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Apresentação 
 
Este ano, o IV Encontro Estadual da ANPUH-RN procura fomentar 

discussões em torno da temática da identidade, que poderíamos melhor dizer das 
identidades, para darmos a dimensão plural e polissêmica que a noção permite. 
Na história, ela tem se manifestado de diferentes formas. Por meio de uma 
ligação com o território, nas chamadas identidades nacionais, regionais, 
provinciais, estaduais e locais; ou para expressar formas de gênero e de 
sexualidade (masculino, feminino, gay); podem remeter a grupos étnicos 
(indígenas, negros), ou a situações sociais (camponeses, escravos, operários, 
cidadãos, turistas, estudantes), ou a grupos etários (crianças, jovens e velhos), 
mas também podem assumir dimensões simbólicas gigantescas, através de 
noções como Ocidente e Oriente. 

A problemática da identidade aparece sempre relacionada à questões de 
outra natureza como o desenvolvimento das instituições sociais, os processos 
espaciais (como o aldeamento e a urbanização), as transformações econômicas, 
as dinâmicas dos Estados nacionais, as ideologias políticas, a construção da 
memória, a produção historiográfica, entre outras. 

O IV Encontro Estadual da ANPUH-RN busca retomar um tema da mais 
profunda atualidade intelectual e social, a identidade. 

Em um mundo globalizado, onde cada vez mais a conexão entre o global e 
o local se faz presente, como é possível pensar as identidades? A questão parece 
vir novamente à tona com os movimentos de valorização de "culturas locais", 
como o caso de Mossoró e tantos outros, ou com as mudanças na maneira de 
lidar com os estrangeiros devido ao incremento do turismo e as novas dinâmicas 
da economia global. 

No momento atual, em que se fala de "crise de identidade", onde novos 
grupos sociais reivindicam pautas políticas específicas (as chamadas "políticas de 
identidade"), que percebemos a força dessa problemática. 

Por outro lado, na nossa contemporaneidade, a expansão da cultura 
individualista hedonista e narcisista tem proporcionado entender como e porque 
diversos grupos sociais (mulheres, jovens, crianças, velhos, operários, escravos, 
pobres, entre outros) estiveram invisíveis na história. 

A problemática da identidade tem atraído diversos historiadores nas mais 
diferentes abordagens. Entre as formas de identidade estudadas chamam atenção 
a da identidade nacional, que se tornou importante entre nós, através dos 
trabalhos de Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Anthony Smiths, Ernest Gellner, 
José Carlos Reis, Jeffrey Lesser, entre outros. O mesmo pode se falar da 
identidade regional (nordestina, gaucha, seridoense) presente nos estudos de 



Maria Godoy da Silveira, Durval Muniz de Albuquerque Junior, Ruben George 
Oliven, Muirakytan Kennedy de Macedo, para citar apenas alguns. 

As formas de identidade ligada ao gênero, a sexualidade e a grupos etários 
tem nos trabalhos de Michelle Perrot, Philippe Ariçs, Peter Stearns, James Green, 
Colin Heywood, Margareth Rago, entre muitos outros, um exercício privilegiado 
para o entendimento de nossa história. 

O mesmo poderia ser empregado para a questão da identidade escrava no 
estudo clássico da historiadora Kátia Matoso, ou da identidade operária, nos 
trabalhos de Edward Thompson e de uma série de discípulos e admiradores. 
Não se trata aqui de enumerar todos os autores que tem contribuído para a 
questão, o que seria um trabalho desnecessário e ilimitado, mas de oferecer uma 
pequena mostra da potencialidade reflexiva que a temática permite e a 
propriedade social que ela proporciona. 
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Programação do IV EEH – ANPUH-RN 
 

Horário Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 

8h Credenciamento Minicursos Minicursos Reuniões Administrativas Minicursos 

9h Credenciamento Minicursos Minicursos Fórum de Graduação Minicursos 

9:45h Credenciamento Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10h Credenciamento Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas 

11h Credenciamento Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas 

12h Intervalo Almoço Intervalo Almoço Intervalo Almoço Intervalo Almoço Intervalo Almoço 

13h Intervalo Almoço Atividade Cultural Atividade Cultural Atividade Cultural Atividade Cultural 

13:30h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

14h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

15h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Assembléia ANPUH-RN Simpósios Temáticos 

16h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Assembléia ANPUH-RN Simpósios Temáticos 

17h 
 

Intervalo Lanche/Jantar Intervalo Lanche/Jantar Intervalo Lanche/Jantar Intervalo Lanche/Jantar 

17:30h Abertura Solene Atividade Cultural Lançamento de Livros Lançamento de Livros   

18h Conferência de Abertura Minicursos Minicursos Minicursos Conferência Encerramento  

19h Conferência de Abertura Minicursos Minicursos Minicursos Conferência Encerramento  

20h Atividade Cultural Workshop Workshop Workshop Atividade Cultural 

21h Atividade Cultural 

   

Atividade Cultural 

 



Conferências: 
 
 
Conferência de Abertura: 
Titulo: Entre Espelhos e Espectros: a historiografia e a questão das identidades 
Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior - UFRN 
 
Conferência de Encerramento: 
Titulo: "Brasilianistas, Brasil, e os Estados Unidos: um namoro complicado" 
Prof. PhD. James N. Green - Brown University 
 
 

Mesas-Redondas: 
 
 
Identidades e Historiografia 
Prof. Dr. Helder do Nascimento Viana – UFRN 
Prof. Dr. Raimundo Arrais – UFRN 
Prof. Ms. Emanoel Pereira Braz – UERN 
 
Identidades e Patrimônio 
Prof. Ms. Almir Félix Batista de Oliveira – ANPUH-RN 
Prof. Dr. Francisco Régis Lopes – UFC 
Prof. Dr. Lourival Andrade Junior – UFRN 
 
Identidades e Poder 
Prof. Dr. Renato Amado Peixoto – UFRN 
Prof. Dr. Haroldo Loguercio Carvalho – UFRN 
Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – UFRN 
 
Identidades coloniais no Brasil 
Profa. Dra. Carmen Alveal – UFRN 
Prof. Dr. Muirakytan Macedo – UFRN 
Prof. Ms. Helder Alexandre Macedo – PPGH-UFPE 
 
Identidade do Profissional de História: a regulamentação 
Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira 
Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Junior 
 
Identidade e Ensino de História 
Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN 



Prof. Dr. Raimundo Nonato de Araújo – UFRN 
Prof. Ms. Alexsandro Donato Carvalho – UERN 
 
 

Simpósios Temáticos: 
 
 
01 – História, Identidade e espacialidade do Rio Grande do Norte nos séculos 
XIX e XX 
Coordenador: Prof. Dr. Renato Amado Peixoto – UFRN 
 
