes o Livro de Estudos 

Sociais intitulado “Excursionando pelo Mundo”, de autoria de  Ari H. de Souza e Rosi O. 

Araújo, e a Lei de Diretrizes e Bases- LDB, n° 5692/71. Dessa forma, desenvolve-se  uma 

abordagem Histórica do ensino de história, lhe  ressaltando  o surgimento da História 

passando pelo processo de cientificização do século XIX até o ano da edição do livro 

analisado. O livro analisado  se encontra em um período em que o ensino de História pautava-

se em um reforço ao Sistema capitalista atrelado à ideia de progresso  ufanista, com o qual  o 

governo pretendia que o ensino fosse voltado para disciplinarização na lógica capitalista. 

Nessa áurea, se tinha como proposta pedagógica o estudo fundamentado no tecnicismo  No 

que concerne a esta modalidade, percebe-se   uma presença constante do anseio por fixar o 

conteúdo por meio de diversas atividades de repetição , havendo assim um exercício para esse 

fim. Dessa forma, o ensino de história pautava-se na aprendizagem dos grandes 

acontecimentos épicos e nacionais. 

*** 
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ENSINO DE HISTÓRIA E MÚSICA: POR UMA HISTÓRIA CANTADA NAS SALAS 

DE AULA. 

 

Ana Carla de M. Trindade / Orientador (a): Profª. Drª. Jailma Maria de Lima (UFRN) 

 

Nos dias atuais, multiplicam-se as fontes documentais utilizadas com fonte metodológica no 

processo do ensino-aprendizagem da historia, estas, por sua vez, tem o papel de ‘facilitar’ e 

colaborar no entrosamento dos estudantes com os conteúdos ensinados no ambiente escolar. A 

música, sendo uma dessas fontes documentais, vem ganhado destaque e espaço na sala de 

aula mostrando-se um importante recurso didático metodológico. Partindo desse pressuposto, 

este trabalho tem por objetivo mostrar a importância/utilidade da música como documento 

histórico e recurso didático-metodológico para o ensino de história, utilizando-a na 

compreensão/entendimento dos conteúdos históricos, bem como, seu papel de interlocutora 

no diálogo professor-aluno, assim contribuindo na construção da opinião crítica dos 

educandos, uma vez que por meio das letras de músicas é possível fazer análises/reflexões e 

comparações com o momento histórico estudado. Neste caso, nos lançaremos, por exemplo, 

no período da revolução de 1930 que desencadeou a chamada “Era Vargas” examinando as 

visões sobre o seu discurso nacional/patriótico a partir de alguns sambas da época. Nomes 

como Ari Barroso, Henrique Gonçalves, compuseram grandes sucessos como “Aquarela do 

Brasil” e “diplomata” respectivamente, tais canções nas entrelinhas conectavam nacionalismo 

e samba. Através de análises/reflexões das letras é possível trabalhar/problematizar a música 

pensada na sala de aula entendendo-a como uma fonte documental que pode suscitar o aluno a 

se colocar como sujeito-crítico e agente da história, ampliando sua visão sobre os momentos 

históricos estudados. Por fim, teórico-metodologicamente, dialogaremos com alguns 

especialistas da área de ensino de história, tais como: Maria Auxiliadora Schmidt, Circe 

Bittercourt, Selva Guimarães Fonseca, e da música como: Marcos Napolitano, Sergio Cabral, 

Magno Bissoli Siqueira, Alberto Mussa dentre outros. 

*** 

A LEITURA DE MAPAS HISTÓRICOS PARA O ENSINO 

 

Ronilson Fernandes da Silva / Francisco Edigley Macedo / Orientador (a): Frederico de 

Holanda Bastos (URCA) 

 

A Cartografia trata de formar, produzir, divulgar e utilizar mapas. Apresenta o espaço através 

de símbolos, cores, entre outros elementos. Os primeiros mapas foram traçados pelos Gregos, 

em função de suas expedições militares e de navegação, e desde então ela vem sendo utilizada 

com mais frequência. A cartografia surge somente no século XIX como ciência, mas sua 

história antecede a própria escrita. De início, é imprescindível destacar a importância que a 

cartografia tem para o processo de ensino aprendizagem, pois a cartografia, na forma do 
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mapa, é definida na escola, como um recurso visual do qual o professor deve se valer para 

ensinar e, desta forma, representa uma comunicação que auxilia na concepção dos elementos 

espaciais. Entretanto, deve-se ter cuidado, pois, por este mesmo motivo, o mapa há muito vem 

sendo utilizado apenas como recurso visual para prender a atenção do aluno e esta não é a sua 

verdadeira faceta frente às necessidades impostas pelas novas dinâmicas do processo de 

ensino aprendizagem. Deste modo, o objetivo principal deste trabalho é mostrar a importância 

da cartografia para o ensino de História, principalmente no que se trata da leitura de mapas 

históricos, os quais aparecem frequentemente nos livros didáticos. Inicialmente este trabalho 

foi desenvolvido na forma de um minicurso ministrado na XVI Semana de História da 

Universidade Regional do Cariri com o intuito de apresentar as possibilidades de trabalhar a 

cartografia em sala de aula como ferramenta auxiliar ao processo de ensino aprendizagem, 

tendo em vista que a cartografia não está presente apenas em meio aos estudos geográficos, 

esta se materializa através de mapas nos livros didáticos, tornando-se imprescindível para o 

professor de História um conhecimento básico acerca das novas abordagens referentes à 

leitura e interpretação dos mapas com os quais irão se deparar. 

*** 
 

 

 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

ISSO É COISA DE MENINA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM AS 

TEMÁTICAS DE GÊNERO E RACISMO NA SALA DE AULA. 

 

Natália de Araújo Costa / Orientador (a): Lydiane Batista de Vasconcelos (UPE - Campus 

Garanhuns) 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades e resultados  das oficinas 

desenvolvidas com turmas sexto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Virgília 

Garcia Bessa, localizada na comunidade Quilombola Castainho, situada na zona rural da 

cidade de Garanhuns-PE, tais atividades tiveram inicio em 2012 e faz parte do projeto 

intitulado: Educação Escolar em Comunidades Quilombolas (PROEC- UPE). Os trabalhos 

realizados nesta localidade tiveram como objetivo discutir e explorar assuntos como o 

Racismo e as Relações de Gênero, para assim  perceber como estes são tratados no ambiente 

escolar e no cotidiano da comunidade, visando gerar uma consciência social, assim como a 

SESSÃO COORDENADA 3 – HISTÓRIA E GÊNERO  

Coordenadora:  Ms. Josinete Lopes (URCA) 
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aproximação entre os alunos e os demais membros da comunidade e uma sensibilização, para 

esta realidade a qual são expostos. Inicialmente utilizamos como metodologia: leitura, 

discussão e produções textuais a partir de histórias em quadrinhos a exemplos da Turma da 

Mônica e Xaxado, ambas assinadas pelo cartunista Maurício de Souza. Após esta etapa houve 

visitas a escola com realização de atividades para compreendermos como os alunos 

ressignificaram no ambiente escolar os conteúdos trabalhados. Realizamos um dialogo com as 

proposições teóricas de Roger Chartier sobre representações e práticas sociais, no intuito de 

fundamentar a pesquisa e então desenvolver uma comunicação produtiva. Estas vivências 

serviram de base para dar continuidade ao projeto com a realização de novas oficinas, agora 

com alunos do sétimo ano, da mesma escola. 

*** 

OS DISCURSOS HETERONORMANTIVOS NO AMBIENTE ESCOLAR: PRÁTICAS 

E ESTRATÉGIAS 

 

Alisson Felinto Trajano / Orientador (a): Eronildes Câmara Araújo (UFCG) 

 

Neste artigo apresento uma análise acerca dos discursos heteronormativos que são construídos 

no ambiente escolar, como esses enquadram as diversas identidades sexuais, bem como o 

posicionamento do corpo docente/administrativo no trato dessas questões. Para isso tenho 

como 'objeto' de analise uma escola estadual na cidade de Campina Grande/PB, na qual 

através do programa de iniciação a docência-PIBID no qual sou bolsista, e a um ano venho 

desenvolvendo uma pesquisa sobre a temática e a partir disso observando, por meio de 

entrevistas e pelas próprias práticas do cotidiano escolar, como são discutidos as questões 

referentes as práticas homoafetivas  tanto pelos alunos, quanto pelos professores, e de como 

os discursos heteronormativos  em sua maioria nesse espaço (escolar) vem por  inflamar o 

preconceito e práticas homofóbicas. A problemática que proponho neste artigo teve seu 

primeiro movimento impulsionado pelas manifestações de desconforto e homofobia em sala 

de aula com relação a alguns alunos dessa comunidade escolar que demonstram 

características homossexuais. E para essa análise tenho como principal referência o 

pensamento de Michel Foucault, especialmente com relação à construção discursiva de 

conceitos como normatividade (que por sua vez tem servido para criação e manutenção de 

padrões de conduta nesses espaços institucionais), bem como identidade, sexualidade e 

diferença. 

*** 
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“UM CORA  O QUE SÓ SE FEZ PARA TE AMAR”: A HISTÓRIA DO AMOR 

PROIBIDO DE AIZINOEL E QUINCAS CONTADA A PARTIR DAS CARTAS. 

 

Gleiciane Damasceno Nobre / Orientador (a): Erick Assis de Araújo (UECE) 

 

Na primeira metade do século XX, o Ceará passava por um período de transição que refletiu 

em transformações urbanísticas, políticas, econômicas, sociais e até mesmo sentimentais. A 

partir disso, pode-se perceber o quanto as demonstrações afetivas foram alcançadas por tais 

transformações. As mudanças nos comportamentos passaram por alterações  a partir da 

chegada do capitalismo, com seus ideais e tecnologia. Sendo assim, novas e mais ousadas 

maneiras de demonstrar o amor foram assimiladas, principalmente, pelos populares. No ano 

de 1917, o 3º Sargento do Regimento Militar, Francisco Alves de Albuquerque, ao retornar a 

sua casa, flagrou sua esposa, Leonizia, e o amante, Joaquim, deitados, seminus, em uma rede. 

Um conflito foi travado entre o marido e o amante. A mulher, ao tentar separá-los, acabou 

gravemente ferida, o que a levou a óbito. Já fazia tempo que os dois trocavam cartas 

apaixonadas utilizando os pseudônimos Aizinoel (Leonizia ao contrário) e Quincas, alcunha 

atribuída a Joaquim. A partir da análise das cartas e do processo-crime, pretende-se 

compreender como eles desafiaram os padrões convencionais da conservadora sociedade 

fortalezense, para viver o que acreditavam ser o “amor verdadeiro”, e a forma como 

descreviam esse sentimento. 

*** 

O JORNAL A AÇÃO: COMPORTAMENTO FEMININO E RELAÇÕES DE 

GÊNERO NA CIDADE DO CRATO (1960 – 1970) 

 

Jordania Martins da Silva / Orientador (a): Jane Derarovele Semeão e Silva (URCA) 

 

No século XX as mulheres passaram a participar de encontros e movimentos sociais que 

objetivavam discutir sobre suas intimidades, individualidades e sobre o papel feminino e 

social que exerciam diante de tantos bloqueios patriarcais, religiosos e no campo profissional 

que, pelo menos desde o século XIX, lhes eram impostos. Os reflexos dessas reuniões, em 

grande ou pequena escala, refletiram em vários lugares pelo mundo e pelo Brasil provocando 

mudanças de comportamento entre homens e mulheres. O que pode ser percebido, 

especialmente, a partir dos anos 1960. Os questionamentos lançados ao tradicionalismo 

familiar e religioso marcaram esse período que, lentamente, provocaram a quebra dos padrões 

de comportamento tidos como da natureza feminina, como a dedicação ao lar, ao marido e aos 

filhos. Este trabalho procura refletir sobre o Jornal A Ação, que foi um dos principais meios 

de informação na cidade de Crato-Ce e as representações sobre o feminino divulgadas em 
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suas páginas semanalmente nos anos de 1960 a 1970. O período escolhido se deve às 

transformações ocorridas durante esses anos no que diz respeito ao comportamento feminino. 

O movimento feminista e as aceleradas mudanças pelas quais a sociedade passava 

contribuíram, nesse sentido, para maior liberação das mulheres para o espaço público. Como 

o jornal A Ação reagiu a essas transformações? Que representações sobre o feminino eram 

divulgadas em suas páginas durante esse período? Essas são algumas das questões que 

norteiam esse trabalho. Com essa proposta esperamos também contribuir para o 

desenvolvimento dos estudos de gênero na historiografia caririense, ainda tão carente de 

pesquisas históricas que tomem como objeto de estudo as mulheres. 

 

*** 
 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

AS “MARIAS COCA COLAS” NA CIDADE DE FORTALEZA: SENSIBILIDADES 

FEMININAS ENTRE OS ANOS DE 1940 A 1950. 

 

Ariane Rebouças Araújo / Orientador (a): Fátima Maria Leitão (UECE) 

 

O presente trabalho busca analisar as representações dos modos de pensar e agir das 

chamadas “Maria Coca Colas”, na cidade de Fortaleza no período que compreende a Segunda 

Guerra Mundial. Tendo em perspectiva a influência cultural norte -americana que assolava o 

comportamento da população fortalezense, essas mulheres exerceram uma nova forma de 

vivenciar o feminino, permitindo-se em meio às críticas da sociedade o impulso das paixões 

ao se envolverem com os soldados americanos que chegavam à instalação das bases aéreas na 

capital cearense. Essas eram mulheres ousadas para seu tempo, pois fugiam aos padrões de 

comportamento impostos pela sociedade fortalezense, ao namorar os soldados americanos. A 

maioria delas era da elite e classe média. Eram moças bem-educadas, finas e de uma 

delicadeza esplendorosa. Elas desafiaram a sociedade com seu comportamento moderno. 

 Sendo assim de forma a resgatar as sensibilidades dessas mulheres os aportes teóricos e 

metodológicos da história cultural por meio dos novos enfoques historiográficos, como 

práticas e representações, possibilitam o estudo dos sentimentos femininos que perpassavam 

as mulheres chamadas de “Coca Colas”.  

De tal forma para compor o trabalho serão utilizados periódicos como os jornais O Nordeste, 

O Correio do Ceará, bem como fontes orais. Tendo-se como embasamento a metodologia da 

história oral, o depoimento de pessoas que vivenciaram as décadas de 40 a 50 tornam-se de 
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extrema importância para este estudo, visto que, a busca de memórias nos trazem 

reconstruções do passado que apresentam particularidades sobre a temática ora apresentada, 

buscando através dos relatos impressões particulares sobre esse acontecimento. Contudo este 

estudo nos mostra um novo comportamento que se modificava na medida em que essas 

“mulheres ousadas”, mostrava por meio de atitudes e sentimentos novas possibilidades ao 

feminino na cidade de Fortaleza, que em meio as críticas e rejeição da sociedade se 

permitiram as pulsões e paixões desafiando a moral e os bons costumes mantendo relações 

amorosas com esses soldados. 

*** 

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO COTIDIANO FAMILIAR: RELATOS DE 

RESISTÊNCIAS E SUPERAÇÃO 

 

Francisca Maria da Silva Barbosa / Orientador (a): Iara Maria de Araújo (URCA) 

 

A violência de gênero tem se configurado atualmente como um grave problema social, 

político e de direitos humanos de extrema relevância. Tornou-se alvo de  políticas públicas 

que tentam coibir tal fenômeno. A violência conjugal, uma das formas  da violência de gênero 

ao se expressar, principalmente,  no ambiente familiar e  no interior das relações íntimas e 

afetivas, foi historicamente tratada como uma questão corriqueira da vida privada envolvendo 

somente as partes atingidas diretamente. Ao questionar as noções culturais de família o 

movimento feminista, tenciona a visão dessa instituição como pertencente ao espaço do 

privado, colocando em questão sua estrutura ancorada na autoridade masculina e submissão 

feminina. A lei 11.340/96 conhecida por Lei Maria da Penha, revela mudanças nesse aspecto, 

pois  introduz inovações no trato da violência conjugal propondo uma nova forma de lidar 

legalmente com os conflitos interpessoais. O  presente trabalho tem como objetivo refletir 

sobre a presença da violência no cotidiano familiar, destacando suas formas de manifestação, 

resistências e conseqüências para os membros da família. Para isso realizou-se um estudo 

exploratório de caráter quantitativo e qualitativo a partir dos dados referentes aos inquéritos 

instaurados na Delegacia de Defesa da Mulher de Crato-CE entre os anos de 2003 a 2010 e 

entrevistas realizadas com quinze mulheres, na faixa etária entre 19 e 63 anos, que prestaram 

queixa nessa DDM. De acordo com o levantamento de dados, pudemos observar, no interior 

dos conflitos interpessoais, que culminaram em violência,  disputas relacionadas ao poder, 

autoridade relacionadas  ao papel esperado e desempenhado por cada sexo. Fatores 

emocionais, morais, psicológicos, econômicos, entre outros foram citados como fatores 

precipitantes, tornando a mais complexa a resolução dos conflitos. 

*** 
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O CONFORMISMO FEMININO NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX(1900-

1920): A MULHER DISCIPLINADA PARA O LAR. 

 

Risoneide Silva de Araújo / Orientador (a): Mariana Moreira Neto (UFCG) 

 

Esse trabalho apresenta os resultados preliminares da pesquisa que vem investigando como é 

elaborado e vivenciado o conformismo que caracterizava as condições de vida das mulheres 

no início do século XX e como essas condições expressam relações de gênero geradas a partir 

de determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. Os assuntos relacionados ao lar 

como cozinhar, bordar e cuidar das tarefas domésticas estavam implantadas no cotidiano das 

mulheres, gerando situações de resignação e entravando sua potencialidade de pensar, agir, e 

questionar. Busca-se, portanto, investigar como o contexto social vai ser determinante nesta 

configuração ao produzir normas e regras de conduta e atuação social que disciplinava e 

orientava a mulher apenas para os serviços do lar. Sendo essa a principal função da mulher ser 

boa esposa e ótima dona de casa, as mães ensinavam às filhas aquilo que já havia adquirido 

com suas mães, havendo assim, uma transmissão de modos e costumes que nessa época era 

predominante e que redundavam no conformismo assegurado pela lei, pelas regras e normas 

de vivência social, pelos costumes, num cenário que considera a mulher como apêndice e 

complemento masculino, devendo, desde a tenra idade, ser ensinada e disciplinada para 

reproduzir o papel de mãe, esposa, dona de casa, garantindo o conformismo e a estabilidade 

da ordem social. 

*** 

COM O ESPELHO NA MÃO E A FACA NA OUTRA: ATOS DE VIOLÊNCIA 

PRATICADOS POR MULHERES EM CRATO NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XX 

 

Rosana Lopes Pereira / Orientador (a): Jane Semeão (URCA) 

 

A proposta dessa pesquisa é analisar as representações construídas em torno das mulheres 

acusadas de terem cometido crimes na cidade do Crato na primeira metade do século XX, 

com o intuito de discutir a relação da sociedade cratense com essas mulheres. A partir de 

processos-crime, procuramos compreender como a violência praticada por elas era vista pela 

população, os motivos que as levaram a cometer os delitos dos quais foram acusadas e o 

contexto social das mesmas. Nesse sentido, a cidade do Crato torna- se palco desta 

investigação, que tomará a violência praticada por mulheres como principal objeto de estudo. 

Serão usados, portanto, seis processos criminais do referido período, sendo estes de 

homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, ameaça, lesão corporal e danos morais. Para 
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entender as representações acerca da mulher criminosa, recorreremos também a algumas 

produções historiográficas que tratam desse conceito, como o livro “História cultural: entre 

práticas e representações” de Roger Chartier, assim, como à categoria gênero. Até o estágio 

da presente pesquisa, percebemos que o ato cometido por elas era associado a um perfil de 

pessoa cuja “marca” principal fora sua postura social. Mulheres que fugissem do 

comportamento considerado adequado para a sociedade, como ingerir bebida alcoólica, por 

exemplo, eram previamente descriminadas e consideradas como capazes de praticarem algum 

ato violento. 

*** 

 

 
DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

  
UM RIO, UMA CIDADE. O RIO GRANJEIRO E A CONSTITUIÇÃO DA CIDADE 

CRATO NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX. 

 

Gilmaria Feitosa da Costa / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

Este projeto tem como objetivo analisar a formação da cidade do Crato a partir das relações 

dos seus habitantes com o rio Granjeiro, na segunda metade do período oitocentista. Os rios 

geralmente são fatores de atração do povoamento pelo fornecimento de alimento e água que 

viabilizam a fixação dos homens. No Crato, um núcleo de seres humanos se fixou próximo 

das margens do o rio Granjeiro, primeiramente os indígenas, depois os colonizadores e 

escravos, posteriormente uma população mesclada, constituíram o povoamento do território 

do Crato, desde meados do século XIX. Os habitantes locais passaram a usufruir do rio para 

suas atividades cotidianas, por exemplo, a lavagem de roupas, mas também para dar suporte a 

atividades como a pecuária e a agricultura. No desenvolvimento dessas atividades, surgiu uma 

disputa entre os donos de gado e os agricultores, em 1850, pelas terras em volta ao rio 

Granjeiro. Essa disputa é percebível no jornal O Araripe (1855-1864), que relatou na época as 

críticas dos agricultores que tiveram sua plantação destruída pelas sucessivas passagens de 

gado. Essas duas práticas aconteciam muito perto uma da outra. Nesse contexto do Crato, 

SESSÃO COORDENADA 4 – HISTÓRIA, MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

Coordenadora: Ms. Isabel Cortez (URCA) 
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existiam os Códigos de Posturas que visavam normatizar as práticas humanas, entre elas, 

organizar a relação do homem com o meio ambiente, com intuito de evitar que o plantio, 

criação e urbanização ameaçasse a existência dos córregos de água da cidade. Dessa forma, a 

intercalação das duas fontes impressas proporciona a compreensão da relação do homem 

oitocentista com o rio Granjeiro e como este foi importante na constituição da cidade do 

Crato. 

*** 

UMA HISTÓRIA DILUÍDA PELA ÁGUA 

 

Gabriela Nunes Alves / Naiana Tavares Macedo / Orientador (a): George Pimentel Fernandes 

(URCA) 

 

A cidade do Crato-Ce caracteriza-se por apresentar uma área rural com população de 

aproximadamente 20.525 habitantes. Com a perspectiva da transposição do rio São Francisco, 

que é um empreendimento do Governo Federal com o intuito de construir mais de 700 

quilómetros de canais com implicações em várias cidades nordestinas, com suposta 

perspectiva de solucionar o problema da seca que atinge uma vasta região do semi-árido 

brasileiro. Porém é conveniente destacar que esse trabalho de responsabilidade do governo se 

reflete diretamente  na vida das pessoas no sentido de afetar  totalmente na história dos 

indivíduos. Destacamos que a transposição atingirá, em particular, o distrito do Baixio das 

Palmeiras, situado na zona rural do município do Crato. Por se tratar de uma área com 

habitantes que tem suas raízes naquela região, a simples ideia de desapropriação tem 

provocado na comunidade discussões polémicas. Neste trabalho, recorremos aos moradores 

que residem na localidade à mais de 20 anos e que serão atingidos pela transposição e 

consequentemente desapropriados de suas residências e propriedades. Utilizamos da 

entrevista para construir uma história de vida com interferência na vida futura. Concluímos 

que a resistência se deve a construção de uma história de vida na região atingida. 

Concomitantemente, notamos que a própria identidade dos habitantes foi questionada devida 

a ausência de respostas plausível sobre a nova moradia e o fato de ter que deixar para trás um 

local que a pessoa passou a maior parte da vida. 

*** 
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QUESTÕES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO: UM DIÁLOGO ENTRE 

PASSADO E PRESENTE 

 

Maiane de Lima Pereira / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti (URCA) 

 

Objetiva-se nesta pesquisa analisar como os usos e ocupações do meio ambiente interferem 

nas relações homem natureza, tornando-as conflitantes. Para tanto, toma-se como referência o 

contexto socioambiental no município de Barro CE por apresentar uma realidade de 

“desestruturação ambiental” em vista da ocupação sem planejamento prévio. Várias ruas estão 

à margem de rios e córregos, buracos, esgotos não canalizados etc. Causando problemas a 

população principalmente no período chuvoso. Diante desse quadro, se propõe analisar e 

discutir o papel dos usos que se faz dos espaços públicos “naturais”. O diálogo historiográfico 

acerca da História Ambiental vai subsidiar os estudos. Sabe-se que a História Ambiental passa 

por fase de discussão teórico metodológica acerca de sua prática nos debates históricos já que 

é uma discussão nova no campo historiográfico. “Agora chega um novo grupo de 

reformadores, os historiadores ambientais, que insistem em dizer que temos de ir ainda mais 

fundo, até encontrarmos a própria terra, entendida como uma agente e uma presença na 

história”. (WORSTER, 1991, p.198). Ao longo do tempo, a história passou por revisões em 

sua escrita, antes limitada e metódica, passaram a incorporar novos temas como a cultura, 

cotidiano, gênero, camponeses, prostituição, homossexualismo, meio ambiente etc. Novos 

assuntos passaram a ser enfatizados assim como a inovação das fontes. Além de fazer 

reflexões sobre como as transformações naturais podem ser construções culturais, entender 

como as pessoas se relacionam com a natureza ao longo do tempo. Para tanto, se fará uma 

discussão através da pesquisa de campo, de fontes documentais e bibliografia que contribuam 

para o discurso histórico da História Ambiental. Estudar essas relações do homem com a 

natureza ao longo do tempo é indispensável para a história dos lugares, uma vez que as 

preocupações pertinentes a esta temática envolvem discussões a nível global. 

*** 

A HISTÓRIA DA CHAPADA DO ARARIPE NA VISÃO DO TRABALHADOR 

 

Cicera Natalia Duarte Lima / Orientador (a): George Pimentel Fernandes (URCA) 

 

Consideramos indispensável uma investigação que estabeleça uma relação entre os conceitos 

espontâneos e os conceitos científicos. Para isso contemplamos uma peculiaridade do Cariri 

cearense, a existência da Chapada do Araripe e sua multiplicidade de saberes e de seres vivos. 

Por se tratar de uma investigação que buscou identificar a compreensão (saber) do morador da 

Chapada do Araripe, partimos da hipótese de que ao desenvolver o resgate histórico, duas 
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temáticas seriam imanentes: a sobrevivência e o desenvolvimento local. Objetivo geral. 

Analisar as concepções conceituais que retratam a preservação ambiental da Chapada do 

Araripe, numa perspectiva histórica. Metodologia. Para escolhermos as pessoas que residem 

na Chapada e manifestaram disponibilidade de responder as perguntas a respeito da relação 

com a Chapada do Araripe, recorreremos ao método conhecido como “bola de neve” 

(BERNARD, 1988). Desta forma, nós perguntamos aos primeiros contatos com os nativos 

algo que permita identificar os moradores com mais de duas décadas de moradia naquela 

região e que teve pouco acesso ao saber escolar. Com a finalidade de coletar os dados, 

recorreremos à prática metodológica da observação participante (VALLADARES, 2003). 

Outro aspecto relevante para a abordagem metodológica foi a entrevista semiestruturada 

(MANZINI, 2013).Utilizamos como método de análise de dados a análise de conteúdo. A 

nossa área de estudo compreendeu a Chapada do Araripe. Assim, definimos uma amostragem 

levando em conta as condições de obtenção de dados. Resultados. Podemos inferir que os 

moradores da Chapada do Araripe reconhecem a importância da preservação ambiental, no 

entanto, relatam que já participaram e/ou perceberam a ação de vizinhos em atividades que 

prejudicam o meio ambiente. Estas ações são justificadas pela sobrevivência dos mesmos. 

Agradecimento: As comunidades que participaram da investigação e a FUNCAP pelo apoio 

financeiro. 

*** 

A CARNAÚBA E A PAISAGEM IDENTITÁRIA SERTANEJA 

 

José Felipe Oliveira da Silva / Orientador (a): Kênia Sousa Rios (UFC) 

 

A relação Homem, natureza e cultura, compreender as estruturas de significações construídas, 

sendo o Homem como agente que transforma o espaço sendo construído enquanto sujeito no 

diálogo, no tempo, com a natureza, sendo possível determinar padrões sociais, morais e éticos 

no campo de interações com o ambiente. Porém, não devemos ver separadamente “natureza, 

organização social e econômica, pensamento e desejo” nesse tipo de investigação 

historiográfica. (WOSTER, 1991). Nessa perspectiva, apresento o início de uma pesquisa que 

me proponho realizar sendo membro do grupo de estudos “História, Natureza e Cultura” da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Busco entender a produção de subjetividades em torno 

das carnaubeiras na ribeira do Jaguaribe na segunda metade do século XIX. A carnaúba 

apresentava-se numa gama de usos por parte dos sertanejos, desde material para artefatos da 

cultura material, sendo fonte de alimentação, a extração de sua palha apresentavam-se como 

atividade de refúgio nos tempos de grandes estiagens. A partir de 1945 a cera extraída da sua 

palha torna-se um item de exportação a partir do porto do Aracati, abastecendo também a 

comércio interno de velas entre as vilas vizinhas. No final do século XIX, podemos encontrar 
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um discurso de defesa à carnaúba contra a grande exploração que esta sofria com a atividade 

extrativista, sendo incentivado o plantio de carnaubeiras. Nesse momento a carnaúba é 

evocada na escrita de José de Alencar, em seu romance O sertanejo (1875), como símbolo do 

“espírito sertanejo”, devido sua resistência e sobrevivência à seca. Além de outras defesas 

encontradas em jornais cearenses. No contexto de construção da nacionalidade fomentada por 

uma elite letrada, a escrita alencarina apresenta a carnaúba como elemento de uma “paisagem 

identitária” do sertão para a Nação. 

*** 

AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Vanusa Daniel da Silva / Deusivânia de Oliveira Lima / Orientador (a): George Pimentel 

Fernandes (URCA) 

 

As propostas neoliberais propaladas pelos documentos oficiais sobre o desenvolvimento 

sustentável – por exemplo, a Agenda 21 Global (1992) – assumem um caráter ideológico 

(LIMA, 2003, p. 99). Concomitantemente, assiste-se o acréscimo do colapso ambiental na 

sociedade. Por ser uma temática que incita a debates e discussões hodiernas é imprescindível 

que haja propostas políticas que efetivem uma “sustentabilidade segura”, nas quais todos 

possam ser conscientizados e considerados integrantes ativos positivamente no meio 

ambiente. Partindo da ideia de que a participação e a colaboração são fatores indispensáveis 

para a concretização de ações que garantem a conservação, é preciso compreender o termo 

“desenvolvimento sustentável” em uma esfera mais ampla. Objetivo Geral: Elencar e analisar 

as Políticas Governamentais, que tratam de questões ambientais e fundamenta-se na 

concepção do desenvolvimento sustentável, com o intuito de promover maiores reflexões 

sobre a temática e apontar as influências dos fatores políticos sobre o meio ambiente. 

Metodologia. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2009, p. 122), de cunho 

qualitativo, na qual nos delineamos dos estudos teóricos, dentre os quais, destacamos: Veiga 

(2008), Resende (2013), Santos (2010) e os documentos oficiais da Agenda 21 Global (1992). 

Resultados. Perfilhamos que as políticas para o desenvolvimento sustentável estão voltadas 

para amparar a hegemonia do capital e não a geração futura (RESENDE, 2013, p. 2), haja 

vista que esse conceito foi apropriado pelo neoliberalismo com o intuito de fortalecer as 

ideologias do sistema capitalista (RESENDE, 2013, p. 1). Em suma, a confirmação dessa 

ideia está na reflexão do lema “Nosso futuro comum” (1987), ao corroborar que todos devem 

caminhar juntos na busca de um ideal comum, isto é, a sustentabilidade. Nesta perspectiva, a 

classe desfavorecida contribui para atender as exigências do capitalismo, na medida em que 

são vítimas dos discursos ideológicos veiculados pelas políticas ambientais. 
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*** 

DISCURSOS SOBRE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: INVENÇÕES E 

DISPERSÕES PARA UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

 

Maria Thaize dos Ramos Lira / Orientador (a): Prfª Drª Mariania Moreira Neto (UFCG) 

 

Este trabalho problematiza os resultados da pesquisa realizada no projeto de iniciação 

científica “Discursos sobre convivência com o semiárido: invenções e dispersões”, que, 

durante três anos, buscou analisar como vem sendo legitimado o discurso da convivência com 

o semiárido e como ele é compreendido, reelaborado e ressignificado no contexto de vivência 

de entidades, organizações e agricultores que trabalham com esta ideia no Alto Sertão 

Paraibano, bem como problematizando as associações que são estabelecidas entre a ideia de 

convivência e desenvolvimento sustentável. A pesquisa teve ainda como interface a 

preocupação em apreender como são elaboradas e desenvolvidas as propostas de convivência 

e sustentabilidade e como esses discursos se associam a ideia de uma educação 

contextualizada, redefinindo as condições sociais, culturais, políticas e econômicas da 

população. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental e teórica, 

trabalhando com análise de discurso, na linha teórica de Michel Foucault. Os resultados 

explicitam que o discurso da convivência está entrelaçado a um diálogo conflituoso entre 

discursos, com outros olhares que, por um lado, restringem suas fronteiras, entreveem em 

suas ações e dificultam a adesão à sua institucionalização, por outro, abre possibilidades e 

perspectivas de construção de outro espaço de vivência e convivência que tem na educação, 

em todas as suas manifestações, uma estratégia fundamental de elaboração de uma nova 

maneira de ser e dizer o Semiárido. A relevância acadêmica e social do trabalho se assenta 

numa sistematização de saberes que, articulados, poderão contribuir para o debate sobre 

convivência no Semiárido, sobretudo, no que concerne ao desenvolvimento de uma educação 

contextualizada. 

*** 

A CHEGADA DA FERROVIA NO DISTRITO JOSÉ DE ALENCAR, DE IGUATU – 

CE, NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

Viliana Alves Martins / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

Propomos discutir sobre as contribuições da chegada da estrada de ferro no distrito de José de 

Alencar, pertencente ao município de Iguatu, no inicio do século XX. A linha férrea que 

chegou a José de Alencar, em 1916, era a Estrada de Ferro de Baturité, cuja construção havia 

sido iniciada em 1870, e que tinha como ponto final a cidade do Crato no sul do Estado do 
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Ceará. A linha férrea ao chegar nessas cidades modificava a dinâmica da localidade, 

contribuindo para o rearranjar das relações econômicas estabelecidas até essa chegada na 

região,mas também modificando o ambiente no qual era instalada. As ferrovias tem sido um 

grande objeto de estudo da história abrangendo um enorme campo de possibilidades, visto 

que está ligada a sociedade em geral tratando-se de fatores econômicos, ambientais e 

culturais. Em José de Alencar, foi impulsionada a venda de lenha para outras cidades do 

estado do Ceará, levadas pelo trem, como também era vendido para o funcionamento das 

locomotivas. Sendo desenvolvida uma estrutura que dava suporte ao comércio de lenha e que 

modificava as relações ali estabelecidas entre os homens e com o ambiente. Por isso, importa 

aqui entender em que medida a passagem da Estrada de Ferro de Baturité modificou essa 

região que antes era apenas um pequeno povoado e depois tornou-se distrito, pois  a 

construção da estação e a  parada do trem trouxe uma maior movimentação, proporcionando 

mudanças na economia local. Para compreender as modificações percebidas no distrito José 

de Alencar com a chegada da ferrovia, foram realizadas entrevistas com moradores locais que 

conviveram com o trânsito ferroviário por muitos anos. Também são utilizadas fontes 

iconográficas e documentos produzidos pela câmara municipal de Iguatu como subsídios para 

essa pesquisa. 

 

*** 
 

 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

ANÁLISE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ESTUDANTIS NO GOVERNO COSTA E 

SILVA (1967-1969) SOB UMA ABORDAGEM DA SOCIOLOGIA JURÍDICA 

 

Francisco Camilo de Amorim Melo / Orientador (a): Cicera Amanda Guilherme Fernandes 

(URCA) 

 

O presente trabalho objetivou-se em desenvolver uma análise das manifestações estudantis 

ocorridas no período do regime militar especificamente àquelas do Governo Costa e Silva, 

sendo feito uma caracterização desse período e dos diversos protestos organizados pela 

comunidade acadêmica da época. Ao longo do tempo o direito enfrenta situações de mudança 

social constituindo uma variável dependente de outros fenômenos, nesse sentido a população 

brasileira no período da ditadura enfrentou grandes restrições de direitos e o estabelecimento 

excessivo de regras de controle social. Ocorre que, justamente nesse período de conflito, as 

normas impostas à sociedade mostravam-se ineficazes, causando momentos de ilegalidade, 
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desregramentos e um total descontrole normativo. A Constituição de 1967 gerou uma ordem 

autoritária demais para os que ficaram fora dela, culminando com levantes estudantis que 

radicalizavam diante da repressão do governo e da anarquia militar. É notável que entre as 

regras de estímulo das agitações juvenis, o fator repressivo parecia fundamental, sendo este 

buscado em atitudes provocativas pelas lideranças estudantis. Numa análise dos estudos sobre 

a teoria da anomia de Merton pode-se observar os comportamentos da população contra os 

abusos, adotando o que ele classifica como modo de adaptação pela rebelião, que consiste no 

inconformismo em relação aos meios e metas impostos e a luta pela substituição destes. 

Seguindo uma metodologia de pesquisa bibliográfica, através da aplicabilidade de fatos 

históricos em conceitos sociológicos, a proposição desse artigo incide nas manifestações 

sociais da ditadura militar com a intenção de desfazer falsas concepções que consideram o 

direito autônomo em relação aos interesses e valores sociais de um povo. 

*** 

COLETIVOS ARTÍSTICOS ENQUANTO ZONA AUTÔNOMAS TEMPORÁRIAS: A 

EXPERIÊNCIA DO COLETIVO BANDO. 

 

Diego Marcos Linard Tavares / Orientador (a): Cristina Dunaeva (URCA) 

 

Os coletivos de artistas são cada vez mais comuns no meio cultural e questionam dentro do 

seu cronograma as problemáticas da sociedade atual, sua filosofia, política, arte, cultura. Suas 

criações muitas vezes visam uma crítica social ao sistema propagado pela mídia e pelo estado 

e o caos gerado em sua formulação. Assim grupos de artistas organizados não 

hierarquicamente, muitas vezes anônimos, entram em acordo com a teoria de Hakim Bey em 

seu livro Zonas Autônomas Temporárias (T.A.Z) por manifestarem em suas criações 

interesses vantajosos à essa filosofia social, tornando-se assim uma T.A.Z em potencial. Os 

coletivos artísticos contemporâneos se constroem a partir dos movimentos situacionistas, 

dadaístas, anarquistas, então justo que se inicie buscando o que caracterizava esses 

movimentos e quais seus principais objetivos e interesses. No decorrer desse artigo farei uma 

análise sobre essas questões tendo como referência para análise próxima o coletivo Bando, 

grupo em atividade na região do Cariri, no estado do Ceará, mais precisamente na cidade de 

Juazeiro do Norte. O grupo realizador de práticas artísticas como a arte sabotagem, o 

terrorismo poético e as intervenções urbanas em geral: ações definidas por Hakim Bey em 

seus escritos sobre anarquia ontológica como atitudes de posicionamento político e artísticos 

presentes em uma T.A.Z. Tentarei aproximar os atos estéticos deste coletivo aos pensamentos 

e pensadores citados acima, e também rever a biografia, obras de maior impacto e sua 

visibilidade dentro da cultura juazeirense. 
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*** 

MOVIMENTOS SOCIAIS DA UMBANDA E DO CANDOMBLÉ NA CIDADE DE 

JUAZEIRO DO NORTE. 