02 – Etnicidade, Identidade e Alteridade: diálogos através da Antiguidade e 
Medievo 
Coordenadores: Profa. Dra. Márcia Severina Vasques – UFRN & Prof. Cleyton 
Tavares da Silveira Silva – PPGH/UFRN 
 
03 – A escrita da história e os usos do passado: os intelectuais e a invenção das 
identidades 
Coordenador: Prof. George Silva do Nascimento – PPGH/UFPB 
 
04 – História das Mulheres: Memórias, biografias e Narrativas 
Coordenadoras: Profa. Vanuza Souza Silva – PPGH/UFPE & Profa. Rosemere 
Olimpio de Santana – PPGH/UFF 
 
07 – As Identidades Religiosas e Atitudes Humanas diante a Morte 
Coordenadora: Profa. Ms. Annie Larissa Garcia Neves Pontes – UNP 
 
08 – História e Cidades 
Coordenadores: Profa. Ms. Márcia Maria Fonseca Marinho – UFRN & Prof. Renato 
Marinho Brandão Santos – PPGH/UFRN 
 
09 – Identidade e Espacialidade: práticas e representações 
Coordenadores: Prof. Saul Estevam Fernandes – PPGH/UFRN & Prof. Bruno 
Balbino Aires da Costa – PPGH/UFRN 
 
10 – História, territórios e identidades 
Coordenadores: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – PPGH/UFPE & 
Prof. Rosenilson da Silva Santos – PPGH/UFRN 
 
14 – Idéias, Movimentos Sociais e Identidade na América Latina 
Coordenador: Prof. Dr. Émerson Neves da Silva – UFRN 



 
15 – Relações de Poder e Práticas Políticas 
Coordenadores: Prof. Dr. Almir Carvalho Bueno – UFRN & Profa. Dra. Jailma Maria 
de Lima – UFRN 
 
16 – Relações de Poder na Colônia e no Império 
Coordenadoras: Profa. Dra. Carmen Alveal – UFRN & Profa. Dra. Juliana Teixeira 
Souza – UFRN 
 
18 – Espaços da História, Espaços de Identidades: memória, patrimônio e ensino 
Coordenadores: Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN, Prof. Ms. 
Almir Félix Batista de Oliveira – ANPUH-RN & Prof. Ms. Wesley Garcia Ribeiro Silva 
– UFRN 
 
19 – Livros Didáticos de História: múltiplas abordagens para um complexo 
artefato cultural 
Coordenadores: Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN e Prof. 
Ms. Ms. Alexsandro Donato Carvalho – UERN 
 
 

Minicursos: 
 
 
Turno Matutino: 
 

01 – Deslocamentos e identidades na História/Historiografia da Grécia Antiga. 
Coordenadores: Prof. Cleyton Tavares da Silveira Silva – PPGH/UFRN & Prof. 
Miguel Pereira Neto – PPGFIL/UFRN 
 
02 – A Literatura de Cordel como Fonte para a pesquisa histórica 
Coordenador: Prof. Robson William Potier – PPGH/UFRN 
 
03 – Ensino de história e identidades 
Coordenadores: Profa. Ms. Aryana Lima Costa – UERN & Prof. Sadraque Micael 
Alves de Carvalho – PPGH/UFRN 
 
04 – Cidades e Experiências Modernas: Fontes e Metodologias para os estudos 
das Cidades 
Coordenador: Prof. Dr. Antonio Clarindo Barbosa de Souza – UFCG 
 
05 – América Latina: identidade, autonomia e inserção internacional na 
transição do século XX para o século XXI 



Coordenadores: Prof. Dr. Haroldo Loguercio Carvalho – UFRN, Prof. Dr. Sebastião 
Leal Ferreira Vargas Netto – UFRN & Prof. Dr. Henrique Alonso de Albuquerque 
Rodrigues Pereira – UFRN 
 
06 – Cinema e fotografia: imagens e a construção da memória 
Coordenador: Prof. Dr. Francisco Santiago Junior – UFRN 
 
Turno Noturno: 
 

07 – Futebol e identidades sob a perspectiva das Ciências Sociais 
Coordenador: Prof. Victor Gabriel Campêlo Asunção – PPGH/UFRN 
 
08 – Quem precisa da identidade?: teorias e estudos de casos 
Coordenador: Prof. Saul Estevam Fernandes – PPGH/UFRN 
 
09 – A identidade infantil como problemática historiográfica 
Coordenadora: Profa. Ms. Yuma Ferreira – UFRN 
 
10 – Memórias e identidades: o que há de novo? 
Coordenador: Prof. Ms. Almir Félix Batista de Oliveira – ANPUH-RN 
 
11 – Lei e costume: conceitos thompsonianos 
Coordenadores: Profa. Dra. Carmen Alveal – UFRN & Profa. Dra. Juliana Teixeira 
Souza – UFRN 
 
12 – Jogos da Memória: entre o lembrar e o esquecer 
Coordenador: Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN & Prof. Ms. 
Wesley Garcia Ribeiro Silva – UFRN 
 
13 – Análises de Livros Didáticos de História: múltiplos olhares para um 
complexo artefato cultural 
Coordenadores: Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha - UERN & Prof. 
Ms. Alexsandro Donato Carvalho - UERN 
 
 

Workshops: 
 
 
01 – História da História de Natal 
Ministrante: Raimundo Arrais – UFRN 
 



02 – Fontes e métodos para a pesquisa em História Antiga e Arqueologia: o Egito 
greco-romano como exemplo de estudo 
Ministrante: Profa. Dra. Márcia Severina Vasques 
 
03 - No fio da Navalha: história, ciganos e ciganidades 
Ministrante: Prof. Dr. Lourival Andrade Junior – UFRN 
 
04 – "Telas e cenas afro-brasileiras: encontro com a história" 
Ministrante: Prof. Dr. Francisco Santiago Junior – UFRN 
 
05 – Câmaras municipais: poder, trabalho e cotidiano 
Ministrante: Profa. Dra. Juliana Teixeira Souza – UFRN 
 
06 - Apesar De Vocês – oposição a ditadura brasileira nos Estados Unidos 
Ministrante: Prof. PhD. James N. Green - Brown University 
 
 
 

Assembléia Geral da ANPUH-RN 
 
 
 

Reuniões Administrativas dos Grupos de Trabalho – ANPUH-RN 
 
 
 

Fórum de Graduação da ANPUH-RN 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumos dos Trabalhos Aprovados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 01: 
 