 

Luandra Alves Furtado / Orientador (a): Rúbia Micheline Moreira Cavalcante (URCA) 

 

O Cariri, região sul do estado do Ceará, é provido de características culturais, econômicas, 

política e religiosa bastante diversificada. Porém, uma destas características se mostra bem 

mais visível: a religiosidade deste lugar. Quando se fala em Cariri, o que logo vêm à mente é 

a cidade de Juazeiro do Norte e em seguida a história dessa cidade, conhecida como “Terra do 

Padim Ciço”.  Foi a partir desse catolicismo popular que essa cidade começou a crescer e 

tornar-se conhecida e visitada por pessoas vindas de vários lugares. Porém, além do 

catolicismo, em Juazeiro, se observa outras religiões que fazem parte da vida de seus 

cidadãos, dentre estas, encontram-se a Umbanda e o Candomblé, que serão focos de estudo 

nesse trabalho, que objetiva discutir suas práticas na sociedade de Juazeiro do Norte a partir 

dos movimentos sociais. Assim, por movimentos sociais, segundo Sandra Maria Siqueira, 

“entende-se que representam o conjunto de ações coletivas que significa, em última análise, a 

transformação das condições econômicas, sociais e políticas fundantes da sociedade atual” 

(p.7). Portanto, As Caminhadas de Combate à Intolerância Religiosa, em seus respectivos 

anos de acontecimento (2010 a 2013), entendidas como elemento cultural, se configuram 

como práticas de movimentos sociais que pretendem introduzir na sociedade, afirmação de 

valores e constituição da identidade. Desta forma, pretende-se, analisar o significado e a 

importância dessas caminhadas dentro da religião de acordo com a opinião dos umbandistas e 

candomblecistas e refletir como se dá o reconhecimento e aceitação dessas práticas dentro da 

sociedade juazeirense. Para tanto, foi necessário o uso da História Oral, da Iconografia e das 

visitas a terreiros umbandistas e candomblecistas. Assim, pode-se concluir que o sentido que 

o movimento e as manifestações pretendem introduzir é o desejo de conscientizar as pessoas 

pela liberdade religiosa, pois, tanto a Umbanda como Candomblé, com suas manifestações 

também fazem parte dos elementos culturais de uma sociedade. 

*** 
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OS PROJETOS SOCIO-EDUCATIVO DA FUNDAÇÃO ARCA DE ALTANEIRA-CE 

(2006-2011) 

 

Maria Railene Batista de Melo / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

  

No contexto histórico, nos deparamos com diversas transformações tanto econômicas, sociais 

e política, decorrentes durante as ultimas décadas no Brasil, os movimentos sociais ganharam 

respaldo e se destacam na luta da sociedade civil. È nesse cenário de modificações sociais 

pretende-se trabalhar a contribuição dos projetos sócio-educativo da Fundação Arca para a 

formação sócio-cultural do individuo em Altaneira-ce (2006-2011).  Problematização Diante 

dessa situação Altaneira é uma cidade com grandes desafios, sofre com a crise que atualmente 

atinge todo o país (desemprego, baixo salário, má distribuição de renda e êxodo de jovens 

para as metrópoles em busca de possibilidades de sobrevivência) sofre com a rotineira seca 

que atinge grande parte do nordeste, transformando a nossa região no conhecido semi-árido. 

Sofre com a falta de políticas públicas para o desenvolvimento local e sustentável. Inserida 

nessa realidade, nasceu em maio de 2001, a Associação Raízes Culturais de Altaneira – 

ARCA pautada nos princípios de justiça e igualdade social, sua missão seria: por meio de 

Projetos de Geração e Renda, Economia Solidária e pela organização das comunidades rurais, 

criarem alternativas de sobrevivência e uma nova organização política participativa. 

Associação atingiu seus ideais de trabalho e tornou-se referência no município como entidade 

comprometida como causas sociais. Diante de tamanha proporção discuti-se sobre a 

possibilidade de criar uma fundação para assumir os projetos educativos e culturais, 

valorizando as raízes culturais da comunidade. Diante disso, aparece aqui um conceito sobre 

cultura segundo José D`Assunção Barros: Ao existir, qualquer indivíduo já está 

automaticamente produzindo cultura, sem que para isto seja preciso ser um artista, um 

intelectual, ou um artesão. A própria linguagem, e as praticas discursivas que constituem a 

substancia da vida social, embasam esta noção mais ampla de cultura. “Comunicar” é 

produzir cultura, e de saída isto já implica na duplicidade reconhecida entre Cultura Oral e 

Cultura Escrita, sem falar que o ser humano também se comunica através dos gestos, do 

corpo, e da sua maneira de estar no mundo social, isto é, do seu “modo de vida”... E assim, 

em maio de 2004 nasce a Fundação Educativa e Cultura ARCA, a sua missão (Associação e 

Fundação) consiste em uma práxis educativa que tem por objetivo provocar uma mudança de 

visão de mundo, pra levar a uma mudança de atitude, tendo como método a organização 

solidária e como fim a transformação da realidade. Assumindo um papel de instrumento 

fomentador de reflexão individual, organização social e praticas libertária, onde os sujeitos 

históricos, críticos e conscientes se reconheçam como agentes transformadores de sua própria 
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realidade.  A partir dessas considerações iniciais é que surgiu o principal questionamento da 

presente pesquisa: Qual a contribuição dos projetos socio-educativos para o cidadão 

altaneirense? Que relação social se dá a partir dos projetos socio-educativos? Como esses 

projetos estimulam a educação? Tais questionamentos, somados a outros que possam surgi ao 

logo da pesquisa, permitem o melhor direcionamento para o alcance das propostas e dos 

objetivos aqui delineados. As ONGs e ARCA, em especial, estão trabalhando pela 

transformação da realidade das pessoas por meio de praticas sociais, outra obra importante 

para a construção da minha pesquisa foi Movimentos Sociais e ONGS no contexto do 

“terceiro setor” de Telmo Adams onde ele aborda os movimentos sociais na sua diversidade 

de ações coletiva, contribuiu para mim ter uma noção sobre o trabalho das ONGs. 

*** 

BREVE APONTAMENTO SOBRE A ATUAÇÃO DE ENTIDADES SOCIAIS NA 

CIDADE DE CRATO – CE 

 

Josilene Marcelino Ferreira / Orientador (a): Francisca Clara de Paula Oliveira (URCA) 

 

O presente trabalho visa explanar conhecimentos adquiridos na disciplina de Educação 

Popular e dos Movimentos Sociais, que faz parte da matriz curricular do curso de Pedagogia 

da Universidade Regional do Cariri – URCA, ofertada no IX semestre. Na mesma, realizamos 

o estudo do livro de Movimentos Sociais e Educação, de Maria da Glória Gohn(1994) o qual 

nos proporcionou conhecer o histórico dos movimentos sociais do Brasil e das entidades 

pioneiras na busca dos direitos negados as minorias. Concomitante ao estudo teórico fomos 

instigados a buscar na cidade do Crato, sujeitos e entidades nascidas dos movimentos sociais, 

que fazem a diferença na realidade social local. Entre as entidades pesquisadas na pesquisa 

estavam: o Projeto de Reabilitação Vida Livre - PREVIL- que trabalha na recuperação de 

dependentes químicos, o Projeto Menino Jesus- que dá assistência social e educativa as 

crianças de alguns bairros de periferia do Crato, o artista João do Crato- participante ativo na 

disseminação da cultura caririense, a Casa de Farinha da Malhada- nascida de famílias que 

saíram dos latifúndios dos fazendeiros e compraram seus terrenos próprios a partir da ação 

cooperativa de algumas Associações de Bairro- umas bem sucedidas e outras nem tanto, entre 

outras. As mesmas foram convidadas a fazerem-se presentes na sala expuseram suas 

dificuldades em legalizar a entidade devido a burocracia e o custo financeiro necessário. 

Entretanto, mostraram que suas ações ganharam êxito, como no caso da PREVIL que já têm 

membros inseridos na sociedade. Como recursos metodológicos utilizamos aportes 

bibliográficos seguido de resumos, fichamentos e discussões durante os encontros realizados 

em sala de aula. Ao término da disciplina diagnosticamos que os movimentos sociais 
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conhecidos e pesquisados tem influenciado na garantia do exercício da democracia na região 

caririense e na garantia dos direitos das minorias, procurando conscientizar e efetivar a 

população sobre seus direitos e deveres. 

*** 

A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 

EDUCAÇÃO 

 

Maria Augusta Holanda da Silva / Aliciana Temoteo da Silva / Orientador (a): Maria da 

Conceição Parente Jardim (URCA) 

 

O presente estudo objetiva analisar a influencia dos movimentos sociais na democratização da 

educação, oportunizando a participação da sociedade na construção de uma real democracia, 

pautados no principio da educação. Utilizamos como meio para efetivação deste trabalho a 

gestão da educação em seu viés democrático. O interesse pela temática surgiu a partir de 

estudos realizados na disciplina de educação popular e dos movimentos sociais na grade do 

curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri - URCA, como também de estudos 

provenientes do grupo de pesquisa em gestão educacional, no qual discute-se sobre a gestão 

democrática no âmbito educativo. Como recursos metodológicos utilizamos aportes 

bibliográficos seguido de resumos, fichamentos e discussões durante os encontros realizados 

no grupo de estudos.  Constatamos que os movimentos sociais tem influenciado na 

democratização da educação, portanto os movimentos se constituem a partir de envolvimento 

coletivo em prol do desenvolvimento social, buscando sempre a igualdade e a 

democratização, pois não existe uma política de desenvolvimento social, cabendo ao 

individuo habilitar-se as exigências da sociedade. Os movimentos sociais devem esta 

interligada com a formulação das propostas da gestão democrática da escola, esta é uma 

parceria que pode levar a evolução, tanto da escola como de cada indivíduo que a permeia, o 

que consequentemente leva também a evolução da comunidade onde a mesma esta inserida, e 

assim sucessivamente. 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

ENTRE “A MISS O DO SENHOR VIVO” E A VIVÊNCIA DA FÉ: 

RESSIGNIFICAÇÃO RELIGIOSA NO GRUPO DE PENITENTES PEREGRINOS 

PÚBLICOS EM JUAZEIRO DO NORTE, CE. 

 

Roberto Viana de Oliveira Filho / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

Buscamos compreender nesse trabalho como o grupo de Penitentes Peregrinos Públicos, 

situados no bairro Tiradentes em Juazeiro do Norte, Ceará, desenvolvem uma apropriação e 

ressignificação de documentos escritos no intuito de expandir e embasar a missão religiosa em 

que eles estão inseridos. Utilizaremos a fala dos próprios integrantes do grupo, coletadas em 

entrevistas nos anos de 2012 e 2013, para compreendermos de que modo essas pessoas se 

relacionam com esses textos apesar de possuírem pouco ou nenhum letramento oficial. Os 

principais documentos que os Penitentes Peregrinos usam em seus discursos são: "A Missão 

Abreviada: para despertar os descuidados, converter os pecadores e sustentar o fructo das 

missões" (livro do padre José Couto escrito em Portugal em 1859 e que que foi amplamente 

difundido em comunidades religiosas populares em todo o Brasil, tendo como principal 

característica a construção de rituais e orações para uso em paroquias e comunidades) e a 

"Machadinha de Noé" (carta-aviso escrita pelo Padre Cícero Romão aconselhando os seus 

"amiguinhos" ao iminente fim dos tempos); essas obras representam para o grupo supracitado 

mais que meros conselhos: uma forma de vida, uma ideia a ser seguida todos os dias através 

de um rigoroso código moral que tem como objetivo livrar seus seguidores da "serpente do 

pecado e do mal" e alicerçar as graças divinas.  A apropriação desses escritos pelos Penitentes 

Peregrinos revela um mundo totalmente novo onde o medo, a esperança e a fé misturam-se de 

forma impressionantemente eficaz. 

*** 

SESSÃO COORDENADA 5 – HISTÓRIA E RELIGIOSIDADES 

Coordenadora: Ms. Edianne Nobre (UFRJ) 
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SANTAS MISSÕES – AS MISSÕES POPULARES DO FREI DAMIÃO NA CIDADE 

DE CARIRIAÇU-CE NA DÉCADA DE 1950 - 1991 

 

Daniele Araújo Silva / Orientador (a): Profa. Ms. Priscilla Régis Cunha de Queiroz (URCA) 
 

A proposta desta pesquisa é compreender a consolidação de uma expressão da religiosidade 

católica popular no Ceará através das santas missões populares na década de 1950 tratando 

precisamente dos eventos ocorridos no município de Caririaçu, pequena cidade no interior do 

sul do Ceará. Através de análise dos relatos das santas missões, prática introduzida no 

Nordeste brasileiro pela ordem dos frades capuchinhos, intentamos investigar as missões 

populares lideradas pelo frei Damião de Bozzano, consideradas por estudiosos da religião 

como o ápice dessa prática. Tais manifestações reuniam um grande número de devotos até 

mesmo no pequeno município de Caririaçu. De lá, partiam muitas pessoas para seguir o 

movimento, sobretudo, nos anos de 1953, 1958, (1991- ultima missão do frei na cidade). 

Tratando principalmente com entrevistas de vários participantes do movimento, percebemos 

que a linguagem é uma forte ferramenta na construção e disseminação de um imaginário 

miraculoso em volto dessa atividade religiosa e de seu líder. Este imaginário, percebemos, 

encontra-se permeado por disputas no município, de um lado a reverência ao frei através de 

celebrações, estátua, nome de fazendas, vilas, comércios, de outro encontramos memórias 

dispersas perante os novos modelos de evangelização.  Dessa forma, acreditamos que esta 

pesquisa possibilitará uma interpretação das produções de sentidos que se formaram em torno 

da experiência das missões, bem como a percepção de tal prática enquanto inserida na 

consolidação tanto do catolicismo popular, como de um novo modelo de evangelização.  

*** 

ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: A CONSTRUÇÃO DE JUAZEIRO DO 

NORTE A PARTIR DO "MILAGRE DE MARIA DE ARAÚJO" 

 

Mateus Pinheiro / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

O presente trabalho aborda as questões acerca do “Milagre de Juazeiro do Norte” buscando 

compreender o papel da Beata Maria de Araújo. A partir de entrevistas orais com os romeiros 

vindos a cidade em épocas de Romarias em busca de uma graça ou um pedido de cura. 

Partindo desse pressuposto teórico, buscamos analisar como se deu o milagre e quais as suas 

transformações na atualidade? A temática sobre Juazeiro do Norte e o “Milagre” já foram 

abordadas de diversas maneiras, muito já foi discutido sobre a figura de Padre Cícero, mas 

onde a Beata Maria de Araújo entra nesse contexto histórico? Qual o papel da Beata no 
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“Milagre” Se não fosse ela o instrumento, quem séria? Segundo Braudel a principal função do 

historiador “é elucidar o passado assim como os vaga-lumes que clareiam a noite” 

(WAEERINGTON: 2010,37). Trazer à luz um passado esquecido ao longo do tempo a partir 

de novas fontes de pesquisa se configura como uma prática fundamental para do 

desenvolvimento histórico. A construção ideologia de Juazeiro do Norte está calçada sobre os 

alicerces do Catolicismo Popular. A fé, a devoção, os pedidos de cura e graça transformaram 

a história do pequeno povoado de Tabuleiro Grande. O culto ao Padre relegou à Beata Maria 

de Araújo a um papel  antagônico e fadado ao esquecimento. A principal problematização 

feita por esse trabalho é: onde Maria de Araújo está enquadrada na historiografia de Juazeiro 

do Norte e qual o papel que o “milagre” teve para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural da região do Cariri? 

*** 

DE UMA ALIANÇA, MUITOS DEVOTOS: A ROMARIA DA MÃE RAINHA EM 

MAURITI-CE (1988-2012) 

 

Cicera Rayanne de Sousa Gonçalves / Orientador (a): Ms. Josinete Lopes de Souza (URCA) 

 

A proposta deste trabalho é analisar o crescimento do movimento da Mãe rainha na Cidade de 

Mauriti-Ce a partir da fé, ação e devoção da fundadora do movimento, Dona Alacoque, no 

período de 1988 a 2012. Na localidade denominada de Sitio Gravatazinho, município de 

Mauriti, teve inicio com a construção de uma capela destinada a Mãe rainha. Como o lugar se 

tornou um centro de visitação de muitos peregrinos onde fazem promessas e depositam seus 

ex-votos, foi escolhido como local para a construção do Santuário Lar-Paroquial. 

Diferentemente de outros Santuários que surgem a partir de um milagre ou de uma aparição, o 

Santuário da Mãe rainha surge através de uma aliança de amor. A fim de compreender a 

relevância que este movimento tomou, se tornando a maior romaria do município em torno 

deste Santuário, é necessário recorrer a alguns documentos que aqui são vistos como o meio 

principal no que diz respeito à problematização da referida pesquisa. Por meio da análise dos 

relatos pretendemos perceber esta particularidade que envolve este Santuário, principalmente 

por seu caráter fundamental como lugar de peregrinação, como lugar de aliança. Diante desse 

exposto intentamos com esta pesquisa compreender como esse lugar considerado sagrado 

pelos devotos se tornou um lugar de visitação de peregrinos de todos os recantos de Mauriti, 

municípios vizinhos e até de outros estados. Serão aplicadas também para a realização deste 

trabalho alguns documentos impressos, tais como relatórios, e um grande acervo de imagens 

fotográficas  do movimento. Através dessas fontes pretendemos esclarecer o que leva a 

devoção de uma pessoa se propagar dentre tantos e quais os motivos que levaram a fundadora 

do movimento iniciar uma movimentação para com um santo, neste caso, a Mãe Rainha. 
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Buscamos também explicar como as pessoas que frequentam a romaria se tornaram tão 

devotas, ou seja, como essa peregrinação cresceu tanto espiritualmente na cidade já citada. 

*** 

 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

REZADORES DA RENOVAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: HISTÓRIA 

ORAL DE VIDA 

 

Romaro Rodrigues Anunciado / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 
 

Este trabalho pretende problematizar as histórias de vidas dos rezadores de renovação do 

Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Inserida no 

campo da História Cultural, a pesquisa dialoga com os conceitos representação e memória 

social. A partir da metodologia da História oral, o trabalho analisa as narrativas de vida de 

rezadeiras e rezadores que promovem a renovação do Sagrado Coração de Jesus, conhecidos 

socialmente como “tiradores de renovação”. Tais sujeitos atuam como intercessores entre as 

famílias católicas que os convidam para promoverem a celebração e o sagrado. A origem da 

festividade religiosa que recobre a Renovação do Sagrado Coração de Jesus no Cariri 

cearense remota às pregações do Padre Cícero Romão Batista (1844-1934), como uma postura 

estimulada pela Política de Romanização difundida no Cariri do Século XIX. A promoção da 

celebração, assim, deveria substituir os cultos que fugiam do controle eclesiástico. Para os 

entrevistados, a promoção da Renovação do Sagrado Coração de Jesus na residência dos fiéis 

deve ocorrer para demonstrar o arrependimento dos pegados, e clamar por misericórdia com 

orações, cânticos e benditos conduzidos pela rezadeira, para que as bênçãos e as divinas 

graças recaiam sobre aquele lar. De acordo com a tradição, em um dia do ano, escolhido pela 

família, é realizada uma cerimônia religiosa em que os católicos renovam a consagração dos 

seus lares. Neste contexto os tiradores de renovação obtêm representações sociais singulares 

que recobrem seu cotidiano social, pois muitos consideram assumir uma missão religiosa. 

*** 
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COM DOIS TE BOTARAM, COM TRÊS EU TE TIRO: Um estudo sobre rezadeiras e 

crenças populares no Cariri cearense na segunda metade do século XX 

  

Geneuza Muniz de Souza / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA)  
 

Este trabalho discorre sobre as práticas de curas populares empreendidas pelas rezadeiras da 

região do Cariri cearense. A pesquisa tem como finalidade entender como se manifestam tais 

práticas. Mais que isso, entender a aceitabilidade por parte de pessoas de diferentes categorias 

sociais. Para conduzir esta pesquisa apoio-me no conceito de Circularidade Cultural, de Carlo 

Ginzburg, termo bastante utilizado quando se trata de analisar diferenças culturais entre 

classes sociais. Para compreensão dos fatos ressaltamos a importância da História Oral de 

vida, tomada como fonte para esta pesquisa. Esta nos permite a compreensão e a clareza de 

detalhes sociais, religiosos econômicos e culturais de uma determinada sociedade. As 

manifestações de curas enfatizadas no trabalho referem-se ao período de 1950 a 2000. 

Destacamos a influência do catolicismo popular, característica da região do Cariri, elemento 

construtor da realidade social. A rezadeira se caracteriza por ser grande conhecedora de rezas, 

simpatias e remédios caseiros. As curas são feitas de modo simples e gratuito sendo que em 

muitos casos elas recebem os "agrados" em forma de alimento, velas ou uma estátua de santo, 

mas nunca em dinheiro. Na visão delas, a reza é algo que é praticado aqui na terra que 

contribui para amenizar os pecados numa vida pós-morte e por esse motivo não pode ser 

cobrado nada. O ato da reza é praticado com galhos de plantas, água benta, rosários e com as 

mãos, as doenças curadas pelas rezadeiras mais conhecidas são: mal olhado (caracterizado por 

esmorecimento no corpo e diarreia), vento caído, dor de cabeça, dor de dente, inflamação da 

garganta, vômito, espinhela caída (esta é uma designação popular dada a uma forte dor nas 

costas ou no estômago), peito aberto e mais outros tipos. Com a pesquisa, percebemos que 

independente da condição financeira esse tipo de cura é aceitável por diferentes categorias 

sociais. É isso que faz com que se rompa a dicotomia entre saber erudito e saber popular. 

*** 

UM SAGRADO CORAÇÃO: MEMÓRIAS SOBRE AS RENOVAÇÕES NO CARIRI 

CEARENSE 
 

Maria Elane da Silva / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 
 

Este artigo trata-se de uma pesquisa de campo, onde mostra questões relacionadas ao sagrado 

e o profano em uma das festas religiosas mais populares no sertão cearense. O mesmo mostra 

de acordo com vários autores, um estudo sobre a religião popular, destacando também as 

áreas relacionadas e a conceituação dessa crença popular. Este trabalho tem como objetivo 

mostrar a realidade atual das renovações que resistem no dia a dia do povo católico, 
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realizando reflexões sobre como elas são realizadas, em especial, a sua resistência aos dias 

atuais e a memória social do povo no qual ela está inserida. Para tanto, serão realizadas 

investigações relacionadas a esta prática religiosa, os quais são praticados como uma forma de 

manter a tradição passada de geração em geração. Esta pesquisa é de cunho etnográfico, o 

mesmo procurará expor através de uma observação clara o que será registrado através das 

observações, com a finalidade de mostrar a realidade do ambiente investigado. Para a 

realização do mesmo, será utilizado o diário de campo como instrumento de coleta de dados, 

ao qual serão registrados e analisadas diversas momentos relacionados ao ato religioso. Como 

metodologia realizaremos a história oral, onde também analisaremos as narrativas das 

rezadeiras e das famílias sobre essa prática. Dentre os diversos autores que contribuirão para a 

reflexão dentro dessa temática destacaremos os que tratam sobre a religião popular e a 

renovação como uma aliança e devoção ao sagrado coração de Jesus. 

 

*** 

MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS DE FALECIDOS NA CIDADE DE CRATO NOS 

ANOS: 2000-2012 

 

Jackson Santiago de Araujo / Orientador (a): Jucieldo Ferreira Alexandre (URCA) 

 

Este trabalho busca analisar as ações humanas diante da morte e Como o homem se comporta 

no intuito de preservar as memórias dos seus entes queridos depois dela. Serão as fontes desse 

trabalho as “lembrancinhas fúnebres” geralmente entregues em celebrações religiosas em 

memória do falecido. Essas lembrancinhas na maioria dos casos apresentam um cenário de 

fundo semelhante ao que o senso comum denomina paraíso cristão, nas lembrancinhas 

também há uma foto do falecido ainda com vida em momentos de alegria e um epitáfio, Esse 

epitáfio pode ser um trecho de uma música, uma passagem bíblica ou uma frase que sirva para 

confortar as pessoas que perderam seu ente querido. Sendo assim, as lembrancinhas possuem 

uma peculiaridade, apesar de ser uma produção de massa ela também pode ser personalizada. 

Serão utilizadas como referências bibliográficas as produções historiográficas de autores 

estrangeiros como Michel Vovelle e Philippe Ariès  que são as maiores referências quando se 

trata do tema morte, se baseiam em uma história das mentalidades, onde analisam o 

imaginário em que essas sociedades se fundamentam e repassam para as futuras gerações. E 

seus objetos de estudo são analisados através da teoria da longa duração. Assim sendo, 

Vovelle e Ariés analisam as praticas humanas diante da morte, morte essa que pode ser morte 

esperada ou não. A religiosidade principalmente cristã do ocidente prega que a morte é uma 

passagem deste para outro mundo, um mundo de salvação (paraíso), condenação (Inferno) ou 
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um terceiro o (purgatório) onde as pessoas podem pagar por suas faltas cometidas em vida. 

Será também analisado o autor brasileiro João José Reis que tem Seu trabalho centralizado em 

um fenômeno ocorrido na Bahia popularmente conhecido como cemiterada, no qual ele 

discorre sobre as práticas de bem morrer na Bahia oitocentista. 

*** 

O MÉDICO FILANTROPO: MEMÓRIAS SOBRE O DOUTOR GESTEIRA NO 

CARIRI CEARENSE 

 

Toshik Iarley da Silva / Orientador (a): Cícero Joaquim dos Santos (URCA) 

 

O presente trabalho busca compreender as representações sociais construídas sobre o médico 

Antônio José Gesteira (1908-1958), na cidade do Crato, no Cariri cearense. A pesquisa vem 

sendo desenvolvida a partir dos pressupostos teóricos da história cultural, entrecruzando com 

os conceitos representação e memória social. A pesquisa faz uso dos procedimentos 

metodológicos da História Oral, destacando as narrativas orais dos devotos e os registros 

escritos e difundidos por intelectuais cratenses, a exemplo dos artigos e das notícias 

publicadas na Revista Itaytera e no Jornal Ação. O doutor Gesteira chegou à cidade do Crato 

em 1940. Ele exerceu seu ofício por dez anos no Hospital São Francisco de Assis, situado no 

município de Crato-CE. Ele fundou, juntamente com alguns amigos, a Clínica Nossa Senhora 

da Conceição, onde trabalhou até o final de sua vida. Segundo alguns narradores, o Doutor 

Gesteira é um santo. Muitos dos devotos afirmam terem alcançado graças intercedidas pelo 

médico. É notório em seu jazigo, situado no cemitério público da cidade do Crato, uma série 

de ex-votos, sinal de gratidão dos fiéis por graças alcançadas, ou mesmo pela admiração que 

muitos têm para com o mesmo. Conforme alguns fiéis, o Doutor Gesteira faz cirurgias 

espirituais em um centro espírita na cidade de Juazeiro do Norte-CE. Ele é apontado também 

como um homem muito caridoso, chegando a colaborar financeiramente aqueles que não 

podiam adquirir os remédios por ele receitados. Para outros sujeitos da elite intelectual 

cratense ele é um grande intelectual. Assim, muitas vozes construíram representações sociais 

sobre este médico. E muitos continuam rememorando sua vida e sua morte. 

*** 
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DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

CONTENDAS RELIGIOSAS: O CRESCIMENTO DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

NEOPENTECOSTAL PARA COM AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO 

BRASIL NA DÉCADA 2000-2010. 

 

Yan Bezerra de Morais / Orientador (a): Prof. Dra. Maria Lucinete Fortunato (UFCG) 

 

É perceptível o crescimento de igrejas protestantes/evangélicas ao longo das últimas décadas 

no Brasil, principalmente na década 2000-2010 que conta com um aumento de 

aproximadamente 60% de fieis, contrapondo a estagnação quanto ao número de católicos, os 

quais diminuíram cerca de 1,3%. Já quanto às religiões de origem afro-brasileira, houve 

crescimento em torno de 12% segundo os Censos do IBGE - 2000 e 2010. Com tais mudanças 

no quadro religioso brasileiro, onde o número de igrejas evangélicas de origem pentecostal - 

as neopentecostais - detém o maior aumento (44%) e segundo autores como Oro (1997) e 

Gualberto (2011), são as que mais declaram "guerra" às outras religiões, principalmente às 

afro-brasileiras, fica evidente também o crescimento da intolerância religiosa, ou seja, uma 

disputa entre as religiões para "recrutar" fieis através da permanente desqualificação da 

religiosidade alheia, levando a ofensas morais e até mesmo físicas que, de acordo com Rosa 

Godoy (s.d), são atos antirreligiosos ao contradizerem o caráter dos deuses e/ou divindades 

religiosos de serem o Bem, a Justiça, o Perdão. Assim, neste trabalho tenho como objetivo 

abordar e debater, através de uma reflexão teórica, as relações entre o neopentecostalismo e as 

religiões afro-brasileiras no decênio 2000-2010 no Brasil, problematizando o poder do 

discurso nessas disputas e suas implicações na situação religiosa do país. Na pesquisa 

utilizarei dados estatísticos, além de obras que tratam de tal tipo de intolerância, assim como 

me basearei na perspectiva da análise de discurso de Michel Foucault. 

*** 

O MITO DA CRIAÇÃO NA CULTURA HEBRAICA COMO FORMA DE 

RESISTÊNCIA AO POLITEÍSMO BABILÔNICO 

 

Carlos Augusto da Silva / Orientador (a): Danilo Linard (URCA) 

 

No estudo histórico das religiões é possível perceber a influência entre mitos distintos, e cada 

uma das reapropriações e/ou sincretismos que constituem essa(s) influência(s) inserem-se no 

seio de uma complexa trama histórica. Nesse sentido, o presente trabalho procura analisar o 

mito da criação mesopotâmico e sua reapropriação na cultura hebraica antiga, enxergando, 

nesse movimento, uma forma de resistência face ao politeísmo babilônico, levado à cabo pelo 
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povo hebreu durante seu Exílio. Nessa compreensão, visamos investigar os conceitos relativos 

aos mitos da criação e o contexto histórico do cativeiro do povo hebreu antigo na Babilônia, 

uma vez que foi nesse período que surgiu a narrativa da criação expressa em Gênesis. 

Utilizaremos como fonte de pesquisa a Bíblia, na qual se encontra a narrativa da criação dos 

hebreus, problematizando as relações dessa narrativa com o poema da criação babilônico 

Enuma Elish. Usaremos a obra de Flávio Josefo “História dos Hebreus”, no intuito de 

aprofundarmos nosso entendimento acerca do exílio hebraico na Babilônia. Adotamos como 

metodologia uma análise bibliográfica, buscando entender as narrativas da criação presente 

nas duas culturas. Recorremos, ainda, aos estudos sobre mitos e religiosidade de Mircea 

Eliade e Joseph Campbell, base teórica inicial de nossa pesquisa. Os resultados parciais nos 

mostram que as narrativas da criação se aproximam. A narrativa hebraica tem importância 

capital para a afirmação de sua identidade nesse momento de crise. O mito da criação na 

cultura hebraica antiga é visto, dessa forma, como um “contra-mito” diante da visão politeísta 

da criação adotado pelos babilônios. 

*** 

A EDIFICAÇÃO DA GRUTA DE LOURDES DA BETÂNIA EM LAGOA DO PIAUÍ E 

SUAS PRÁTICAS EX- VOTIVAS. 

 

Samila Sousa Catarino / Orientador (a): Márcia Castelo Branco Santana (UESPI) 

 

O presente artigo busca discutir as práticas religiosas realizadas na Gruta de Lourdes da 

Betânia em Lagoa do Piauí, sendo este um local de peregrinações para os devotos de Nossa 

Senhora de Lourdes. Todos os anos os fiéis se deslocam para a Gruta, principalmente no dia 

11 de fevereiro na qual é comemorada a edificação da mesma. Os ritos e práticas realizadas 

em Betânia nos ajudam na compreensão da identidade religiosa do Piauí.  Debruçamos-nos no 

estudo da memória como pilar de sustentação para a nossa pesquisa. É valido ressaltar a 

importância das práticas religiosas para os fiéis, assim como as práticas ex-votivas, onde o fiel 

realiza trocas simbólicas e materializam seus pedidos a Nossa Senhora de Lourdes. A história 

oral também serviu como suporte para a análise da religiosidade popular, através da memória 

individual e coletiva foi possível à construção do imaginário popular.  A pesquisa contempla a 

história regional no tocante a religiosidade popular presente no Estado do Piauí, além de nos 

proporcionar a percepção do desenvolvimento e a importância do avanço da história cultural 

na historiografia piauiense. É de suma importância analisarmos a construção identitária da 

Gruta de Lourdes, pois  através dos aspectos religiosos poderemos ampliar o leque de 

possibilidades de estudos sobre religiosidade popular do Estado. Por fim o que se percebe é 

que o campo de estudo da religiosidade popular é uma área extremamente fértil e dinâmica, 
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rica em símbolos e o contato com os fiéis nos faz refletir sobre a importância da construção da 

identidade religiosa presente na Gruta, assim como as representações através da 

materialização dessa fé por parte dos devotos de Nossa Senhora de Lourdes. 

*** 

SARAVÁ SENHORES MESTRES: EXUS E POMBAGIRAS NA JUREMA 

NORDESTINA 

 

André Luís Nascimento de Souza / Orientador (a): Dr. Lourival Andrade Júnior 

(UFRN/CERES) 

 
A Jurema pode ser definida como um complexo semiótico religioso que compreende o culto aos 

Mestres, Caboclos e Reis. O Catimbó, como também é chamado, é um culto mais recorrente no 

Nordeste brasileiro, suas divindades são tidas como sábios e conhecedores dos segredos 

mágico/curativo provenientes de uma medicina tradicional muito antiga, utilizada originalmente pelos 

xamãs e pajés, mas que posteriormente acabou sendo incorporada nas sessões ritualísticas do Catimbó-

Jurema em favor dos homens. O presente trabalho localizará historicamente as raízes desta religião e 

destacaremos a sua hibridação com o catolicismo popular e com as religiões de matriz africanas, 

sobretudo com a Umbanda no início do século XX. De acordo com vários pesquisadores, este culto 

tem sua origem nos povos indígenas que um dia habitaram o Nordeste, neste sentido, destacaremos a 

região paraibana de Alhandra, pois lá esteve localizada a mais conhecida linhagem de mestres 

catimbozeiros iniciada por Inácio Gonçalves de Barros em meados do século XVIII e início do XIX. 

Neste primeiro momento, as concepções ameríndia e católico-popular somaram-se, dando origem a 

uma forma de religiosidade conhecida “Santidade”, embora fosse mais comum na região do Jaguaribe 

em Salvador, fenômeno semelhante foi observado na Paraíba. No início do século XX a Jurema passa 

a manter relações mais próximas com as religiões afro-brasileiras, esta união acabou gerando 

modalidades religiosas peculiares do território nordestino. Destacaremos alguns fatos fundamentais na 

história do Catimbó. No XVII, a chamada Guerra dos Bárbaros dizimou milhares de índios que 

ocupavam o Sertão e o Litoral nordestino, os grupos restantes foram agrupados num espaço em 

comum, o que proporcionou a mescla das práticas culturais encontradas nessas tribos. No XVIII e XIX 

são incorporadas ao catimbó outras referências religiosas o que diversificou ainda mais suas práticas 

ritualísticas e, principalmente, as entidades espirituais que compõem seu panteão. Nesta nova vertente 

religiosa manifestam-se espíritos de índios, (Caboclos) negros escravos (Preta e Preto-Velhos), 

mestiços (Mestres catimbozeiros de várias etnias), Padres, Médicos e muitos outros. Foram integrados 

ainda os Exus e Pombagiras, Crianças (Erês) e diferentes tipos sociais representantes de um Brasil 

multiétnico e multicultural. Neste contexto, procuraremos analisar a construção desta religiosidade que 

mantém em seus rituais, o culto aos mestres, entidades de comportamento dúbio e que em muito se 

assemelha com os Exus e Pombagira da Umbanda. Neste sentido, acreditamos que a Jurema é na 

verdade, uma reelaboração da macumba carioca, que ao vir para o Nordeste em meados do século XX 

se resignifcou e adotou novas concepções, tornou-se portanto, a Umbanda nordestina. 
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*** 

ENTRE A CRUZ E O MILAGRE: FÉ E DEVOÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL  

 

Bruno Rafael dos Santos Fernandes / Orientador (a): Lourival Andrade Júnior (UFRN) 

 

O presente trabalho tem por objetivo elaborar uma análise sobre a devoção ao milagreiro do 

cemitério São Miguel, dando vista à gama de símbolos religiosos que cerca o túmulo deste 

milagreiro. A devoção enunciada no título encontra-se na cidade de Santa Cruz, pedaço 

agreste do Rio Grande do Norte. Recentemente a cidade ganhou grande notoriedade ao 

receber uma das maiores obras arquitetônicas religiosas do mundo: a estátua de Santa Rita de 

Cássia. Esta nova estrutura tornou a cidade um polo religioso, um ponto de encontro de 

romeiros e turistas vindos de toda parte. No entanto, em desacordo com o discurso 

hegemônico católico, na cidade existe outro objeto de devoção num local bem menos 

pomposo: o cemitério. O túmulo onde está enterrado o milagreiro encontra-se no Cemitério 

São Miguel, o mais antigo da região, situado no centro da cidade. No jazigo não é possível 

encontrar qualquer elemento que denuncie a identidade do milagreiro. Porém, o que podemos 

encontrar em bom número são símbolos da devoção dos fiéis: velas, fitas, ex-votos, várias 

imagens de santos e de Nossas Senhoras, imagens de pretas e pretos-velhos, representações de 

Zé Pelintra, oferendas, etc. Estes símbolos representam a pluralidade devocional que envolve 

o milagreiro. Em entrevistas realizadas, os fiéis contam versões diferentes da vida do defunto 

em questão, mas entram em consenso quando indagados sobre a morte do milagreiro, dando 

notícia de que esse túmulo abriga o corpo de uma pessoa que teria morrido de fome e de sede. 

Por fim, ao que parece, os fiéis também não duvidam de uma coisa: que este defunto do 

cemitério São Miguel é bom em operar milagres. 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

“CONTRIBUI  O” DO CORONELISMO PARA UMA CONSTRUÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA DO BRASIL - 1889- 1930. SUA INFLUÊNCIA E 

REPERCUSSÃO NO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL NA 

CONTEMPORANEIDADE. 

 

Benjamim Pereira dos Santos / Orientador (a): Fatiana Carla Araújo (URCA) 

 

O trabalho a seguir reporta-se a um estudo sobre o Coronelismo, uma analise historiográfica 

acerca do termo, mediante suas imposições e, atuações por meio da força física, ou ainda por 

aqueles que lhes eram seu braço forte. Seu caráter autoritário representativo no meio social. 

As obras de Leal, Queiroz e Carvalho, serão utilizadas como recursos (fontes), para 

desenvolvimento deste trabalho. Apresentamos aqui, uma proposta na construção de uma 

identidade nacional, por tais personagens que ficaram registrados na história como Coronéis; 

compondo um panorama do sistema vigente no país de 1889 até a sua extinção em 1930 com 

o Estado Novo. E como as velhas formas de governo está inserida na contemporaneidade. 

*** 

AS REPRESENTAÇÕES DAS FIGURAS POLÍTICAS DOS CORONEIS MANOEL 

GONÇALVES DE ABRANTES E ANDRÉ AVELINO FURTADO DA CIDADE DE 

LASTRO – PB 

 

Guerhansberger Tayllow Augusto Sarmento / Orientador (a): Rosilene Alves de Melo 

(UFCG) 

 

Esta pesquisa, em fase inicial, objetiva abordar a trajetória das relações de poder bem como 

analisar a memória e as representações acerca do coronelismo no município de Lastro - PB. A 

partir das fontes orais o presente trabalho busca analisar as elaborações em torno de André 

Avelino Furtado (1840-1912) e Manoel Gonçalves de Abrantes (1912-1964), dois líderes 

políticos cuja influência no passado se perpetua no presente através da memória dos 

SESSÃO COORDENADA 6 – HISTÓRIA DA CIÊNCIA, INTELECTUAIS E 

CULTURA POLÍTICA 

Coordenadora: Ms. Priscilla Régis (URCA) 
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moradores da cidade. Trata-se de um estudo que analisa a história política de Lastro como um 

complexo de relações de poder construídas no cotidiano das vivências e experiências sociais 

distintas. Trabalharemos nessa pesquisa orientados pela perspectiva da história oral, através 

do trabalho com entrevistas, depoimentos e relatos de sujeitos sociais da cidade de Lastro. O 

coronelismo configura-se, na história nacional principalmente na região nordestina, aqui 

voltada para a cidade paraibana de Lastro, como um sistema político relevante deixando 

marcas na memória, na cultura e na imagética popular. A vida desses dois coronéis foi dotada 

de contradições tanto no âmbito da política, como nos tratamentos pessoais dos habitantes da 

cidade, onde principalmente a sociedade pastoril deposita em seus caracteres várias versões, 

gerando múltiplas representações sobre eles. Foram constituídas várias faces, no decorrer das 

últimas décadas, para denominar o perfil desses latifundiários, que vem permanecendo de 

geração em geração. Para podermos compreender essas faces criadas pela população, serão 

utilizados os conceitos de representação e memória. 