História, Identidade e espacialidade do Rio Grande do Norte nos séculos XIX e 
XX 
Coordenador: Prof. Dr. Renato Amado Peixoto – UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Da Seca ao Balaio: o retirante e sua inserção ao trabalho salineiro e obras 
públicas na cidade de Mossoró (1877-1920) 
Francisco Ramon de Matos Maciel – UERN 
Nosso trabalho vem estudar a formação da experiência e da mão-de-obra de 
sertanejos/retirantes em obras públicas e atividade salineira, ocorridas nas 
periódicas secas (1877 a 1920) que ocorreram na cidade de Mossoró- RN. Aquela 
urbe, em tempos, recebia em seu recinto várias famílias sertanejas que fugiam do 
interior do Rio grande do Norte e de outros Estados, como Ceará e Paraíba, e se 
instalavam naquela sociedade a procura de socorros públicos, trabalhos ou 
mesmo a caridade particular. Logo assim, nesse quadro, foram pintando-se as 
mais diversas apropriações desses sertanejos/retirantes por parte das 
autoridades locais e estaduais. O discurso do trabalho “regenerador” foi 
implantando-se nas sucessivas secas do Norte, a partir de 1877, trazendo 
possibilidades para grupos majoritários “usufruíssem” da força de trabalho dos 
sertanejos como enriquecimento próprio e para “amparar” aos setores públicos 
financeiramente nas sucessivas secas. A cidade de Mossoró irá se tornar nesses 
eventos um dos pólos de maior concentração de sertanejos/retirantes do Estado, 
tornando-se responsável por uma considerada quantia de recursos destinados aos 
flagelados. Assim, o espaço físico e sociocultural, a partir da seca de 1877, vai 
desenvolvendo-se, gerando um lugar responsável pela economia do oeste no 
Estado com produtos como o sal, a cera de carnaúba e o algodão. Mas os 
sertanejos/retirantes não estavam imparciais nessa situação que se edificava. Nas 
suas aparições nessas periódicas secas, esses sujeitos vão formando uma 
experiência, capaz de burlar as “estratégias” das autoridades e formular “táticas”, 
acordos e diálogos com os mesmos. A metodologia dessa pesquisa está na relação 
da analise e diálogo com as fontes (Relatórios da Província, Jornais, Crônicas) e 
sua abordagem esta pautada na História Social Inglesa. 
 

Resquícios do coronelismo e/ou o coronelismo tardio no Rio Grande do Norte 
(1970-1980) 
Marcondes Alexandre da Silva, Ângela Maria de Souto & Michelle Pinto da Silva – 
PM São José do Campestre/RN 
O presente artigo analisa os resquícios do coronelismo na Fazenda Irapuru, no Rio 
Grande do Norte, como um do(s) último(s) espaço(s) a manifestar essas práticas ainda 
existentes no interior do Nordeste entre o período de 1970 e 1980. Apresenta-se a 



fazenda Irapuru como um espaço onde o coronelismo resistiu até o último quartel do 
século XX, sustentado pela manipulação do major-coronel Theodorico Bezerra para 
com as pessoas que ali viviam e que eram subjugadas pelo seu autoritarismo. O 
mesmo criou um reduto privado paralelo a nação brasileira, como um estado 
separado nos sertões do Seridó Potiguar. De modo que, tudo no referido latifúndio, 
girava em torno da vontade do seu dono (Theodorico Bezerra), que criou um 
verdadeiro estado de sítio para controlar os moradores do mesmo, levando-os a 
viverem sob “As Nossas Condições”, um código de leis próprio da propriedade, 
estabelecido pelo referido potentado potiguar e obedecido incontestavelmente pelos 
seus habitantes, que acreditavam que Irapuru era o melhor lugar para se viver. Por 
essa e outras, os fatos desta fazenda parecem ser sui generis, no período em foco, 
aparecendo como o único reduto do coronelismo e/ou resquício coronelista, que se 
tem informação no Nordeste brasileiro da época: um espaço de poder remanescente 
do coronelismo no Brasil. 
 

Imaginário Social e Toponímia: a dinâmica dos nomes da cidade de Caicó 
Anderson Dantas da Silva Brito – UFRN 
A cidade de Caicó (RN) localiza-se na microrregião do Seridó norte-rio-grandense. 
Essa cidade é considerada a primeira mancha urbana do território que hoje 
corresponde ao Seridó. Em 1700 emergiu como Arraial do Queiquó e em 1735 
passou a Povoação do Queiquó. Em 1788 recebeu a designação Vila Nova do 
Príncipe (em homenagem ao nascimento do futuro D. João VI) e, no ano de 1868 
foi elevada a Cidade do Príncipe. Continua com tal denominação até o ano de 
1890 quando passa a chamar-se Seridó, em 1º de fevereiro de 1890, e 
posteriormente, Caicó, em 7 de julho de 1890. Assim, compreendemos que 
historicamente esse espaço sofreu transformações físicas e de terminologias. 
Partindo desse entendimento, objetivamos compreender qual o imaginário social 
que perpassa as nomeações desse espaço, atentando para os contextos históricos 
e os interesses que motivaram ou possibilitaram as nomeações e suas 
transformações quanto a relação entre imaginário social e toponímia. Como 
fontes de análise utilizamos a ata de instalação da Vila Nova do Príncipe, leis e 
decretos municipais e estaduais e documentos cartoriais e judiciais que serão 
perscrutadas a partir do método indiciário. Os topônimos tem relação expressa 
com o imaginário social. Nesse sentido, o topônimo Queiquó, que nomeou o 
arraial e a povoação ainda no século XVIII, fora retomado em fins do século XIX 
para renomear um espaço urbano que passara quase todo o século XIX como Vila 
ou Cidade do Príncipe. A memória e a tradição do lugar, assim, se articularam 
para fazer dos topônimos formas de representação do imaginário social. Sendo 
assim, o ato de nomear o espaço sobrepuja se fazer uma simples referência físico-
espacial, indicando uma qualificação, apropriação e construção de representações 
que impregnam de cultura e poder o território estabelecido. 
 



A geração sindicalista no RN durante a Ditadura 
Ana Cecília Alves Nôga & Laís Luz de Menezes – UFRN 
O tema do presente trabalho é a geração que durante as décadas de 1950 e 1960 
era engajada nos movimentos sindicais, tinha um ideário político de esquerda 
voltado para o pensamento comunista e que sofreu sérias represálias com a 
instauração do período ditatorial brasileiro. Um representante dessa geração é 
Floriano Bezerra, ex-líder sindical e político da esquerda potiguar. Assim 
sendo,buscamos compreender essa geração e entender quais fatores levaram ao 
enfraquecimento do ideário comunista, outrora mais forte e presente no Brasil. 
Tal compreensão será desenvolvida através da vida individual do senhor Floriano 
Bezerra, que irá iluminar a reflexão sobre a geração em questão, permitindo o 
desenvolvimento da pesquisa. 
 

A ditadura da beleza: a organização da cidade do Natal para a comemoração do 
centenário da Independência do Brasil (1922) 
Adriana Moreira Lins de Medeiros – UVA 
A reforma da cidade de Natal foi tema cotidiano no jornal “A Imprensa”, que 
abordava, de forma crítica, a organização da urbs para a festa do centenário da 
Independência do Brasil, em 1922. Nesse ano foi instituída pelo governo local 
uma comissão, denominada pela população e pelo jornal supracitado de 
“Ditadura da Beleza”, a qual deveria organizar a cidade para a grande festividade 
que iria acontecer entre os dias 3 e 10 de outubro. Durante esse ano, a população 
foi mobilizada para por em ordem suas casas e a cidade foi sendo maquiada pelo 
governo, pois somente seriam efetuadas reformas nas ruas por onde o cortejo iria 
passar. Dessa forma, o presente trabalho pretende, a partir das fontes 
provenientes de jornais, revistas, livros e palestras, analisar como se deu essas 
reformas, qual foi a real participação da população e qual a relação da identidade 
do brasileiro no processo de consolidação do evento. 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
A construção da identidade potiguar: a produção historiográfica do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte na primeira metade do século XX 
Rodrigo Wantuir Alves de Araújo – UFRN 
A forma de saber e fazer história tem sua base estrutural no Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte. Intelectuais, políticos, estudiosos, cientistas 
sociais, dentre outras pessoas que dispusessem de uma situação financeira e 
social favorável, faziam parte dessa instituição e eram os produtores da história 
local. Criado em 1902 com base na delimitação de fronteiras e espaços com a 
“questão de Grossos” como ficou conhecido na história tem um papel importante 
no estado. Não sendo apenas nessa esfera física, mas também na esfera 
intelectual e formadora na construção da identidade potiguar. Na historiografia 
potiguar há muitas lacunas sobre a história da escravidão africana. Como se sabe, 



houve presença negra nessa região, mas há poucos estudos sobre o fato, partiu-
se, então de questionamentos de como um assunto tão relevante, com vasta 
bibliografia para o Brasil como um todo, mas carente quando se trata do estado 
do Rio Grande do Norte. Este trabalho surgiu da necessidade de perceber como o 
Instituto Histórico, guardião e produtor da história do Rio Grande do Norte 
construiu uma história “branca”. Pesquisar e levantar informações de como o 
negro foi percebido na historiografia “tradicional” e discutir sobre a sua 
participação na construção do estado segundo Tavares de Lyra, Rocha Pombo e 
Câmara Cascudo. É sabido que nas obras desses autores o negro sempre foi 
colocado em segundo plano na historiografia do Rio Grande do Norte. É 
justamente essa invisibilidade que se pretende analisar e ao mesmo tempo que 
analisando em seus escritos suas impressões sobre essa escravidão para que 
possamos compreender nesse silêncio que há muita história e que precisa-se 
urgentemente dar o real valor a essas vozes silenciadas. Daí afirmar que a 
ausência do negro em suas obras não se dá pela insignificância da escravidão no 
Rio Grande do Norte, ou de que até mesmo não houve. Desta forma, há uma 
grande conivência do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte ao ter sob tutela 
essa produção historiográfica. Finalmente, pretende-se levantar essas questões 
para contribuir com a historiografia local, produzindo materiais para análise e 
estudos à medida que se revisita a história desse estado. 
 

Invasores, insensatos, ambiciosos, rio-grandenses degenerados: a representação 
do cearense pelo jornal "O Mossoroense" no primeiro ano do caso Grossos 
(1902) 
Saul Estevam Fernandes – UFRN 
O jornal o Mossoroense é tido como o mais antigo jornal norte-rio-grandense em 
circulação, a sua segunda fase traz uma novidade: a xilogravura. Interessante que 
sua primeira edição coincide com a invasão do território norte-rio-grandense 
pelos cearenses e pela disputa do território de Grossos. Nas páginas do jornal 
passou-se a ser formulada, através de charges e das matérias escritas, a idéia do 
cearense como invasor, insensato, ambicioso, rio-grandense degenerado, dentre 
tantos outros adjetivos possíveis. Nosso trabalho tem por objetivo analisar as 
intencionalidades desses discursos e dessa retórica da alteridade. Para tanto 
utilizaremos tal jornal como fonte, além das idéias de François Hartog de 
"Retórica da Alteridade" e de Jacques Derrida de "Escritura" para analisarmos a 
intencionalidade dos editores na representação do cearense como formuladores 
da identidade norte-rio-grandense, funcionando os cearenses como o espelho 
para tal formulação. 
 
 



Movimento de Natal: um estudo sobre a construção do acontecimento (1945-
1964) 
Árison Rodrigo de Brito – UFRN 
Este trabalho resulta de questionamentos acerca do Movimento de Natal. 
Buscamos compreender o que foi o Movimento, sua gênese, significado e espaço 
de desenvolvimento. A procura por essa compreensão soma-se a outra maior, 
que é entender o pensamento conservador da Igreja católica através de suas 
ações, pelas rupturas e continuidades de empreendimentos, dentro do espaço 
potiguar. Esse estudo é realizado obedecendo a temporalidades que perpassam 
as décadas de 1940, 50 e 60. Para respaldar nosso trabalho, realizamos leituras 
teóricas afinadas com as novas concepções de produção acadêmica em história, 
utilizamos como fonte o arquivo da arquidiocese de Natal, bem como seu 
diocesano jornal ‘A Ordem’ e a leitura do ‘Blog Eugênio Salles’. Desta forma, 
entendemos que o Movimento de Natal faz parte do conjunto das ações de 
assistência social desenvolvidas pela Igreja católica por intermédio da Ação 
Católica desde a década de 1930. Nesse sentido, a data atribuída ao surgimento 
do Movimento, 1948, é de caráter símbolo, tendo em vista que as ações 
desenvolvidas pela Igreja são anteriores a data estabelecida como marco de 
criação do dito Movimento. Também observamos que o Movimento de Natal é 
uma construção dos anos 60 do século XX, uma vez que não identificamos, na 
documentação pesquisada, referências ao Movimento enquanto tal. 
 