*** 

BRAVOS OURICURIENSES: A GUERRA DO PARAGUAI E A CONVOCAÇÃO 

DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (1864 - 1870) 

 

Maria Gabriela Granja de Miranda / Orientador (a): Amanda Teixeira (URCA) 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a construção da ideia do voluntariado para a 

Guerra do Paraguai (1864-1870). O presente trabalho busca investigar a intensa campanha do 

Governo imperial brasileiro para a mobilização dos voluntários. Será estudada especialmente 

a participação do 7º Batalhão de Voluntários da Pátria de Ouricuri – Pernambuco. Dos 408 

integrantes deste batalhão, cerca de 40 retornaram ao torrão natal (entre estes, vários 

mutilados). Os outros – mais  de 360 – foram mortos em combate ou atingidos pela epidemia 

de cólera que grassava entre as tropas provocando grandes baixas. Será analisado também o 

descaso em relação à História dos Voluntários na cidade de Ouricuri. É importante mencionar 

que o Batalhão da Polícia Militar e o hino da cidade carregam o nome Voluntários da Pátria, 

mas pouco se sabe sobre tais homens. A história de Ouricuri está constituída sobre a 

valorização dos grandes heróis, negligenciando as trajetórias dos sujeitos simples que 

deixaram o pouco que possuíam e partiram para a batalha. Os Corpos de Voluntários eram 

multirraciais e faziam parte do recrutamento homens pobres, escravos, presos, órfãos. Pessoas 

com maior poder aquisitivo geralmente eram substituídas por seus escravos e assim tinham o 

dever cumprido. Este artigo discute ainda o imaginário criado em torno da voluntária Antonia 

Alves Feitosa, conhecida como Jovita Feitosa, a mulher que teve motivos pessoais e 

sentimentais para integrar o 7º Batalhão. As fontes utilizadas no desenvolvimento desta 



 
 

203 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

pesquisa são: relatos orais, acervo de Fotografias do 7º BPM – Batalhão da Polícia Militar, 

artigos do Jornal do Commercio, Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 

e a obra memorialística intitulada Ouricuri: História e Genealogia. 

*** 

ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO PRODUZIDO NO JORNAL DO CARIRI NA 

ELEIÇÃO MUNICIPAL DO ANO DE 2008. 
 

Cicero Samuel Rocha de Olinda / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (URCA) 

  

A realização do seguinte trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar e buscar compreender 

o discurso político inserido nas páginas do Jornal do Cariri, durante o período de março a 

dezembro do ano de 2008. O Jornal do Cariri é um periódico que atua na cidade de Juazeiro 

do Norte – CE, que de forma detalhada, evidenciou os conflitos e os impasses que estiveram 

presentes durante todo o decorrer desse pleito eletivo. Desse modo, este trabalho justifica-se 

por identificar um possível posicionamento ideológico, presente nas páginas desse periódico, 

a fim de que se possa interpretá-lo e compreende-lo de forma crítica e coerente. No decorrer 

dessa pesquisa será levantado um amplo quadro de análise e questionamentos, a respeito da 

construção de discursos políticos, elaborados por jornais impressos. Assim, buscando analisar 

quem são seus editores, quem são seus leitores, e o lugar que ocupa na formação de opinião 

dos seus leitores durante aquela eleição. E a partir disso compreender de que forma, esse 

jornal manipula suas informações, e se de algum modo, influencia seus leitores. 

 

 

*** 

O PENSAMENTO LIBERAL CARIRIENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX. 

 

Artur Bezerra de Morais / Orientador (a): Ana Isabel Ribeiro Parente Cortez (URCA) 

 

O Araripe foi um periódico que circulou na cidade do Crato e nas suas imediações entre os 

anos de 1855 e 1864. O jornal tinha como editor João Brígido dos Santos, que além de 

escritor e jornalista, era também político afiliado ao partido liberal. Sendo assim, o 

hebdomadário acabou por se tornar um espaço de beligerância entre os liberais e 

conservadores caririenses. Entretanto, convém notar que, apesar de se declararem liberais, os 

membros desse partido pertenciam a uma elite agrária local e baseavam a sua vida pública em 

relações de parentesco e amizade. Cabe então a pergunta: até que ponto ia a fidelidade de tais 

homens aos princípios liberais? Para respondermos a esta questão utilizamos o já citado 

periódico, “O Araripe” para perceber o quanto o discurso desses homens se aproximavam e se 
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distanciavam do pensamento liberal tradicional. De início, é notável o apelo que os redatores 

do jornal fazem à ideia de progresso no Cariri. Grande parte dos textos publicados no jornal 

eram indicações para o desenvolvimento da civilização em Crato e redondezas. Havia desde 

técnicas agrícolas e ataques aos criadores de gado, até normas para a moral e os bons 

costumes. No jornal, também é observado uma série de críticas feitas aos denominados 

conservadores. Através dessas críticas podemos perceber que, muito mais do que um debate 

de ideias, havia um confronto entre elites políticas já estabelecidas na região. Sendo assim, as 

divergências partidárias serviam mais como uma marcação de uma oposição já há muito 

definida do que um debate real entre ideias contraditórias. Por fim, destacamos ainda o apoio 

que o jornal proporcionava à escravatura. Este podia ser considerado como o limite do 

liberalismo tanto caririense com brasileiro, visto que, ao utilizar o discurso liberal enquanto 

forma de legitimar seu poder, os políticos desse período não se preocupavamem omitir da 

ideologia original aqueles aspectos que não lhe fossem favoráveis. 

*** 

CIDADE APARELHADA: A FORTALEZA E OS MECANISMOS DE VIGILÂNCIA 

EM NOME DO PROGRESSO (1925 – 1930) 

 

Francisco Adilson Lopes da Silva / Orientador (a): Marco Aurélio Ferreira da Silva (UECE) 

 

No século XX encontramos uma série de mudanças sociais em vários aspectos da sociedade 

ocidental que marcam as cidades, a Fortaleza no início do século XX entre os anos de 1925 a 

1930, por exemplo, passa por modificações no espaço urbano, o que Robert Pechman 

denomina de camada urbanística, transformações essas promovidas por agentes históricos 

como: políticos, comerciantes, etc. Sendo assim, o que tem haver essas modificações com o 

assunto da vigilância? É que buscamos discorrer sobre esse assunto pela seguinte 

compreensão, de que essas modificações estão imbricadas com o aspecto da vigilância pelo 

fato de que nesse momento podemos visualizar o desenvolvimento do processo de formação 

da cidade e sociedade fortalezense enquanto civilização “moderna”, processo que não temos 

como demarcar limites de começo e fim, assim sendo estudamos um período desse processo 

que nos possibilita enxergarmos a preocupação que se tem com a cidade enquanto ambiente 

de sociabilidade, ou seja, a Fortaleza na década de 20. E é dentro dessa sociabilidade urbana, 

que se tem a busca de garantir a ordem social, que percorre a estrada usando o que Foucault 

denominou de “dispositivos”, mas que abordamos aqui por mecanismos que vão ter a função 

de manter a ordem, como sendo uma grande engrenagem que possibilita sustentar a estrutura 

social em vigor. A preocupação passa pelo desejo de se modificar e criar instituições que 

permitam vigiar os indivíduos para que se possa civilizá-los. A reflexão tem por objetivo 
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destacar por meio do material empírico (relatórios de província, dicionários, etc.) a imagem 

de uma cidade que busca se apresentar como “moderna” através da noção de ordem. 

*** 

 
 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

METAFÍSICA DO AMOR NO PENSAMENTO DE ARTHUR SCHOPENHAUER 

 

Jheovanne Gamaliel Silva de Abreu / Orientador (a): Dr. Helio Azara de Oliveira (UFCG) 

 

Essa pesquisa tem como objetivo retratar a metafísica do amor na concepção do filósofo 

alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer. O método utilizado para tal pesquisa é o 

bibliográfico, usando tantos os comentadores como os textos do próprio filósofo em questão. 

Schopenhauer tentou responder questionamentos muitas vezes comuns: “o que é o amor?”; 

“porque nos apaixonamos?”; “porque ela escolheu ele e não a mim?”; “existe amor a primeira 

vista?”, temas de grande importância mas que até então foram rejeitados ou pouco falados na 

história da filosofia. O amor, ao contrário do que os poetas e romancistas retratavam, para 

Schopenhauer era somente uma forma inconsciente para perpetuar a espécie e não tinha nada 

a ver com felicidade presente, portanto seria “um impulso sexual perfeitamente determinado e 

individualizado”, em vista da futura criança. Os apaixonados deveriam retirar essa ideia que o 

amor levaria a felicidade. O fato de um par do casal negar o seu parceiro e procurar outra 

paixão, era porque o segundo não oferecia, mesmo que inconsciente, características 

necessárias para um novo individuo. Então os casamentos provenientes do amor são na 

maioria das vezes infelizes, pois o que os guiou foi à vontade da felicidade futura e não a 

presente. Apesar de que a filosofia de Schopenhauer ser pessimista, foi ela que influenciou o 

pensamento de pensadores como Sigmund Freud e Nietzsche, como também famosos 

escritores brasileiros como caso de Machado de Assis e Augusto dos Anjos, mostrando a 

importância e a influência desse filósofo para a história da filosofia. 

*** 
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“O PASSADO SE MATERIALIZA”: J. DE FIGUEIREDO FILHO E A ESCRITA 

SOBRE O CARIRI 

 

Hildebrando Maciel Alves / Orientador (a): Dr. Francisco Régis Lopes Ramos (UFC) 

 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar de que maneira a escrita 

historiográfica de José Alves de Figueiredo Filho (1904-1973) contribuiu para a construção de 

um passado comum em torno da região que, posteriormente, veio a ser caracterizada como 

singular em todo o estado do Ceará: O Cariri. Nascido no sul do estado e formado pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Ceará, J. De Figueiredo Filho – modo como 

assinava suas obras – contribuiu para a consolidação do meio intelectual de sua região por 

meio de uma vasta produção intelectual sobre o passado do Cariri (romance, economia, 

escritos memorialísticos, folclore e obras de cunho historiográfico). Para a realização deste 

trabalho se faz necessário compreendermos quais ferramentas não só Figueiredo Filho, mas 

boa parte da intelectualidade do Cariri utilizou para construir uma imagem de uma região que 

se mostrava nos trilhos da civilidade. Todo esse movimento gera a formação de uma série de 

elementos que vão sendo atribuídos sobre o pretérito que está sendo sistematizado a partir das 

publicações individuais e dos círculos de letras do período. Utilizaremos as obras 

historiográficas de Figueiredo Filho para compreender não só os aspectos que ele elenca como 

constituintes do passado e da história de sua terra natal, mas como nos propõe Michel de 

Certeau, para compreender o lugar social do autor. O trato com essa tipologia de fonte nos 

orienta para a discussão em torno da relação do tempo por meio da narrativa. É relevante 

refletir sobre os sentidos que essas fontes possuem, para que possamos compreender 

elementos que não se limitem aos seus atributos visíveis. Deste modo, a presente pesquisa não 

irá se restringir ao passado do sul do estado, mas irá colocar em reflexão a escrita sobre o 

passado da região e os sentidos atribuídos a esta como elementos constituintes de sua 

identidade. 

*** 
UM OLHAR SOBRE O CARIRI CEARENSE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO 

XIX 

 

Wollemberg Felix Diniz / Orientador (a): Fatiane Araujo (URCA) 

 

Quando Hesíodo em 700 a.C elabora O trabalho e os dias, seu intuito era fazer um almanaque 

para os agricultores; como falar sobre a religião da sua época e conceitos sobre justiça. Ao 

estudar os laudos criminais da segunda metade do século XIX, percebemos que os peritos do 

cariri cearense estavam fazendo o seu trabalho rotineiro, registrando os crimes que ali eram 

cometidos. Ao lermos esses lados podemos observar muitos aspectos do seu dia a dia e ver 
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uma parte da sociabilidade desse povo. E como esses crimes afetaram o seu pensamento no 

meio social ao qual estavam inseridos? Cada laudo que chegou até nós é um pequeno pedaço 

do passado. Se as grandes secas que afetaram o nordeste brasileiro marcaram profundamente 

o nordestino na sua literatura, musica e religião, esses pequenos cacos do passado podem em 

muito explicar o nosso comportamento. Ao estudarmos a escravidão no Brasil desse mesmo 

período, vemos como os escravos eram tratados. Transcrevo um trecho de um laudo criminal 

do escravo Vicente. “João Antônio é acusado de dar uma surra no escravo Vicente, do sitio 

Pau-Seco. O juiz deu o veredito de não prosseguir com a denuncia já que o promotor publico 

alegou que não foi pego em flagrante e o ofendido não ter prestado nenhuma queixa” (1872; 

Lesão corporal; Cedoc-Cariri; Urca). Ao olhar o caso do Vicente, especulamos que, caso ele 

tivesse comparecido à delegacia ou a algum outro órgão do Estado, teria chances de vencer o 

seu dono no tribunal. Mesmo se ele não chegasse a vencer, dominado pela própria oligarquia 

da época ou pelo próprio juiz, poderia Vicente ter influenciado outros escravos, assim como 

relatar as brutalidades cometidas por seu dono. Outro tipo de processo é um, no qual dois 

amigos estavam “brincando de quem estava mais armado”, até que Bellarmino Romão foi 

ferido pelo o seu amigo Pedro Batista.(1896;Lesão corporal; Cedoc–Cariri; Urca) 

*** 

REPRESENTAÇÃO E PROCESSO DE INVISIBILIDADE DOS INDIOS NO CARIRI 

DO INICIO DO SECULO XX 

 

Caroline Saraiva Nogueira / Damiana Taveira / Orientador (a): Dr. Egberto Melo (URCA) 

 

Esta pesquisa surge com o intuito de uma reflexão sobre a criação do intelectual no Cariri, 

partindo das premissas de negação de um grupo já estabelecido, os índios. Lançando assim 

uma visão questionadora sobre o processo de invisibilidade desses na atual  historiografia 

caririense, ainda como resquícios dessa representação, criada ainda no século XX, de 

inexistência.Partindo dos escritos desses homens no século XX, perceber e analisar a ótica 

que estes viam a sociedade ao seu redor, e como dialogavam com concepções de civilização e 

barbárie, procurando assim entender como o estes são classificados enquanto intelectuais 

conceito e a que bases estes estão ligados.  Assim entende-se que conceitos como identidade, 

silenciamento e representação devem entrar nesse dialogo para uma melhor compreensão do 

conceito de invisibilidade que será aplicado para os índios aqui.Assim, este trabalho será 

contemplado com a perspectiva analisar como os comportamentos da civilização foram 

incorporados dentro do Cariri, tendo por base as reflexões que um grupo seleto da sociedade 

formou sobre os comportamentos. Procurando sempre realçar a necessidade inserida de negar 

um grupo já existente para a afirmação de um outro.Então podemos explanar três pontos de 
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forma a realçar alguns pontos deste processo. O primeiro seria sobre a própria negação, de 

forma que se ira criar modos até então não inseridos na sociedade. Estes modos irão criar 

separações entre civilizados e não civilizados, onde o modelo reinante e sempre elogiado seria 

os de uma classe distinta. Seguindo ira se refletir nos escritos desses intelectuais o modo que 

serão classificados os índio de forma a denegrir estes, gerando assim o isolamento destes ate 

causar a invisibilidade. Sobre o processo de educação, neste momento da discussão será 

vislumbrado como esse processo de civilização chega às escolas, como são recebidos e 

novamente voltam à sociedade. Assim o conceito de representação e apropriação será 

utilizado para entender tal fenômeno. Lança-se mão das revistas que estão a circular nesse 

momento, como a Itaytera. 

*** 

ARQUITETANDO A TERRA DA LUZ: A MAÇONARIA CEARENSE NO 

PROCESSO DE ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS NA VILA DO ACARAPE, 1881 A 1883 

 

Ricardo Wagner Muniz Lima / Orientador (a): Prof. Doutor Gleudson Passos Cardoso 

(UECE) 

 

O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar como a Maçonaria Universal, representada 

pelos maçons cearenses, em sua maioria, homens de relativo destaque no âmbito social, 

como: Antônio Bezerra de Menezes, João Brígido e João Cordeiro dedicaram-se à campanha 

abolicionista, em seu principal veículo de comunicação, o jornal O Libertador, culminando 

com a aclamação de abolição de 116 escravos no município de Acarape do Meio, atual cidade 

de Redenção. 

*** 

NOTAS SOBRE A "CRIANÇA-PROBLEMA" NA OBRA DE ARTHUR RAMOS E 

NO CÓDIGO DE MENORES DE 1927 

 

José dos Santos Costa Júnior / Orientador (a): Regina Coelli Gomes Nascimento (UFCG) 

 

O artigo problematiza uma pesquisa bibliográfica e documental desenvolvida junto ao curso 

de graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) desde o 

primeiro semestre de 2013. O principal objetivo da pesquisa é analisar a produção discursiva 

da imagem de uma infância delinquente difundida em Campina Grande – Paraíba, no começo 

do século XX. O artigo, especificamente, visa problematizar como a obra de Arthur Ramos, 

intelectual brasileiro que na década de 1930 escreveu duas obras onde construiu a noção de 

“criança-problema”, possibilitou a construção discursiva de uma infância vista como 
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problema social e que, por isso mesmo, deveria ser alvo de investimentos pedagógicos e 

técnicos por parte da família e de instituições educacionais e de saúde mental. Tendo em vista 

o mapeamento e articulação de diferentes discursos que tematizaram a infância como um 

problema no começo do século passado, intencionamos ainda analisar de que modo o Código 

de Menores de 1927 contribuiu, do ponto de vista jurídico,  para a cristalização dessa ideia de 

infância. Assim, duas perspectivas de análise são privilegiadas na pesquisa, a saber, o viés 

psicanalítico de Arthur Ramos na construção da “criança-problema” e o Código de Menores, 

como sendo representante do modo como o Estado percebeu e se posicionou em relação à 

infância naquele momento histórico. O percurso metodológico trilhado na pesquisa e tessitura 

do texto foi realizado a partir de três momentos específicos: localização, em termos 

historiográficos, da emergência da infância enquanto temática da pesquisa histórica, a partir 

da segunda metade do século XX, devido às transformações teórico-metodológicas 

propiciadas pela nouvelle histoire, na França; mapeamento e análise de bibliografia sobre a 

construção teórica de Arthur Ramos para o campo da psicologia social e mapeamento e 

análise de bibliografia sobre a legislação “menorista”. O quadro teórico formulado para as 

análises que objetivamos desenvolver no texto é composto por aportes conceituais do filósofo 

francês Michel Foucault (2008) e do cientista social canadense Erving Goffman (1988). A 

partir da discussão proposta no artigo intencionamos contribuir e favorecer para o diálogo 

acerca de pesquisas históricas que tematizem a infância enquanto conceito social e 

culturalmente construído, bem como estimular abordagens interdisciplinares na produção do 

conhecimento histórico. 

*** 
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DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

A CONSTRUÇÃO DOS ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS NOS FOLHETOS DE 

CORDEL 

 

Damiana Maria Taveira / Orientador (a): Dr. Egberto Melo (URCA) 

 

A origem da literatura de cordel ou folhetos de feira está diretamente vinculada às folhas 

volantes ou folhas soltas, surgidas em Portugal a partir do séc. XVII, cuja venda e divulgação 

era privilégio de cegos, apartir da promulgação de uma lei, pelo rei de Portugal Dom João V, 

a qual permitia a Irmandade dos Homens Cegos de Lisboa, negociar com folhetos, e com isso 

esse tipo de literatura foi bem divulgado e comercializado pelos cegos. O nome da literatura 

de cordel também veio da Espanha, onde os livretos eram expostos nas feiras e em frente das 

casas de vendas, pendurados em pequenas cordas ou barbante. Difundidos por toda a Europa, 

essa forma popular de literatura, chamada “de cordel”, foi transmitida para o continente 

americano pela ação de seus descobridores espanhóis e portugueses, na medida em que se 

instalavam nas terras por eles conquistadas, bem como no Brasil. Uma das primeiras formas 

de cordel conhecida no Brasil foi à cantoria de viola, depois do cordel cantado, tem se 

registrado no final do século XIX as primeiras impressões de folhetos de cordel, os quais 

registravam diversos acontecimentos. Nesta perspectiva, o cordel é objeto de estudo desta 

pesquisa, que busca analisar como os acontecimentos históricos são representados pelos 

cordelistas, tendo como foco principal os folhetos de acontecidos. A partir de inúmeras 

possibilidades de se transitar na história, da diversificação de documentos, partindo da 

corrente historiográfica da Nova História Cultural, que identifica narrativa da História como 

motivo de representação e tema de reescrita. Assim, os acontecimentos históricos podem ser 

analisados a partir da literatura de cordel, no entanto o foco principal desta pesquisa é a forma 

como os cordelistas mostram esses acontecimentos históricos, o discurso utilizado. Faz-se, 

então, o seguinte questionamento: Qual o discurso utilizado pelos cordelistas? De que modo 

os poeta cordelista interpretam os acontecimentos histórico? Como esses cordéis, que tratam 

de acontecimentos históricos podem ser trabalhados no ensino de historia? 