Católicos a postos! A relação entre a Ação Católica e a Ação Integralista no Rio 
Grande do Norte até o Levante Comunista de 1935 
Renato Amado Peixoto – UFRN 
Nossa Comunicação se propõe a discutir certas relações de forças no Rio Grande 
do Norte no contexto imediatamente anterior à revolta comunista de 1935. Neste 
sentido, procuramos trabalhar as aproximações e afastamentos entre o 
pensamento católico e o integralismo por meio do exame gramatológico e da 
análise do discurso. Através da pesquisa no periódico oficial da Diocese de Natal, 
o jornal A Ordem, acreditamos poder distinguir uma estratégia da Igreja 
pertinente ao período pós-Revolução de 30 e uma tática inerente ao espaço 
norte-rio-grandense. Para isto, compreendemos que a Ação Católica do estado 
realizou uma tática de afastamento das elites conservadoras e uma aproximação 
com a Ação Integralista, cujos quadros foram mantidos sob seu controle. No 
âmbito desta análise pensamos poder discernir tanto uma descontinuidade 
quanto uma ruptura com as práticas políticas tradicionais que nos permitiria 
questionar parte da historiografia tradicional, seja a que acredita ver uma 
continuidade na narrativa da identidade e do espaço estadual, seja a que encerra 
o ambiente político numa hipótese progressiva. 



Simpósio Temático 02: 
 
Etnicidade, Identidade e Alteridade: diálogos através da Antiguidade e Medievo 
Coordenadores: Profa. Dra. Márcia Severina Vasques – UFRN & Prof. Cleyton 
Tavares da Silveira Silva – PPGH/UFRN 
 
Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
História das identidades do Egito faraônico: uma visão da mulher egípcia nas 
imagens do papiro erótico de Turim 
Josiane Gomes da Silva, Ana Cecília Alves Nôga & Laís Luz de Menezes – UFRN 
A proposta do presente trabalho terá como tema principal a importância da 
mulher no Egito antigo, como um dos personagens significativo e primordial na 
construção da identidade do Egito na antiguidade. Cabendo ao bom 
entendimento deste tema a analises das imagens constituintes do Papiro erótico 
egípcios de Turim, o qual será a principal fonte utilizada nesta pesquisa atrelada a 
e comparada com outras demais fontes de cunho arqueológico. Neste trabalho 
estudaremos ainda para um melhor entendimento do assunto, alem da questão 
do gênero no Egito antigo, A pesquisa abordara através de um único papiro 
(micro) outras temáticas da cultura egípcia (macro): tais como a religião, história 
da beleza, das festas e banquetes, história da sexualidade entre outros aspectos 
da vida cotidiana do Egito antigo, sendo assim, partiremos da compreensão de 
uma unidade para o todo. 
 

Prostituição no Templo de Ishtar: A Babilônia vista por Heródoto 
Ruan Kleberson Pereira da Silva – UFRN 
Heródoto de Halicarnasso procura sistematizar todos os registros dos povos 
conhecidos, até então, em sua “História” a partir de relatos orais, da memória dos 
fatos que presenciou e de relatos escritos, sobretudo os de Hecateu, buscando 
discorrer igualmente de uns e de outros, sem caber a ele decidir se os 
acontecimentos que narra se deram daquela forma ou de outra. Sendo assim, 
destina parte de sua pesquisa para as nações que ele achou dignas de parte na 
“História” que registra, dentre as quais se encontra a Babilônia. Da qual descreve 
a geografia, a arquitetura, o pagamento de impostos, os barcos, as indumentárias 
usadas, os costumes e as leis. Dentre as leis que elenca, deter-me-ei a uma, a qual 
ele define como “vergonhosa”. Descreve a prática da prostituição, disseminada 
no templo de Ishtar. Diz ele que “toda mulher nascida no país é obrigada, uma vez 
na vida, a ir ao templo para entregar-se a um estrangeiro. [...] A mulher segue o 
primeiro que lhe atira dinheiro, pois não pode recusar quem quer que o faça. 
Finalmente, depois de haver-se desobrigado do dever para com a deusa, 
entregando-se ao forasteiro, regressa ao lar. Depois disso, ela não mais se deixa 
seduzir por dinheiro algum. [...]”. Esse costume tem “atraído” uma série de juízos 



de valores, os quais vêm depreciando a cultura dos Babilônios. Partindo de tais 
julgamentos, empreender-se-á um discurso historiográfico a respeito da feição 
que a prostituição adquire em análises contemporâneas. Avaliar a cultura de 
sociedades do Antigo Oriente, distantes territorial e temporalmente, que em 
muito diferem de nós – ocidentais -, pode suscitar opiniões parciais, desonestas e, 
por vezes, errôneas, que serão contrapostas neste trabalho. 
 

A idéia de morte no Egito Antigo: visões de Heródoto 
Keidy Narelly Costa Matias – UFRN 
O Egito Antigo é, por vezes, associado à morbidez, isso se dá pelo fato de que a 
maioria das fontes que chegaram até nós foi preservada pelo clima seco do local 
em que estavam depositadas. No entanto, sabe-se que a cultura egípcia foi 
extremamente diversificada. A religião e a magia estavam intimamente ligadas e 
influíam no mundo dos vivos e dos mortos, vinculavam-se aos aspectos 
econômicos, políticos, sociais e culturais e, são responsáveis por diversos estudos 
na contemporaneidade. Heródoto, historiador grego do século V a.C., não esteve 
a parte dessa sociedade. Descreveu muitas de suas características – algumas com 
mais afinco, outras com certa superficialidade –, sobretudo, no livro II (Euterpe) 
de suas Histórias. A sociedade egípcia despertou-o estranhamento, ao mesmo 
tempo em que, ocasionava admiração, a ponto do referido historiador proferir 
que “não existe lugar onde se vejam tantas obras admiráveis, não havendo 
palavras que possam descrevê-las”. Quando trata da morte, Heródoto levanta 
aspectos sócio-econômicos desencadeados pelos embalsamamentos necessários 
à continuidade da vida em um lugar, semelhante ao Egito, denominado Campo de 
Oferendas. Esse processo acontecia de três formas diferentes e poderia durar até, 
em média, setenta dias. Essa variação ocorria de acordo com a situação 
econômica da família do morto. Há particularidades em relação aos corpos de 
mulheres bonitas, eram protegidos da violação por parte dos embalsamadores. 
Os corpos de estrangeiros também eram tratados com peculiaridades. Em meu 
trabalho, proponho discutir essas questões com base na visão de alteridade que 
possui Heródoto e, dessa forma, refletir aspectos dessa sociedade tão singular. 
 
Identidade e alteridade no Egito greco-romano: gregos, egípcios ou greco-
egípcios? 
Márcia Severina Vasques – UFRN 
O Egito sob domínio ptolomaico (305-31 a.C.) e romano (30 a.C.-395 d.C.) 
constitui uma importante fonte de pesquisa para estudos sobre identidade e 
alteridade no mundo antigo. Com o domínio macedônico muitos imigrantes de 
origem grega chegaram ao Egito e se estabeleceram em Alexandria e no restante 
do Egito, chamado, então, de chora. Questões de etnicidade e de identidade 
podem ser observadas na conduta destes gregos, egípcios e greco-egípcios que se 



relacionavam de maneira variada. Enquanto no início do período ptolomaico os 
gregos tentaram se manter sem grande miscigenação com os egípcios, depois de 
certo tempo a mescla étnica e cultural tornou-se cada vez mais intensa. Na época 
romana houve uma valorização de uma elite local de origem grega em oposição 
aos egípcios nativos, resultado da política implementada por Roma. No entanto, 
sabemos que esta separação não era rígida e que, na prática, observamos uma 
rica troca cultural e uma identidade versátil entre os habitantes do Egito neste 
período. Propomos discutir estas questões a partir da leitura de determinados 
papiros (cartas, testamentos etc.) que servem como suporte de análise para as 
relações sociais de então. 
 

Alteridade nos diálogos de Platão: visão da Grécia pela Xênia 
Miguel Pereira Neto – UFRN 
Pretende-se analisar sob o prisma da alteridade os diálogos platônicos que 
apresentam o personagem Xénos de Eléia, no intuito de discutir realidades 
históricas das relações de xênia e política na Atenas Clássica através dos diálogos 
de Platão, como um recurso para os deslocamentos da identidade grega que 
Platão divulga e cria em seus diálogos. A formação da identidade no momento em 
questão, começa a se pautar pela educação que heleniza, como desmonstrar-se-à 
também com o auxílio de autores como François Hartog e Werner Jäger. 
 

História de Esparta: contribuições da historiografia brasileira 
Cleyton Tavares da Silveira Silva – UFRN 
Nos últimos anos a pesquisa Clássica no Brasil tem crescido sensivelmente, isto é 
possível, pelo aumento no número de publicações específicas sobre o mundo 
Antigo através da criação de revistas acadêmicas, como a Classica e a Phôinix. 
Contudo sobre o tema Esparta, o número de trabalhos ainda é bastante reduzido, 
entretanto, muito significativo. Pretendemos, portanto, analisar a historiografia 
Brasileira sobre Esparta – como percebe os espartanos como produtores de seu 
status políade, que fontes usufrui para obter suas conclusões, de que referenciais 
teórico-metodológicos parte, e a priori identificar quem são os historiadores que 
trabalham com o tema em nosso país. Para tanto, lançaremos mão da leitura e 
observação da produção datada a partir de 1988, pois neste ano é criada a revista 
Classica, passando por 1995, a criação da Phôinix até as produções mais recentes. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Instituições e práticas do império bizantino na difusão do legado helênico-
cristão 
Felipe Luiz Vicente Mello da Silva – UFPE 
Diferentemente do que comumente se afirma, Bizâncio não representa a 
decadência do legado greco-romano e a perca de suas características. Demonstra, 
outrossim, uma nova forma de apropriação e desenvolvimento dos antigos 



elementos romano-helênicos juntamente com os aportes orientais e cristãos. 
Neste trabalho, pretende-se mostrar alguns aspectos desta experiência e apontar 
a partir dos mesmos as características que o próprio estado bizantino imprimiu ao 
longo dos séculos IX e X na construção de uma concepção e postura frente ao 
mundo conhecido. Com esta perspectiva em mente se analisará os mecanismos 
diplomáticos pelos quais o império propagou sua idéia civilizacional entre os 
súditos bem como entre os povos com os quais mantinha relações políticas, 
econômicas e culturais. 
 

Antisemitismo medieval: o imaginário judaico que permanece na 
contemporaneidade 
Jonatas Ferreira de Lima – UFRN 
O referente trabalho aborda a questão judaica no medievo. O objetivo será 
identificar as incidências de antisemitismo proporcionado pela Igreja Católica 
durante a Idade Média; observar como esses cristãos construíam a imagem 
deturpada desses judeus e o que os levavam a fazer isso; que abordagem são 
feitas pela historiografia quanto ao assunto. O trabalho enfocará a construção da 
imagem do judeu forjada para o medievo e seus possíveis elementos de 
continuidade na contemporaneidade, através dessas relações de “Longa 
Duração”. 
 

Da solidão à pregação: a hagiografia minorita e a santidade no mundo 
Flávio Américo Dantas de Carvalho – UFRN 
O objetivo desse trabalho é discutir como a mudança de sensibilidade do 
Cristianismo diante da vida social, através da mudança da interpretação das 
passagens bíblicas que orientavam para o não amor pelo mundo, modificou o 
conceito de santidade nas hagiografias da transição do século XII para o XII. A 
substituição do paradigma filosófico neoplatônico pelo aristotélico, o 
Renascimento Urbano e o Renascimento Comercial contribuíram para a mudança 
na exegese do vocábulo bíblico “mundo” e para a mudança da sensibilidade cristã 
diante da sociedade. Será analisa a “Vida Primeira”, de autoria de Tomas de 
Celano, que construiu um São Francisco de Assis em oposição aos modelos 
anteriores de santidade, isto é, opôs o seu santo aos eremitas e os monges, 
caracterizados pela “fuga do mundo” (separação física da sociedade), construindo 
um Francisco que viveu, amou e ajudou os leigos, tendo sua santidade e a Ordem 
por ele criada, Frades Menores, bastante próxima do laicato. 
 

"Sóis, luas, cometas, planetas, estrelas e constelações: representações celestes 
em Albrecht Dürer 
Rafaele Sabrina Barbosa Pereira – UFRN 
Sóis, luas, cometas, planetas, estrelas e constelações... Os astros foram motivo de 
culto nas mais antigas civilizações. Arquitetos e escultores os representarão em 



um mais amplo simbolismo da arte. Sabemos que as imagens celestes estiveram 
presentes na civilização clássica mediante os personagens míticos e na cosmologia 
dos escritos de Aristóteles (384-322 a.c) e Ptolomeu (100-170. c) e perseveram ao 
longo do Medievo. Não desconsideramos que a partir do século XII a astrologia 
começa em um processo de desvalorização. No entanto, pretendemos analisar as 
representações astrais em um cenário de ressurgimento na arte renascentista 
destacando dentre as técnicas de arte, a gravura. Acentuando a importância das 
xilogravuras de Albrecht Dürer (1471-1528), com os instrumentos teóricos 
fornecidos por Erwin Panofsky e Aby Warburg, buscaremos compreender 
possíveis influências das representações astrológicas na mentalidade 
remanescente ligada a um imaginário da antiguidade que perpassara e se 
adaptara no decorrer do medievo. 
 