*** 

SESSÃO COORDENADA 7 – HISTÓRIA E LITERATURA 

Coordenador: Ms. Danilo Linard (URCA) 
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“CADA UM QUE PE A A DEUS, N O VER O BICHO DO RIO”: O MISTÉRIO DO 

BICHO DO RIO NA CIDADE DE JUCÁS (1914-2012) 

 

Paula Mirelle de Sena / Orientador (a): Ana Isabel Parente Cortez (URCA) 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a função social da lenda do bicho do rio Jaguaribe na 

cidade de Jucás, região centro-sul do Ceará. A lenda do Bicho do Rio conta a história de uma 

menina virgem que teria engravidado e escondido a gravidez de todos. Com medo dos 

comentários das pessoas da cidade, pois ela era solteira, teria matado afogado o menino 

recém-nascido. Chegando a sua casa, e sentindo-se culpada, contou o que tinha feito e ao 

procurarem a criança, encontraram em seu lugar uma serpente. Desde desse dia, o bicho 

começou aparecer no rio, assustando a todos que lá frequentam, havendo vários relatos de 

pessoas que afirmam ter visto. A narrativa de relatos e histórias sobre o bicho que passara a 

habitar o rio Jaguaribe na ocasião descrita acima permanecem sendo contados, sobretudo 

pelos moradores mais antigos de Jucás. Dessa forma, e percebendo a lenda como uma forma 

de disciplinar e criar comportamentos e padrões ideais a ser seguidos pela comunidade que a 

considera, pretendo compreender as representações de relações sociais estabelecidas e 

mediadas na lenda, bem como analisar em que medida os comportamentos são conformados e 

prescritos a partir dessa lenda. O recorte escolhido compreende os anos de 1914, ano de 

surgimento da lenda, até o ano de 2012, posto que a lenda permanece sendo contada até os 

dias atuais. O caminho metodológico está sendo traçado através da utilização e interpretação 

da literatura em cordel produzida sobre o ‘bicho do rio’, entrevistas feitas com os moradores 

locais e livros infantis sobre o tema. 

*** 

RELAÇÕES DE GÊNERO EM MACHADO DE ASSIS 

 

Roberto da Silva / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (E. E. E. Dr. Napoleão Neves da 

Luz) 

  

O artigo se volta para a análise das construções de gênero no que toca à masculinidade e 

feminilidade em obras machadianas produzidas a partir da segunda fase de sua produção 

literária. Nesse trabalho busca-se compreender mais um pouco a respeito dos sentidos 

culturais constitutivos dos discursos e usos dos corpos sociais nos espaços públicos e privados 

e sobre a moralidade burguesa que cria o patriarca urbano e civilizado diante do processo de 

urbanização inspirada nos moldes europeus. Entre o final do século XIX e início do século 

XX novas relações sociais de sexo estão sendo construída, implicando em novas relações de 

interesses e de poder. Nesse sentido, a roda da intelectualidade esquadrinhava os movimento 

dos corpos nos espaços urbanos e na privacidade doméstica de forma a formular normas de 

conduta moral na esteira do padrão heterossexual de acordo com a ideia do natural  e do 

antinatural tecida com base no biológico, neutro e instaurador de fronteiras abstratas e 

universais. Para tanto, os lugares institucionais se encarregavam em disciplinar os gestos, 
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desejos, os sentimentos, no cotidiano. Nesse caso, homens ocupavam naturalmente o mundo 

público investido de sentidos viris, políticos, econômicos, racionais e profissionais e as 

mulheres para sentir e instruir a prole branca nas primeiras letras. Ademais, nesse universo 

burguês havia forma em potencial de resistência em nome de objetivos esperados por parte 

dos indivíduos femininos subalternos, nas experiências sociais. Essas situações de 

instabilidades de gênero se desdobraram nas reconfigurações sexuais dos cônjuges nos moldes 

das oposições binárias de caráter cognitivo e pragmático. Essas problemáticas de relações de 

gênero são visíveis nas abordagens das singularidades das (os) personagens machadianas. 

Nesse contexto, a literatura machadiana tem uma parcela de contribuição discursiva na 

criação de uma moralidade ideológica pautada nas diferenças de papéis masculinos e 

femininos que iremos abordar. 

*** 

A VISÃO DA MULHER NA OBRA NOITE NA TAVERNA DE ÁLVARES DE 

AZEVEDO 

 

Poliana Leandro dos Santos / Orientador (a): Edson Soares Martins (URCA) 

 

A realização desse trabalho tem como objetivo analisar a forma como a mulher é vista e 

representada na obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo e a forma com que o amor dos 

personagens por essas mulheres leva ambos ao declínio. Mantemos em vista o rompimento 

que o autor fez, do antes, na primeira parte de sua outra obra, Lira dos Vinte Anos, quando a 

mulher era apenas uma idealização, na grande maioria das vezes pura e intocável e também o 

rompimento feito por ele com a realidade vivida pelas mulheres no século XIX, época em que 

o livro foi escrito, e época em que a fidelidade, e o apego à família eram de suma importância, 

devido à mudança de comportamento que veio agregado com a ascensão do capitalismo e do 

pensamento burguês. Nos sete contos que compõem Noite na Taverna a figura feminina se 

torna não apenas palpável, mas também sensual e detentora de todos os vícios que o homem 

possa vir a adquirir. A mulher nessa obra constitui um dos elementos principais, ela, que na 

tentativa de evadir-se da vida cotidiana acaba por entrar em conflito com a realidade em que 

vive, levando o amor as suas últimas consequências e até mesmo transpassando-as. Ela além 

de ocupar um lugar no coração dos personagens, é acima de tudo o objeto de consumação de 

seus desejos carnais, assim como consciência adúltera e assassina que encontram seu único 

fim na morte. São figuras femininas que ora são vítimas das paixões avassaladoras e ora são 

vilãs destruidoras da moral dos personagens que narram suas histórias.  Pretende-se explorar 

como essa representação se dá através de formas linguísticas específicas, sejam das marcas de 

estilo do autor, sejam das formações discursivas da época. 

*** 
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HISTÓRIA E LITERATURA AFRICANA NA ESCOLA: PERSONAGENS DO 

INVISÍVEL AO REAL 

 

Ana Paula dos Santos / Orientador (a): Prof. MS. Reginaldo Ferreira Domingos (URCA) 

 

Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre literatura infanto juvenil africana na escola e 

como esta tem contribuído para formação da identidade de crianças negras. É um recorte de 

um trabalho mais amplo da monografia e de um projeto de pesquisa-ação realizado no 2º ano 

do Ensino Fundamental numa escola na cidade do Crato-Ce. A proposta aqui apresentada tem 

em sua essência a implementação da Lei 10.639/2003 que altera a LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da educação) nº 9.394/96, a lei acima citada instituiu a obrigatoriedade do ensino da 

História da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. O 

projeto de ação ocorreu no período de agosto a dezembro de 2012; o mesmo tomou corpo e 

forma a partir de uma atividade realizada na referida sala. A partir da história de Kofi e o 

menino de fogo, do autor Ney Lopes, a qual descreve a vida de um menino africano que se 

depara com uma criança de traços europeus sendo que ambos tentam conviver com a ideia de 

serem diferentes culturalmente no contexto social que vivem a história. A narrativa também 

traz informações sobre o país de Gana e sobre cultura africana. Um livro de linguagem de 

fácil entendimento e que pode ser usado como ponto de partida para o ensino da história da 

África no ensino fundamental. Quanto à metodologia é baseado nos moldes da pesquisa-ação, 

tendo como base o modelo de pesquisa afrodescendente a qual de acordo com Cunha Jr. 

(2007) tem o intuito de transformar e redefinir a realidade racista e segregacionista da 

sociedade brasileira. Onde o sujeito pesquisador é reflexo da realidade social racista e tem por 

sua função interferir na transformação dessa estrutura preconceituosa. Autores como 

Cavalleiro (2001), Gomes (2005), Munanga (2005) Cunha JR (2007) dentre outros 

fundamentam a presente proposta. 

*** 

LITERATURA INFANTO JUVENIL: SUPERANDO O RACISMO NA ESCOLA 

ATRAVÉS DE PROPOSTAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS VOLTADAS PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Maria Rosenilda de Morais Pinto / Hinara Dias Juca / Orientador (a): Cicera Nunes (URCA) 

 

Este trabalho apresenta algumas propostas que foram desenvolvidas durante uma formação 

realizada no Seminário de Educação do Sesc – Iguatu – CE, cuja temática: Cultura Afro-

Brasileira: Re-contar a História, Valorizar a Diversidade, nos proporcionou fazer uma 

discussão sobre a Lei 10.639 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira". Esta formação teve como objetivo discutir ações de combate ao 

racismo e a discriminações na escola a partir da referida lei, visando assim dá subsídios para 

os professores da rede regular de ensino, para atuar na sua prática docente proporcionando a 
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construção de uma identidade negra positiva das crianças. Embora seja um assunto de 

interesse social, a escola é uma instituição importante na superação do racismo e deve 

desenvolver estratégias didáticas pedagógicas a favor da construção de uma imagem positiva 

do negro. Durante a oficina foram realizados estudos teóricos que tratam do ensino da história 

e cultura afro e que enfatizam as ações que devem ser efetivadas pelas universidades, 

secretarias de educação, escolas e professores. Trabalhamos os clássicos da literatura infanto 

juvenil com um olhar mais crítico. Apresentamos contos africanos que podem ser trabalhados 

em sala, para possibilitar a afirmação da identidade étnicorracial das crianças negras e não 

negras. Levamos atividades práticas, como contação de história de matriz africana e produção 

de materiais para auxiliar as práticas pedagógicas em sala de aula. De acordo com a oficina 

realizada e a fala dos docentes percebemos que os contos africanos não são trabalhados tendo, 

portanto, a justificativa de que não se tem material para trabalhar com a temática em sala de 

aula.  Diante disso o nosso propósito foi levar e oferecer meios para que a Lei 10.639/03 seja 

de fato cumprida. 

*** 

O OLHAR DE MIA COUTO SOBRE A GUERRA CIVIL DE MOÇAMBIQUE 

 

Aline Justino da Silva Alves / Orientador (a): Amanda Teixeira (URCA) 

 

Este trabalho pretende analisar o modo como Mia Couto constrói a narrativa da guerra civil de 

Moçambique em seu livro intitulado Terra Sonâmbula. Sabemos que a literatura, 

diferentemente da história, constrói uma narrativa dando-nos os fatos com emoção. Sabemos 

também que entre ambas sempre existiu uma proximidade. Mia Couto desenvolve a narrativa 

literária, trazendo-nos um novo olhar dessa região, revelando-nos um país no cenário de 

guerra, em que as pessoas transformam o sonho numa ferramenta para a construção de um 

novo país e de uma nova identidade. A literatura pode nos ajudar a compreender os 

acontecimentos históricos, pois contém elementos peculiares que nos fazem enxergar aquilo 

que até então nos passou despercebido. Considerando a construção poética e fabular de Mia 

Couto, é impossível não reconhecer a recente história de Moçambique, pois no âmbito de 

tantos neologismos, observamos o cenário naquele determinado momento de guerra. A 

literatura pode ser essencial para o historiador, trazendo a interpretação de um evento 

histórico que foi escrito de várias formas. Assim, para o historiador não importa se ele terá um 

discurso histórico oficial ou uma obra literária, ambos irão fornecer oportunidades de 

interpretação. É importante lembrar que discurso construído pela ótica do historiador não 

contém uma verdade absoluta.  Acredito que a literatura nos revela algo muito singular, isso 

porque nos remete a mergulhar num mundo fictício que se aproxima do real de maneira 

diferente que estamos acostumados a enxergar no discurso histórico. 

*** 
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UMA NOVA FORMA DE ESTUDO SOBRE A ESCRAVIDÃO NEGRA NO BRASIL A 

PARTIR DO CONTO MACHADIANO “PAI CONTRA M E” 

 

Raquel Silva Maciel / Orientador (a): José Benjamim Montenegro (UFCG) 

 

O contato interdisciplinar entre a História e Literatura, enquanto distintos campos de atuação 

no interior das Humanidades, tem se mostrado bastante fértil desde o século XX na produção 

do conhecimento de forma integrada e problematizada. Dentro da historiografia podemos 

considerar que tal aproximação foi efetivada a partir do surgimento da nouvelle histoire em 

1970 na Escola dos Annales. Sendo essa nova vertente a responsável por intensificar o 

diálogo da História com outras disciplinas, tais como a Antropologia, a Sociologia e também 

a Teoria Literária. Considerando que o campo histórico, assim como o literário, possuem o 

real como referente o presente artigo visa discutir como a escravidão negra é apresentado no 

conto machadiano “Pai contra Mãe”. Tal conto, escrito e publicado no século XX, é 

considerado por muitos estudiosos como o escrito machadiano que apresenta mais 

explicitamente a temática da escravidão negra no Brasil. Esse trabalho encontra pontos de 

similitude entre o discurso proferido por Machado de Assis no conto e as ideias de 

escravo/mercadoria presente no pensamento de João Antônio Andreoni, conhecido como 

Antonil encontradas na obra “Diáletica da colonização” de Alfredo Bosi. Além das 

características do sistema escravista apresentadas na obra de Jaime Pinsky “A escravidão no 

Brasil”. Acreditando que esse conto, através da crítica e descrição que realiza, possui grande 

importância para o estudo da sociedade brasileira no período escravista. Como em relação a 

alguns princípios sociais dos indivíduos, sobre as formas de controle e punição de escravos, o 

modo com o qual alguns setores sociais os enxergava, as fugas que empreendiam e o ofício 

dos capitães-do-mato. A partir das considerações apresentadas no texto pretende-se contribuir 

no fomento de pesquisas que promovam o contato do campo histórico com o literário bem 

como promover novos olhares sobre o conto “Pai contra Mãe”, acreditando que este permite 

compreender a sociedade a qual visa retratar. 

*** 

 

DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

FOLHETINS DE SILVANUS: NOVAS TÉCNICAS ALIADA À TRANSFORMAÇÃO 

URBANA DA CIDADE, NO FINAL DO SÉCULO XIX. 
 

Milena Marques Coelho / Orientador (a): Francisco Carlos Jacinto Barbosa (UECE) 
 

 

Nosso trabalho busca analisar as poesias contidas no livro Folhetins de Silvanus (1891), 

escritas pelo poeta cearense Juvenal Galeno, que através de suas representações mostra como 

era percebida a cidade de Fortaleza naquele momento. A capital do Ceará, no final do século 

XIX, passava por um processo de remodelação urbana, devido às influências europeias, este 

processo de remodelação se deve a grande exportação de algodão, que acarretou num amplo 
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desenvolvimento interno e ajudou na consolidação dos segmentos sociais, trazendo para 

cidade a necessidade de instrumentos que acompanhassem essas transformações, algo que 

fosse inovador da sociedade. A introdução desses instrumentos técnicos proporcionaram 

mudanças que, para o poeta foram além do que se imaginava, chegando a sair do controle as 

modificações nos hábitos e costumes da sociedade. Temos como base o diálogo com a história 

cultural, que nos auxilia no modo de como analisamos os escritos deixados pelo poeta Juvenal 

Galeno, pois somente com uma análise do meio social em que se encontrava o escritor e 

depois de uma discussão sobre seus escritos saberemos quais eram seu entendimento sobre o 

que estava sendo construído e as importâncias desse seu pensamento como um intelectual 

vivenciador da cidade. Discutiremos as formas com que o autor recebe essa “modernidade” 

fazendo criticas a essas mudanças. Para isso, faremos uma análise minuciosa das nossas 

fontes principais, os poemas do livro Folhetins de Silvanus, confortando-os a outras fontes do 

período afim de percebemos . 

*** 

VERSO E TRAÇO: ENTRE A POESIA E A PINTURA NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

DO CEARENSE ANTÔNIO BANDEIRA. 

 

Danielle Almeida Lopes / Orientador (a): Gleudson Passos Cardoso (UECE) 

 

Em 1961, o pintor modernista cearense Antônio Bandeira volta à Fortaleza depois de morar 

durante anos em Paris, para a inauguração do MAUC (Museu de Arte contemporânea da 

Universidade Federal do Ceará). Nesta ocasião, ele apresentará ao publico seu quadro mais 

famoso: “Cidade queimada de sol”. Para completar a solenidade, o pintor apresenta um poema 

de mesmo título formando assim um conjunto entre as linguagens pictórica e poética. Este não 

foi o único de seus poemas, muitos de seus textos atuam como legendas em seus desenhos e 

pinturas, constrói uma teia de significações, permitindo uma leitura plural das obras através da 

mistura de substâncias e formas artísticas. À época em que Bandeira pinta e escreve “Cidade 

queimada de sol”, o cronista Milton Dias o saúda como o Colecionador de Crepúsculos, 

aquele que transforma tudo em cor, levado por uma capacidade criadora tão cedo revelada, 

servido por um permanente sentido poético.   É através desses poemas escritos pelo pintor em 

questão, durante seus anos de produção artística, que venho compor este trabalho, que tem 

como objetivo a análise da produção poética de Antônio Bandeira voltada para o diálogo com 

sua expressão pictórica. Os poemas “Noturno”, “Amanhecer”, “O Grande Mar” e “Inverno” 

serão usados como fontes neste trabalho, assim como, os quadros “Crepusculando”, 

“Paisagem de mar”, “Cais Noturno” e “Paisagem atormentada em brancos”. O conceito de 

sensibilidades desenvolvidos pela historiadora Sandra Jatahy Pesasento, que afirma que o 

estudo de sensibilidade se refere a percepção e tradução da experiência humana no mundo, 

embasa este trabalho. O conhecimento do sensível opera como forma de apreensão do mundo 

que brota não do racional, mas dos sentidos, que vêm do íntimo de cada indivíduo. As 

sensibilidades lidam com o emocional, com a subjetividade e por esse motivo acredito que 

seja um conceito pertinente a feitura deste trabalho que pretende ainda contribuir para os 
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estudos de História e Literatura adicionando ainda o diálogo com imagens  como 

enriquecimento dos textos literários do Antônio Bandeira. 

*** 

CONSTRUINDO UM VILÃO: AS SEMELHANÇAS ENTRE VOLDEMORT E 

HITLER 

 

Lays Honorio Teixeira / Orientador (a): José Benjamim Montenegro (UFCG) 

 

A literatura, que pode ser vista como uma fuga à realidade, muitas vezes não é entendida 

como uma representação do real. Contudo, nos últimos tempos, vem mudando a maneira de se 

ver e fazer história. Pensando sobre essa mudança no campo da historiografia, o presente 

artigo pretende mostrar, através de uma analise das obras de J.K. Rowling (autora da saga 

Harry Potter) semelhanças entre Lord Voldemort (vilão da saga) e Adolf Hitler, líder do 

nazismo. Dentro da narrativa mítica proporcionada pelos livros de literatura infanto-juvenil, 

Rowling traça na construção do vilão da saga uma reprodução das ideologias propagadas pelo 

nazismo, que se expressa através de ideias, como a de criar uma “raça perfeita”, que seria 

superior em relação aos demais. Assim, é possível pensar sobre a importância da literatura na 

construção de uma imagem que, aparentemente sem compromisso com a realidade, transpassa 

a fantasia. A metodologia utilizada no artigo se dá em três momentos: apresentação da saga e 

do personagem a ser analisado, bem como um breve relato sobre as ideologias de Hitler; 

mapeamento dessas ideologias, na tentativa de esclarecer quais são essas semelhanças e como 

elas ajudam na construção do vilão como tal; e por fim, mostrar como a relação entre história 

e literatura se constitui como objeto de reflexões; O aporte teórico nos será dado por Zygmunt 

Bauman (2001) sociólogo polonês e Stuart Hall (2004), teórico cultural jamaicano, que nos 

ajudaram a pensar sobre a construção da identidade do personagem de Rowling na saga. A 

produção tenta contribuir para a produção historiográfica na tentativa de ampliar as 

possibilidades para se pensar sobre essa nova visão da literatura, uma vez que apesar das 

produções nessa área terem aumentado, ainda há um ineditismo nesse caso em específico, 

pois são poucos os trabalhos brasileiros produzidos sobre Harry Potter. 

*** 
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CORPOS FAMINTOS E SUAS DESCRIÇÕES NATURALISTAS: A FOME 

CRÔNICA DA SECA DE 1877-79, A PARTIR DA LITERATURA CEARENSE. 