Açúcares, Monges e Sutras: a introdução da sacaricultura na China Tang. 
Interações e trocas culturais no centro de uma “ordem mundial” pré-moderna 
Victor Hugo Luna Peres – UFPE 
Neste trabalho, procura-se retraçar os primeiros tempos da cultura canavieira e 
da produção açucareira, a partir dela, em solo chinês. Esmiuçando seus 
movimentos de assentamento, desde a entrada das primeiras mudas e de seus 
subprodutos como tributos de povos vassalos até a assimilação a um elevado 
nível destes mesmos elementos no seio da sociedade e da cultura chinesa. Além 
de tentar desvelar dimensões como: a existência de uma “world order” já 
intrínseca aos tratos comerciais e culturais dos centros civilizacionais pré-
modernos e a posição central da China nela, bem como, dimensões (endógenas e 
exógenas) das práticas de consumo e uso da cana e de seus subprodutos, a 
exemplo dos açúcares, dentro dos núcleos religioso, dietético, medicinal entre 
outros da cultura Tang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 03: 
 

A escrita da história e os usos do passado: os intelectuais e a invenção das 
identidades 
Coordenador: Prof. George Silva do Nascimento – PPGH/UFPB 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre: intelectuais brasileiros e suas 
representações de identidade nacional 
Andréa da Rocha Rodrigues – UFSE 
Esta Comunicação se insere nos estudos que venho desenvolvendo como docente 
das matérias historiografia brasileira e teoria da história a, aproximadamente, um 
dez anos e que atualmente se constitui em um projeto de pesquisa 
institucionalizado. Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, embora lidos e 
comentados exaustivamente por uma crítica historiográfica e literária, 
principalmente centrada na região sudeste do país, têm o seus conceitos de 
nacionalidade avaliados a partir de uma visão de descontinuidade, ou seja, 
relacionam as obras destes autores com trabalhos produzidos em períodos 
anteriores à década de 1930. Para tanto, utilizam como justificativa a idéia de que 
Buarque de Holanda e Gilberto Freyre se distanciam dos seus antecessores por 
direcionarem suas análises aos aspectos culturais, contrariando uma 
interpretação política anteriormente produzida. Assim, Nesta pesquisa analiso as 
interpretações sobre o Brasil e a construção de um ideal de nacionalidade através 
de dois autores: Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, identificando os 
referenciais teórico-metodológicos que estes dois autores se utilizaram para 
construir os seus discursos historiográficos, principalmente através das obras 
Raízes do Brasil e Casa Grande & Senzala. Bem como pretendo investigar os 
conceitos de raça, cultura, meio ambiente, relações entre os gêneros, sexualidade 
e a influência destes conceitos na interpretação que estes autores deram a 
formação do “povo brasileiro”. 
 
Nas amarras da saudade: Modernidade e produção identitária na perspectiva do 
regionalismo-tradicionalista 
Henrique Masera Lopes – UFRN 
O Nordeste, entendido como um território existencial agenciado pela saudade, 
começou a ser empreendido simbolicamente, sobretudo a partir da década de 20 
do século passado. Neste contexto histórico, passa-se a sentir a necessidade da 
criação de um sentimento de unidade para esta região, que vinha passando por 
várias transformações oriundas da Modernidade, mudanças nos campos político, 
econômico e cultural. Assim, é fundado em 1924 o Centro Regionalista do 
Nordeste, congregando sujeitos que vêem esse fluxo de mudanças como um 
processo descaracterizador do suposto caráter regional. Este Centro possibilita a 



emergência do Movimento Regionalista e Tradicionalista, liderado por Gilberto 
Freyre. O que se percebe nas práticas discursivas dos regionalistas é sempre um 
tom de saudade, de recordação de um passado idealizado que está se esvaindo. 
Sensibilidades saudosas afloram neste contexto histórico e impulsiona o levante 
de vozes em defesa da tradição, da “essência” do ser regional. Mais que vozes, o 
que se vê são subjetividades saudosas, modo de ser, que se operam dentro deste 
território existencial chamado Nordeste. O que buscamos é analisar a relação 
destas subjetividades com a Modernidade, entendendo que a partir da 
insatisfação com o presente se torna possível pensar o passado como sendo 
representante de uma dada identidade cultural. A criação desta identidade 
cultural integra-se a um complexo processo de modelização de subjetividades e 
de uma certa micropolítica da captura, tal qual nos fala Félix Guattari. É nas 
amarras da saudade que se produz o Nordeste Regionalista. A alternativa 
reacionária frente as modificações que a Modernidade traz. Pretende-se, 
portanto, problematizar a relação entre subjetividades saudosas e produção 
identitária, a partir do contexto histórico que vinha se estabelecendo no Brasil 
com a Modernidade. Tentaremos dar voz aos fluxos sensíveis e inconscientes que 
ajudaram a empreender tais discursos, analisando também os seus efeitos nas 
esferas micropolíticas. 
 

O intelectual Oliveira Vianna e a construção de uma identidade nacional 
Marcos Roberto Brito dos Santos – UEFS 
A comunicação expõe as reflexões iniciais de uma pesquisa na área de 
historiografia brasileira que pretende – entre outras coisas – realizar uma análise 
do pensamento de Oliveira Vianna no livro Populações Meridionais do Brasil. 
Nesta obra publicada em 1920, Oliveira Vianna descreve um passado social 
marcado pela fragmentação, pela predominância de poderes regionais e locais, 
elaborando um discurso que tem como finalidade justificar a necessidade de 
centralização política para a construção de uma identidade nacional. Também 
apresenta uma concepção de história e uma interpretação do processo histórico 
brasileiro firmadas nas matrizes teórico-metodológicas que reinavam soberanas 
nas ciências humanas da época. 
 

Construção intelectual da identidade brasileira: futebol e identidade nacional 
Daniel Mendes Souza Lima de Matos – UFRN 
O surgimento e popularização do futebol no Brasil no início do século XX levou o 
povo brasileiro a se identificar com um novo elemento cultural,tendo esse 
esporte lugar fundamental na nascente noção de identidade nacional construída 
por intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX, na medida em que 
diversos segmentos da sociedade foram tomando parte no sentimento de 
identificação do esporte com o país. Havia uma preocupação no período 
abordado (décadas de 30, 40 e 50) de se discutir embates sociais presentes na 



História para que se pudesse responder a questões que pudessem levar o Brasil a 
um maior desenvolvimento e igualdade social. Quem somos? Pra onde vamos? 
Essas eram as perguntas que se faziam presentes. Portanto os intelectuais 
buscavam analisar as práticas culturais do povo brasileiro como forma de 
responder a essas dúvidas, sendo o futebol parte significativa dessa cultura. Dessa 
forma o trabalho buscará um diálogo com o pensamento de três importantes 
intelectuais que tratam do tema: Gilberto Freyre, Mário Filho e Nelson Rodrigues, 
analisando como a relação do futebol e da identidade nacional é apresentado em 
suas obras. 
 