 

Erika Gonçalves de Mendonça / Orientador (a): Gerson Augusto de Oliveira Junior (UECE) 

 

Partindo da constatação de que uma das características mais marcantes do período da seca de 

1877-79 foi a escassez de alimentos, e conseqüentemente, a erupção de uma fome crônica, a 

qual matou muitas pessoas e se fez presente nos corpos dos flagelados da seca, tanto de forma 

qualitativa como quantitativa. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é perceber como essa 

fome se apresentava nos corpos desses indivíduos, a partir da literatura cearense sobre o 

período. Por isso utilizaremos como fonte três obras literárias sobre essa seca no Ceará, sendo 

elas Os retirantes de José do Patrocínio, A fome de Rodolfo Teófilo e Luzia-Homem de 

Domingos Olímpio. Embora muitos usos historiográficos já tenham sido feitos com essas 

fontes, adotamos a concepção que vê a literatura como uma fonte fecunda, a partir da qual 

sempre é possível fazer novas leituras da realidade em que se insere. Assim, de grande 

contribuição para a ampliação do conhecimento histórico é o diálogo que a História estabelece 

com a literatura, pois esta, por sua fecundidade, é capaz de fornecer aos historiadores 

materiais propícios a múltiplas leituras, especialmente por sua riqueza de significados para o 

entendimento do universo cultural e das experiências vividas pelos homens no tempo. Sem 

deixar de caracterizar as particularidades de cada obra, não pudemos deixar perceber aspectos 

em comum entre as mesmas, como, por exemplo, minuciosas descrições sobre os corpos 

famintos da seca. Assim buscamos perceber como essas obras tentam se inserir em um 

movimento literário naturalista e como isso tem contribuído para pensarmos sobre nosso 

objeto. Portanto nosso objetivo é perceber essa realidade de fome presente na seca de 1877-

79, mas atrelada ao discurso sob a qual ela nos aparece, assim práticas e discursos não 

aparecem dissociados na construção de uma imagem sobre a seca. 

*** 

FOUCAULT E A LITERATURA CLÁSSICA: Notas sobre o Cavaleiro Errante 

 

Tarciano Silva Batista / Orientador (a): Flávio José de Carvalho (UFCG) 

 

Michel Foucault – em As palavras e as coisas (1966) – propõe uma arqueologia das ciências 

humanas e, como corolário, do saber humano, investigando sobre como esses saberes se 

constroem e as relações que se criam em torno deste e na sua própria constituição. Segundo o 

filósofo, há em cada período da história uma epistémé própria, de modo geral, podemos 

entendê-las como aquelas condições de possibilidades que uma determinada época constitui 

um determinado saber. Neste sentido, o objetivo desta comunicação é argumentar como a 

obra “Dom Quixote de La Mancha” (1605) do espanhol Miguel de Cervantes y Saavedra 

(1547-1616) abriu um novo espaço de saber no mundo ocidental. Nesta obra, as aventuras de 

Dom Quixote, com suas voltas e reviravoltas, traçam o limite entre os antigos jogos da 

semelhança e dos signos. Em outras palavras, não será mais no simples jogo de relações das 
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palavras com o mundo, mas na tênue e constante relação que as assinalações verbais tecem de 

si para si mesmas. Interessa-nos investigar como a escrita dessa obra de Cervantes torna-se 

marco referencial para uma nova experiência da linguagem e das coisas. Causando uma 

ruptura entre os períodos que Foucault chamou de Renascimento (XVI) e Idade Clássica 

(XVII-XVIII), de modo que os saberes não se constituirão mais entre as similitudes e os jogos 

de semelhanças, como na Renascença, mas, a obra de Cervantes abrirá um espaço para as 

identidades e as diferenças. Ou seja, o nascimento da literatura clássica para o pensador 

Frances é um marco decisivo para o nascimento do saber Clássico. 

*** 

REPRESENTAÇÃO DO OCULTISMO E DA PÓS-MODERNIDADE NAS 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS HELLBLAZE 1985-1990 

 

Thiago dos Santos Gadelha / Orientador (a): Danilo Linard (URCA) 

 

s estudos históricos têm se voltado, cada vez mais, para a abordagem de novas fontes, na 

tentativa de explorar e propor novos temas e objetos de estudo. Nessa compreensão, nossa 

proposta de pesquisa consiste em problematizar a narrativa gráfica Hellblazer, uma historia de 

banda desenhada criada para adultos, publicada na Inglaterra desde meados dos anos 1980, e 

no Brasil, a partir da década de 1990. Essa  revista possui como tema um universo sombrio 

que gira em torno de seu personagem principal, John Constantine, construído como um anti-

heroi ocultista e individualista/hedonista, sempre envolvido em tramas sobrenaturais que 

terminam influenciando diversos aspectos da sociedade, da economia, e, mesmo, da política 

inglesa. O objetivo da pesquisa é investigar os elementos pós-modernos e sua articulação com 

o chamado pensamento ocultista, representados nessa revista e em seu personagem principal, 

visando entender como esses elementos refletem as sensibilidades de sua época. Tomamos 

fonte de pesquisa as 13 primeiras revistas publicadas entre 1985-1990. Nossa metodologia 

consiste em tentar compreender a linguagem dos quadrinhos, com base em alguns 

pressupostos de Will Eisner e Scott Mccloud, na medida faremos uma análise entre texto e 

contexto. Procuramos nos inserir no campo da história cultural, dialogando com os conceitos 

de práticas e representações, de Roger Chartier, com os estudos sobre ocultismo e mitos, de 

Mircea Eliade, e com as reflexões sobre o pós-modernismo de Jair Ferreira dos Santos e 

Stuart Hall, entre outros. Em nossas leituras iniciais, vemos que essa obra representa algumas 

das sensibilidades históricas presentes ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, como, por 

exemplo, a questão do xenofobismo, das minorias étnicas e sexuais, elementos emergentes 

nessa época dita pós-moderna, observando seus comportamentos, conflitos e objetivos e suas 

articulações com o ocultismo. 

*** 
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"EU GOSTO É ASSIM": TRAJETÓRIAS E EXPERIÊNCIAS EM RAMOS COTOCO 

(1888-1906) 
 

Albertina Paiva Barbosa / Gleudson Passos Cardoso (UECE) 

 

O artigo "Eu gosto é assim": Trajetórias e experiências em Ramos Cotoco (1888-1906)  tem 

como objetivo analisar a vida de Raimundo Ramos Filho, conhecido também como Ramos 

"Cotôco", que foi pintor, poeta, boêmio na cidade de Fortaleza na transição do século XIX 

para o século XX. Ramos, artista popular, porta-voz das vontades mudas e anseios contidos 

narrou as práticas sociais e os valores da época, aqueles inerentes aos seguimentos sociais 

menos favorecidos, compostos pelos artesãos, operários fabris, tecelões pescadores, 

engomadeiras, criadas, feirantes, doradores de suburbios e mulheres, destaque nestes escritos. 

A problemática a ser respondida é saber como esse poeta, em seus escritos, mostra parte de 

sua trajetória de vida e a experiência coletiva com outros contemporâneos de sua época, 

principalmente com os mais excluídos sócio-economicamente da sociedade, alvos do que é 

chamado de "disciplinarização". As narrações dos tipos populares e as construções da 

Fortaleza afrancesada e frenética sob os efeitos dos incrementos dos espaços urbanos tomam 

outro sentido nas poesias e canções de Cotoco. O espaço público era o lugar das instituições, 

da coletividade, do anonimato das multidões, dos transeuntes e da velocidade. Diante disso, 

faz-se o uso da metodologia da análise da fonte, único livro escrito pelo poeta, "Cantares 

Bohêmios" publicado em 1906, pela Typo-Litthographica a Vapor, utilizando também dos 

conceitos de experiência coletiva do E. M. Thompson e do método prosopográfico, por ele 

participar da boêmia junto com um grupo de amigos poetas. A relevância do tema está no 

aspecto de que, no início do século XX, há poucos resquícios literários que provenham de 

classes mais humildes de Fortaleza, tendo em vista que a maioria da população não teve 

acesso a uma educação de qualidade. Ramos foi uma exceção, pois esteve em contato com as 

letras, sabendo ler e escrever, conseguindo, assim, expressar sua visão até o momento atual. 

 

*** 

LITERATURA COMO FONTE HISTÓRICA: CIVILIZAÇÃO E COERÇÃO EM O 

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO. 

 

Ariane Cordeiro da Paixão / Orientador (a): Erick de Assis Araújo (UECE) 

 

Nascido no condado de Surrey, na Inglaterra em 26 de Junho de 1894, Aldous Huxley, ficou 

conhecido pelos romances e diversos ensaios escritos, dos quais ele se utiliza para analisar 

aspectos da organização social. Já no prefácio de Admirável Mundo Novo, livro publicado no 

turbulento período entre guerras (1932) Huxley, faz uma crítica a frenética busca pela 

perfeição humana e a constante corrida rumo a civilização. Acredito que analisar o Admirável 

Mundo Novo e articulá-lo com os estudos de Norbert Elias quanto aos conceitos de 
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civilização, pulsão e (auto) coação se tornam relevantes quanto às relações entre História e 

Literatura no que se refere a uma análise comparativa entre o clássico de Huxley em relação 

as normas e termos desenvolvidos pelo sociólogo Norbert Elias em seu livro O processo 

Civilizador I. Minha metodologia se debruça sobre as possibilidades e perspectivas de 

tratamento de uma obra literária como fonte histórica desenvolvidas em relação com o uso de 

literatura como uma análise social e para suprir tal proposta, autores como Antônio Cândido, 

Adriana Facina e Nicolau Sevcenko. Portanto, uma análise entre os conceitos do sociólogo 

Norbert Elias e as descrições de Aldous Huxley é oportuna, principalmente quanto as nítidas 

críticas que esse último exerce em relação a uma humanidade que marchava rumo à 

civilização, tropeçando em governos totalitários, tecnificação em massa, tirania social e 

radicalismos nacionais, características notáveis no século XX na Europa e em parte do 

Mundo. Acredito que esta análise seja pertinente não só no que se refere a reflexões datadas 

nas décadas de 1930 e 1940, por se adequar ao contexto histórico de O Admirável Mundo 

Novo, como também a reflexões atuais de coação e autocoação pelos quais a sociedade 

contemporânea vem passando para se adequar aos padrões civilizacionais globalizantes. 

*** 

 

 

DIA 18/09, QUARTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

PROCESSOS CULTURAIS E CONTEMPORANEIDADE – AS REINVENÇÕES DE 

UM LUGAR INCOMUM 

 

Pryscylla Cordeiro Rodrigues Leite / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (Bolsista 

de IC/CNPQ) 

 

O presente trabalho objetiva analisar como as novas gerações de narradores constroem e 

(re)significam o espaço simbólico do Cariri contemporâneo a partir de intervenções 

intelectuais e artísticas, meios de comunicação e fluxos culturais. Para pensar o Cariri 

cearense na contemporaneidade deve-se entender que suas fronteiras extrapolam os limites 

territoriais e estão sempre em movimento. No decorrer do século XX, houve uma série de 

eventos na região que foram cruciais para a consolidação de modelos e elaboração de uma 

SESSÃO COORDENADA 8 – HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE 

Coordenadora: Dra. Sônia Meneses (URCA) 
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identidade própria. Por isso, é interessante considerar que todos esses fatores estão conectados 

e ajudaram a formar a ideia de Cariri que temos hoje. O trânsito cultural é intenso e 

diversificado, por isso, as narrativas sobre o Cariri tendem a ser heterogêneas e 

multifacetadas. Nessa rede polissêmica de discursos, percebemos que existe uma apropriação 

e readaptação dos sentidos já traçados pelos narradores tradicionais, por parte dos 

contemporâneos, articulando novos e antigos paradigmas. Destarte, buscamos compreender 

como tais discursos se disseminam e se transfiguram atendendo às demandas do tempo 

presente, evidenciando novos espaços virtuais de comunicação e circularidade midiática. 

Percebendo quais os meios que esses narradores usam para difundir suas abordagens, 

vivências e olhares, assim como, as reinvenções diárias desse espaço, seus processos 

interculturais e atores.  

*** 

O CARIRI CEARENSE REPRESENTADO NAS MÚSICAS DO DR. RAIZ 

 

Jusshara Rodrigues dos Santos / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA) 

 

A música é considerada um instrumento de destaque para análise e compreensão dos valores 

simbólicos, assim como, para construção de significados e representações sociais. Nesse 

trabalho pretendemos identificar de que forma a música pode representar a sociedade e o 

homem que nela vive. Como objeto de pesquisa nos deteremos sobre a produção da banda Dr. 

Raiz, grupo de músicos do Cariri cearense e que, em suas composições, faz uma forte 

referência à figura do sertanejo e a cultura nordestina agregando a isso elementos urbanos, 

numa mistura de ritmos musicais inovadores. Assim nosso objetivo é analisar suas canções e 

identificar como elas representam a região caririense e suas peculiaridades, destacando 

aspectos tradicionais como o clima, a religiosidade, as práticas cotidianas, ao mesmo tempo, 

em que evidencia aspetos contemporâneos no conjunto dessa produção. Pretendemos também 

compreender que conceitos sobre o Nordeste são utilizados na construção das letras da Dr. 

Raiz; pensar como a figura do sertanejo é construída e como esse personagem se relaciona 

com os elementos culturais e naturais de sua região. Para desenvolver esse trabalho, 

utilizamos quatro músicas da banda que tratam de assuntos como religiosidade, seca e 

migração, sendo elas: Bendito Seja, Borboletas Azuis, Briga de Foice e Nordestino. Além das 

músicas citadas, utilizamos também uma entrevista com um dos integrantes da banda – Dudé 

Casado na qual ele fala um pouco sobre as influências da banda, e o processo de construção 

das letras das músicas selecionadas. Neste artigo podemos investigar através das canções da 

banda Dr. Raiz, a importância da utilização da música na história como forma de 
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representação social. Também refletiremos sobre aspectos da própria formulação de 

elementos identitários relacionados ao nordeste, assim como, de aspectos culturais presentes 

no Cariri. Percebemos que através da música podemos abordar os mais diversos aspectos 

sociais e assim dar significados aos nossos valores. 

*** 

O PAPEL DA MÍDIA NA CONSTRUÇÃO DO NORDESTE 

 

Elenilda Agostinho da Silva / Aévelem Cardoso de Melo / Orientador (a): Jannaiara Barros 

Cavalcante (UPE - Campus Garanhuns) 

 

A partir de vários discursos o Nordeste sempre fica totalizado, ou seja, como uma região só de 

seca, de miséria, de cangaço, de comediantes e com uma imagem inferior ao Sul. Partindo 

deste ponto vemos que esse discurso é tão disseminado que os próprios Nordestinos acabam 

tendo essa mesma visão. Vemos que esse discurso se deve muito a herança histórica dessa 

região, sendo uma construção que historicamente foi sendo criada e disseminada, e que com a 

tradição fez com que esse discurso seja legitimado como uma realidade. Podemos perceber 

que essa criação teve seus objetivos, que logo era a legitimação dessa região, como uma 

região sujeita as secas e que com isso precisaria de uma atenção especial, o que fez com que 

muitos obtivessem vantagens em torno desse discurso, fazendo com que cada vez mais ele 

fosse se legitimando. A região Nordeste também foi criada das memórias pessoais de alguns 

artistas que por sentimento pessoal acaba criando uma imagem do Nordeste que em nada diz 

com a sua totalidade, criando assim um discurso pautado na saudade de memorias pessoais. 

Autores, escritores, músicos, etc. juntos com os seus discursos vão legitimando essa imagem 

de Nordeste que parece estar sempre parado no passado, como um lugar de saudades. Como 

exemplos temos as músicas de Luiz Gonzaga, as obras de Ariano Suassuna, de Gilberto 

Freyre, etc. vemos que a mídia tem interesse em vender essa imagem do nordeste, e é essa a 

imagem que vende na maioria dos filmes e novelas nacionais. Personagens que representam o 

nordestino ficam sempre com aquele estereótipo de pessoa mais atrasada ou sem instrução. 

Na maioria dos papeis é empregada doméstica, porteiro, zelador, etc. Então os papeis que 

representam o nordestino é sempre aquele que mostra um estereótipo do nordestino, “cabra 

macho”, “valentão”, “sabido”, “comediante”, com sotaque que não condiz com a realidade, 

entre outros aspectos que se criou para representar o nordestino e o nordeste. Então hoje o 

discurso da mídia em relação ao nordeste continua impregnado dessas imagens de 

inferioridade. E esse discurso faz com que os indivíduos aceitem e achem natural esse 

estereótipo e preconceitos lançados contra a região. 

*** 
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IAO SOM DO IÊ, IÊ, IÊ: COMPORTAMENTO DOS JOVENS DA CIDADE DE 

CRATO NO ANO DE 1967. 

 

Maria Daíse Felipe de Oliveira / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

Os anos 1960 do século XX foram marcados por uma gama de diversos acontecimentos que 

vão desde transformações nos aspectos culturais a graves mudanças política no país. 

Coetaneamente com esse acontecimento o movimento cultural artístico chamado de Jovem 

Guarda também fazia muito sucesso e mudava padrões de moda e comportamento. A 

principal influência deste grupo era o rock and roll britânico do final dos anos 50. No Brasil 

este movimento teve uma grande repercussão e atualmente ainda tem um espaço cativo. 

Deter-me-ei a analisar a influência no comportamento dos jovens, como a moda, gírias, 

relações afetivas, etc, a partir do movimento da Jovem Guarda, especialmente, na cidade do 

Crato localizada no interior sul do Ceará. Nesse momento, minha fonte principal será o jornal 

Católico  A Ação do ano de 67 do século XX, por compreendê-lo como rico lugar de memória 

daquele período. Ao analisar a construção do discurso sobre o comportamento da juventude 

percebemos a opinião de quem o fala, o jornal, portanto não é um local neutro. Suas matérias 

fazem referência a diferentes aspectos do cotidiano da cidade no final daquela década, muitas 

vezes enfático em criticas à Jovem Guarda descortinava um rico painel no qual podemos 

perceber as relações dos comportamentos desses jovens com o movimento musical. Se para 

alguns o som da Jovem Guarda era “cantiga de grilo” (A Ação, 1967), sobretudo por não se 

opor abertamente ao regime militar,  pois não era militante como o Tropicalismo, não se pode 

negar que este teve uma grande marca nas lembranças e de boa parte da juventude daquele 

tempo, são esses elementos que pretendemos ressaltar em nossa pesquisa. 

*** 

EXPERIÊNCIA DO SENSÍVEL POR MEIO DA AUDIÇÃO DA BOSSA NOVA EM 

CRATO-CE NA DÉCADA DE 1970 

 

Eugênia Feitosa de Oliveira / Orientador (a): Josinete Lopes de Souza (URCA) 

 

O presente trabalho destinou-se a perscrutar a audição da Bossa Nova em Crato na década de 

1970. Para tanto, foi necessário ouvir sujeitos que partilharam dessa memória musical na 

cidade e fazer o diálogo dos entrevistados com os materiais de leitura de autores variados 

levando em conta outros registros, tais como artigos de jornais que circularam na cidade na 

época em questão. Dessa forma, foram feitas pesquisas e visitas às primeiras rádios da cidade, 

a rádio Educadora e a rádio Araripe, que possibilitaram a realização de entrevistas com alguns 

locutores, nas quais citaram alguns nomes dos ouvintes que mais admiravam esse tipo de 



 
 

225 

 

 

 

I Seminário Nacional de História e Contemporaneidades – 

 As dimensões políticas da História e 

futuro do passado  
 

ISBN  978-85-915882-0-6 

Crato-CE, 17 a 20 de setembro de 2013, LABIHM, Universidade Regional do Cariri-URCA. 

 

música. Os depoimentos coletados serviram de base para o presente trabalho que procurou 

dialogar com o uso da memória no intuito de resgatar o território das sensibilidades, da 

afetividade, sem deixar de lado as outras preferências, os outros estilos musicais, que 

compunham o cenário cultural da cidade de Crato-CE na década de 1970. Esse momento foi 

marcante na produção e consumo musical local, uma vez que remonta à época dos Festivais 

de Canção, possibilitando que muitos artistas locais fossem sendo cada vez mais reconhecidos 

pela performance de apresentação bem como pela própria composição musical. Durante a 

pesquisa ouviu-se os entrevistados no intuito de pensar a música como uma das atividades 

lúdicas capazes de proporcionar descontração e sensações as mais diversas e a importância de 

estar novamente relembrando outros contextos históricos, antigas amizades e sobretudo os 

lugares da memória, onde eram realizadas as festividades ou as pequenas conversas do dia a 

dia que ainda hoje possuem um lugar reservado com muito respeito e saudade. 

*** 
 

 
DIA 19/09, QUINTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 
 

A ANISTIA POLÍTICA NAS PÁGINAS DO JORNAL DO BRASIL 1975-85 

 

Andrea Araujo Julião de Cerqueira / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA – PIBIC) 
 

Pretendemos refletir sobre a produção sentidos e significados que são construídos pelos meios 

de comunicação na elaboração de narrativas que colocam em cena o passado e a memória. 

Assim problematizaremos também a produção de conhecimento histórico cada vez 

influenciado pelos meios de comunicação. Nesse trabalho, ainda em fase inicial, analisaremos 

a Anistia política brasileira através do Jornal do Brasil entre 1975-1985. O Jornal do Brasil é 

um dos mais do país tendo sido fundado no Rio de Janeiro em 9 de abril de 1891. Seus 

primeiros editores foram Rodolfo de Sousa Dantas e Joaquim Nabuco.  Assim, como outros 

grandes jornais do país, o JB, como ficou conhecido, sobretudo, em fins do século XX teve 

uma grande influência na produção de acontecimentos e notícias durante o século passado. 

Em 2010, o Jornal do Brasil encerrou sua edição impressa tendo permanecido apenas no 

formato digital. Em nosso trabalho, propomos refletir de que forma o jornal atuou na 

formulação de discursos sobre esses processos operando, memória e esquecimento, ao mesmo 

tempo em que colocou em cena várias dimensões narrativas sobre a Anistia, legislação, 

história, golpe militar, etc. Assim investigaremos o papel dos meios de comunicação enquanto 

formadores de opinião e acontecimentos no cenário mundial, neste caso o brasileiro. 

Pautaremos nossa investigação sobre o campo das ideias, compreendendo-o como campo das 
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ações humanas em um jogo intenso de práticas, representações, conformações e invenções 

sociais, assim, questionamos: O processo da Anistia Política brasileira ainda requer uma 

profunda investigação de seus elementos de construção de sentido, assim questionamos: como 

pensar a dialética da memória e esquecimento a partir desse tema? Em que medida um jornal 

de grande circulação como o Jornal do Brasil atuou na produção de sentidos e narrativas 

diversas sobre esse tema? Como se organizam as várias dimensões narrativas sobre a Anistia 

no Jornal? 

*** 

O CASO MÃO-BRANCA: UM JOGO DE REPRESENTAÇÃO NOS JORNAIS 

PARAIBANOS DO INÍCIO DOS ANOS 80. 

 

Jonathan Vilar dos tos Leite / Orientador (a): Antônio Clarindo Barbosa de Souza (UFCG) 

 

O trabalho procura analisar como a imprensa paraibana representou em jornais como o Jornal 

da Borborema, Jornal da Paraíba e a Gazeta do Sertão, o tão famoso esquadrão da morte 

formado por integrantes do corpo policial civil da cidade de Campina Grande, o "Mão 

Branca", que em 1980 já era manchete nacional por fazer justiça com as próprias mãos, 

eliminando sujeitos que ameaçam a segurança popular. O grupo de extermínio de Campina 

Grande não foi o primeiro grupo justiçamento privado com este nome no Brasil; baseado no 

caso de um esquadrão de mesmo nome que acaba surgindo no final da década de 70 e início 

da década de 80 na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e que foi formada por um grupo de 

policiais que assassinavam criminosos locais - muito embora vala salientar que houveram 

indícios da existência de um Mão Branca também de outros em São Paulo, Salvador e Rio 

Grande do Norte. Utilizaremos abordagens de Paul Ricoeur para discutir conceitos de 

memória presentes nas maneiras pelas quais a imprensa campinense passou a exibir os 

acontecimentos relacionados ao esquadrão da morte e também usaremos noções de 

apropriação e representação do historiador cultural Roger Chartier para analisar como os 

jornais transmitiam os acontecimentos de autoria do grupo e como os citadinos campinenses 

recepcionavam, se apropriavam e por seguinte, resignificavam os casos publicados nos 

cadernos policiais do jornais. É através de discussões acerca da mídia impressa 

(particularmente o jornal) que poderemos chegar às conclusões finais e onde levantaremos 

questões sobre como as notícias sobre os crimes do curioso caso policial do "Mão Branca" 

tiveram reflexo na imprensa campinense e seus impactos sobre parte da população da mesma 

cidade. 

*** 
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ANOS REBELDES: A QUEBRA SILÊNCIO ATRAVÉS DA MINISSÉRIE 

 

Nildylânia dos Santos Morais / Orientador (a): Prof.ª Dra: Sônia Meneses (URCA) 

 

O presente artigo propõe discutir a relação entre história e mídia, discutindo assim o universo 

de possíveis entre ambas. Examinando o discurso midiático pretendo estudar as 

representações construídas pela televisão e como a mesma utiliza em seu discurso o passado, 

assim, a encenação realizada na construção de um discurso que acaba por se efetivar como 

consciência histórica. Nessa perspectiva focalizarei nessa pesquisa a minissérie “Anos 

Rebeldes” que retrata o Brasil no momento da ditadura militar entre os anos de 1964 a 1979. 

Objetivo refletir sobre as representação da juventude a partir da série. Vale ressaltar que a 

obra em questão trata de um momento da história brasileira e trás contida em si todo um jogo 

de interesse posto em cena naquele momento. A mesma foi ao ar no ano de 1992 pela 

emissora de comunicação Rede Globo, nesse mesmo momento o Brasil estava vivenciando o 

auge dos movimentos contra Fernando Collor de Melo, que foi o primeiro Presidente a sofre 

um impeachment na história do país. A minissérie que será analisada foi escrita por Gilberto 

Braga e Sérgio Marques, com direção geral de Denis Carvalho. A trama aborda a luta de 

jovens contra o regime ditatorial assim aborda também a resistência como panorama central 

de sua abordagem, assim, destaca acontecimentos chaves do período, como a discussão em 

torno da cesura política imposta aos artistas e intelectuais brasileiros, o movimento estudantil, 

etc. Neste trabalho me deterei à reflexão sobre uma das personagens centrais da trama: 

Heloisa (representado pela atriz Claudia Abreu) que personifica o jovem engajado e 

comprometido coma crítica ao regime. Dessa maneira, essa pesquisa tem com objetivo geral 

refletir sobre a quebra do silêncio político no país, buscando assim compreender os jogos de 

interesses que estão presente na mesma. 

*** 

A HISTÓRIA CONTADA NAS TELAS DA TV: A INVENÇÃO DO CANGAÇO 

ATRAVÉS DA MINISSÉRIE LAMPIÃO E MARIA BONITA 

 

Raysa Carolinne Sobreira da Silva / Orientador (a): Sônia Meneses (URCA) 

  

Este trabalho pretende investigar a produção de sentidos e personagens históricos a partir das 

minisséries, para isso nos debruçamos no estudo da produção “Lampião e Maria Bonita” de 

1982, produzida pela Rede Globo. Ao recontar um passado, a minissérie histórica tem como 

base micro-histórias, no sentido de se amparar numa biografia, que faz como que os 

elementos dessa produção se articulem. Nesse sentido, essa abordagem micro é quem vai dar 

um aspecto de continuidade das cenas, além de construir os fatos mais dramáticos da trama, e 
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de como o telespectador vai reagir a eles e aos demais elementos que essa produção irá trazer, 

perpetuando o imaginário e também a identidade que a mesma acaba construindo em cima 

daquela história. Assim, a televisão é um importante meio para contar uma história, no 

entanto, vale ressaltar que uma produção seriada mesmo que seja histórica, é feita a partir da 

visão contemporânea do autor. Nela podemos identificar vários elementos atuais, se 

considerarmos a lógica da mídia televisiva que tem a intenção de prender o telespectador e 

fazer com que se sinta parte daquela história. Um dos temas recorrentes nesse tipo de 

produção é o Nordeste. A partir da minissérie Lampião e Maria Bonita (1982), muitas 

produções foram realizadas apresentando representações sobre o Nordeste. Vale lembrar que 

não só as produções seriadas, mas a mídia televisiva como um todo, ajudou na construção de 

imagens sobre Nordeste que serviu para criar algumas representações universais sobre o tema 

muitas vezes presa apenas a alguns estereótipos. A minissérie revisita os mitos, as tradições 

históricas e o regionalismo nordestino, com seus elementos audiovisuais, suportes primordiais 

para sua construção. E é nessa vertente que muitos estudos se concentram e nos ajudam a 

pensar como essas produções são feitas a partir de temas da história e de como as mesmas 

podem contribuir para que se construa uma identidade e se perpetue no imaginário dos 

telespectadores, como se de fatos eles tivessem “revivendo” a história contada nela. O 

cangaço tem sido um dos assuntos mais abordados por ela. Sua história já foi (re) contada de 

diversas maneiras exaltando suas contradições e mitos que foram construídos sobre o mesmo. 

Nesse sentido, a mídia televisiva encontrou maneiras de apresentá-lo, seja de maneira 

caricatural, romântica ou heroica o tema se tornou um grande gerador de narrativas e um 

produto constantemente revisitado pelas produções televisivas. Este e outros são alguns dos 

elementos que pretendemos abordar em nossa pesquisa que ainda se encontra em fase inicial. 

*** 

HISTÓRIA, MÍDIA E CONSENSO: O PROGRAMA AMARAL NETO E A 

CONSTRUÇÃO DO BRASIL GRANDE NA DITADURA MILITAR 

 

Ana Cristina Rodrigues Furtado / Orientador (a): Sônia Maria de Meneses Silva (URCA) 

 

O objetivo deste artigo é analisar o papel exercido pelo Programa Amaral Neto, exibido entre 

os anos de 1968 e 1982 na construção da ideia de um Brasil Grande e na propagando do 

Regime Militar. Para esse trabalho nos deteremos no “Documentário Brasil: ontem, hoje e 

amanhã” de 1975 – Programa Amaral Neto Especial - exibido para destacar os 11 anos do 

Golpe Militar, narrado no documentário de “Revolução de 1964”. Fidélis dos Santos Amaral 

Netto, estreou o programa na TV Tupi em maio 1968, mas já no final do ano, passou a ser 

exibido na Rede Globo. Com o título “Amaral Netto, o Repórter” o programa carregava um 
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forte tom ufanista e conservador que serviu para construir uma ideia de Brasil Grande em suas 

reportagens que sempre exaltavam os feitos do governo militar.  A proposta desta pesquisa é 

problematizar a narrativa do programa buscando compreender em que medida este ajudou a 

construir um relativo consenso em alguns setores da sociedade brasileira durante o regime 

militar, assim, é importante pensarmos os significados e os sentidos construídos através dos 

meios de comunicação sobre o Brasil daquela época, buscando entender o período do golpe 

militar a partir das representações e narrativas desses veículos. De maneira geral, esse 

documentário político constrói uma imagem sobre o Brasil que teve uma grande importância 

na formulação de ideias daquele período, assim, através desse produto procuraremos 

compreender a construção simbólica e memorial formuladas por aqueles que apoiavam os 

militares. 

*** 
 

 
DIA 20/09, SEXTA-FEIRA, DAS 10:00 ÀS 12:00 

 

24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: MEMÓRIAS DOS CINEMAS DE RUA DE 

JUAZEIRO DO NORTE 

 

Cícera Raquel Oliveira de Morais / Orientador (a): Profa. Ms. Josinete Lopes de Sousa 

(URCA) 

 

O presente artigo pretende analisar um pouco da história local do Juazeiro do Norte através 

das memórias dos cinemas de rua da cidade.  Juazeiro é fundada em 1911, pouco depois do 

nascimento do cinema em 1895 na França, ambas crescem juntas e deixam-se influenciar. 

Seus comportamentos, sua linguagem, suas vestimentas, sua economia, mentalidades, 

prazeres e poderes são algumas das experiências que passam por mudanças com a vinda do 

“grande espetáculo”, o cinema. Entender como esses cinemas de rua influenciaram os hábitos 

de quem os frequentavam, e como os frequentadores interferiram no cinema local é um dos 

objetivos desta pesquisa. Assistir um filme é mergulhar em um mundo desconhecido, dando 

vazão para conhecer e descobrir um pouco de algo novo, abrindo espaços para que uma 

imagem possa confrontar e questionar o seu modo de olhar, onde cada indivíduo reage ou 

sofre influencias de formas diferentes, identificando assim um processo de subjetivação que 

se faz presente nas salas de exibições de filmes. Esse confronto afeta também o 

comportamento do espectador que simultaneamente acaba afetando no comportamento da 

cidade, havendo uma mão dupla de influências. E são através de Jornais, fotos e entrevistas, 

fontes primordiais para esta pesquisa, que é possível encontrar esquinas, olhares, desejos e 
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comportamentos, identificando um Juazeiro do Norte diferente do tão conhecido no presente. 

Andando pelas ruas da cidade é possível identificar marcas da existência desses cinemas, 

ontem alguns dos espaços que eram os dos cinemas, hoje são estacionamentos, mas algo os 

liga, os nomes. O presente artigo propõe-se a entender como e por que esses cinemas se 

dizimaram no final do século xx, e como são lembrados na contemporaneidade, na tentativa 

de identificar esse processo e tantos outros que nos fazem compreender algumas das 

mudanças e permanências da cidade. 

*** 

CINEMA A PARTIR DAS MEMÓRIAS DOS BREJO-SANTENSES NAS DÉCADAS 

DE 1950 A 1980 

 

Francisco Diego Nascimento da Silva / Orientador (a): Sonia Maria de Meneses Silva 

(URCA) 

 

Este trabalho pretende discutir a história, memória e cinema, a partir das memórias dos que 

vivenciaram o cinema na cidade de Brejo Santo-CE, nas décadas de 1950 a 1980. Na pesquisa 

utilizarei como fonte as memórias de pessoas que vivenciaram a trajetória de dois cinemas 

que existiram no referido período: o Cine Alvorada e o Cine Paroquial. A partir do método da 

história oral, com entrevistas direcionadas e específicas, realizadas com proprietários, 

funcionários e frequentadores, será trabalhado o método qualitativo no intuito de compreender 

visões de camadas distintas da sociedade. Aqui também farei uso de fontes documentais como 

auxilio: registros, livros, fotografias, objetos, e outros. Minha intenção é compreender como 

os antigos frequentadores dos referidos cinemas os constroem em suas memórias; que 

aspectos de sociabilidade são destacados em suas lembranças; como a população construiu em 

suas memórias o período vivenciado e como eles reatualizam esse passado na 

contemporaneidade. Os referenciais que embasam essa pesquisa se situam no debate da 

história e memória enfatizando autores como Lucília Delgado no conceito de memória, tempo 

e identidades, Jack Le Goff no conceito de memória, Montenegro, Verena Alberti entre 

outros. A pesquisa tem como objetivo refletir sobre essas memórias antes que seja impossível, 

pois os possíveis colaboradores são constituídos de pessoas com idade entre os 60 e 90 anos, 

alguns com a saúde bem debilitada. Atualmente poucas pessoas tem ao menos conhecimento 

de que no passado houve cinema em Brejo Santo. A historiografia local dedicou poucas 

páginas em seus livros, prevalecendo apenas na memória dos que vivenciaram e guardam até 

hoje como “saudosas Lembranças”, frase dita por depoentes em entrevistas. Essa pesquisa 

está no começo, mas, pela investigação inicial vê-se indício de uma rica possibilidade de 

investigação, sobretudo, para a compreensão do papel do cinema em cidade do interior do 

Brasil. 
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*** 

MALU MULHER: CONSTRUÇÃO DO PAPEL FEMININO 

 

Ramonita Santana Rodrigues Dantas / Orientador (a): Profa. Dra. Sônia Meneses (URCA) 

 

No campo teórico houve diversas mudanças metodológicas e científicas; a narrativa passa a 

ser importante para o historiador tentar reproduzir não somente o passado, mas também os 

aspectos populares e cotidianos inseridos no meio em que ele vive. Esse artigo visa mostrar 

como a mídia, especificadamente a televisiva, através do seriado Malu Mulher, exibido pela 

Rede Globo de Televisão, uma análise das tipologias do comportamento feminino no discurso 

propagado pela mídia. Malu, interpretada pela atriz Regina Duarte, é uma socióloga 

divorciada e mãe de uma menina de 12 anos. O seriado discute assuntos que vão da 

infidelidade ao divórcio, da virgindade ao aborto, da violência doméstica ao orgasmo; temas 

polêmicos passaram a figurar o discurso e a narrativa televisiva que passa a ter um papel 

sociocultural e a dinamizar as discussões a cerca desses temas. A pesquisa se encontra em 

estágio inicial e por isso ainda não se tem resultados mais concisos. 

*** 

ARTE VERSUS FOTOGRAFIA 

 

Ana Claudia de Sousa Farias / Orientador (a): Profa .Dra. Cristina Dunaeva (URCA) 

 

No contexto que envolve a fotografia através do trabalho usado como referência a exposição 

fotográfica Diálogos entre luz e sombra do artista Orismídio Duarte,tendo como objeto de 

pesquisa sua exposição ocorrida em julho de 2012 no CCBNB, objetiva-se refletir sobre 

possíveis aproximações dessa mídia com a arte, fundamentando-se em Dubois e Benjamim. 

Apresentam-se, inicialmente, aproximações que se obtém ao se enfatizar a fotografia e, em 

seguida, a arte. Nesse jogo de primazias vem à tona a relevância deste artigo, que está no fato 

de resgatar a imagem fotográfica como percepção aquela que permite deter o olhar e deste 

modo fazer emergir desejos e questionamentos, construindo vínculos raros em nossas 

experiências midiáticas, notadamente as que envolvem imagens distintas das fotográficas. 

*** 
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Sobre o Laboratório de Imagem, História e Memória - 
LABIHM 

 

No ano de 2013 o Laboratório de 

Imagem, História e Memória - LABIHM 

completa 10 anos de atuação. Reformulado 

em 2010, ano em que adquiriu o atual 

formato, o LABIHM, surgiu do antigo grupo 

de História Social fundado em maio de 2003 

com o objetivo de reunir um grupo de alunos 

e professores para estimular a produção de 

pesquisa e estudos de temas avançados entre 

seus membros. Durante esse período houve a 

formação bem sucedida de seus componentes 

(alunos e professores) que ingressaram em 

programas de especialização, mestrado e 

doutorado em várias universidades do país. 

Destaca-se ainda a produção historiográfica 

do grupo com a produção de dezenas de 

artigos, publicação de livros, teses e 

dissertações. 

As linhas de atuação do grupo 

concentram-se em três aspectos: os processos 

de espacialização do presente; entendidos em 

suas variadas configurações, físicas, 

simbólicas, espaços como ficção 

conformativa e/ou performativa; as formas de 

sensibilização temporal sob os quais os 

indivíduos e os grupos humanos significam o 

tempo, suas maneiras de interpretação entre 

projeções e retrospecções e, por último a 

dimensão política, compreendida como lugar 

de atuação dos sujeitos sociais em suas 

inúmeras atitudes de intervenção no 

cotidiano: festa, religião, família, relações 

afetivas, educação, morte, saúde, etnicidade, 

escritas das histórias, 

relações de gênero e 

mídias. 

A      partir   

dessas proposições 

possivelmente, possamos 

considerar que pensar a contemporaneidade é 

justamente tentar compreender um mundo de 

comunidades que são obrigadas a operar 

traduções culturais em seus lugares de saída e 

chegada, num processo que nunca se 

completa totalmente. Lugares de experiência 

subjetiva, que criam memórias e narrativas 

de si e do outro. Espaços de significação que 

comportam por sua vez vários tempos, 

talvez, uma temporalidade intervalar que 

conjura a dispersão de vários signos e 

sensibilidades Assim sendo a escrita da 

história na contemporaneidade deve buscar 

novas respostas e atitudes frente aos desafios 

de um mundo cada vez repartido por 

profundas desigualdades sociais e culturais. 

A profusão de tais transformações alerta-nos 

que as várias áreas do conhecimento, mais do 

que construir muros entre os quais 

permanecem isoladas devem se especializar 

em construir pontes para o diálogo, pois, 

nenhuma delas é capaz, sozinha, de 

compreender um momento cuja característica 

mais nítida é a diversidade, seja ela étnica, 

religiosa, identitária ou política. 

 

http://labihm.wordpress.com 

http://labihm.wordpress.com/
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