Gilberto Freyre, saudade, poder e cultura: emergência da consciência e 
sensibilidade saudosista no Nordeste (1900 – 1930) 
Priscilla Freitas de Farias – UFRN 
Nascido no dia 15 de março de 1900, logo após a instauração da República Velha, 
Gilberto Freyre cresceu em um período de transição, de modernização. As novas 
técnicas, ritmos e ritos invadiam o cotidiano pernambucano afetando 
comportamentos, hábitos, mentalidades, noções de tempo e espaço, modos de se 
relacionar e sentir tudo ao redor, o que provocou uma nostalgia de um passado 
harmonioso, emergindo consciências e sensibilidades saudosistas. Nessa 
perspectiva, a atual proposta, que faz parte de uma pesquisa vinculada ao projeto 
de Iniciação Científica “Achegas de Saudades: condições históricas de emergência 
de consciências e sensibilidades saudosistas no Brasil e em Portugal entre o final 
do século XIX e meados do século XX.”, orientado pelo Prof. Dr. Durval Muniz de 
Albuquerque Jr., tem por intuito reconstituir a lógica de Gilberto Freyre que 
possibilitou a emergência de um sentimento atravessado pela saudade em uma 
dada sociedade, em um dado contexto histórico, mas, sobretudo, como e que 
discurso e prática deu expressão e materializou esta consciência e sensibilidade 
saudosista no nordeste, sempre atentando para o significado que ele atribuiu ao 
sentimento da saudade e questionado acerca do que ele sentia saudade e como 
agia a partir deste sentimento. Palavras-chave: Gilberto Freyre, saudade e cultura. 
 

As representações do Nordeste através do Cinema Nacional entre 1953 e 1962 
Larissa Karen Ribeiro Gomes – UFRN 
Neste trabalho pretendemos analisar a representação do nordeste nos filmes de 
cangaço produzidos antes da consolidação do Cinema Novo. Para tanto 
analisaremos três filmes: ‘O Cangaceiro’ (1953) de Lima Barreto, ‘A morte 
comanda o cangaço’ (1960) e ‘Lampião: o rei do cangaço’ (1962), ambos de Carlos 
Coimbra. Todos os filmes foram produzidos e gravados em São Paulo, por 
profissionais do sudeste e estrangeiros. Essas produções foram rotuladas pelos 
seus autores como representações fiéis do que seria o Brasil ‘puro’ e sem a 
influência estrangeira. No entanto, ao analisarmos os filmes vemos influências da 
estética do western estadunidense e discrepâncias entre o discurso de sertão e 



seca proferidos pelos personagens dos filmes e o cenário mostrado. Com isso, 
buscamos entender que tipo de visão os produtores desses filmes possuíam dos 
elementos nordestinos utilizados nos mesmos, e no que essa visão influenciou 
para a construção de uma determinada concepção de Nordeste no imaginário dos 
espectadores desses filmes. Analisaremos, também, a produção de uma 
identidade nordestina, a partir desses filmes. 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Construindo indivíduos na poética dos espaços: biografia e espaço na obra de 
Henrique Castriciano 
Felipe Souza Leão de Oliveira – UFRN 
Ao longo de sua vida, Henrique Castriciano de Souza (1874-1947) produziu os 
mais diferentes tipos de textos: desde ficções satíricas e poesias até ensaios 
científicos e textos biográficos. Em meio a seus textos biográficos, percebemos 
como, ao escrevê-los, ele sempre buscava articular claramente a categoria 
“espaço” com a categoria “indivíduo”, construindo diferentes significados para 
elas quando desta articulação. A partir de duas de suas biografias, uma do poeta 
Segundo Wanderley e outra do também poeta Lourival Açucena, nosso objetivo 
aqui é examinar como Henrique Castriciano articula indivíduos e espaços com o 
intuito de dar sentido aos seus textos e às vidas de seus biografados. Para realizar 
a análise de tais textos, partiremos de um exame da forma como eles foram 
elaborados, a partir das idéias de Hayden White, sobre a análise de textos 
históricos na forma de prosa e em que condições eles foram construídos, partindo 
da idéia de “lugar de fala” de Michel de Certeau. 
 

Eu, José Lins do Rêgo...O pacto autobiográfico em Meus Verdes Anos (1956) 
Diego José Fernandes Freire – UFRN 
O corrente trabalho dedica-se a analisar a obra “Meus Verdes Anos” (1956) do 
romancista paraibano José Lins do Rêgo, a partir da noção de pacto 
autobiográfico. Nosso objetivo principal é explicitar como este se realiza naquela 
obra. Nesse sentido, indagamos; Como José Lins constrói seu pacto autobiográfico 
com o leitor? De que maneira e sob que termos José Lins pactua com o leitor? 
Quais são as estratégias discursivas e retóricas utilizadas pelo autor? Como tal 
tipo de discussão pode contribuir para o oficio do historiador? Qual é a relação 
que podemos detectar entre seu pacto autobiográfico e sua visão de mundo? Tais 
são os questionamentos que orientam nosso trabalho. O texto é divido em três 
grandes momentos; primeiramente, apresenta-se a noção de pacto 
autobiográfico, o autor e a obra literária em questão. Em seguida, discutem-se 
algumas questões em torno das escritas de si, enfatizando as representações da 
vida que tais empreendimentos fazem. Por fim, explicita-se o pacto 
autobiográfico nas memórias de José Lins do Rêgo. Nas considerações finais, 



mostramos como as discussões a partir da noção de pacto autobiográfico podem 
contribuir para a História. 
 

Representações identitárias do espaço assuense a partir dos escritores locais 
(1960 – 1985) 
Roberg Januário dos Santos – UERN 
O presente trabalho é uma análise das representações identitárias desenvolvidas 
no âmbito das produções escritas acerca da cidade de Assú. Compreendemos que 
os estudos referentes às construções dos espaços, enquanto produtos da escrita 
ganham fôlego nos recentes debates historiográficos, haja vista serem lugares 
praticados, produzidos e relatados, como destaca (CERTEAU, 2008). Também 
levamos em consideração o fato de que os indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade 
(PESAVENTO, 2005). Assim, este trabalho tem como objetivo produzir 
interpretações da espacialização assuense, buscando significados, rostidades e 
subjetividades a partir das produções dos escritores locais publicadas entre as 
décadas de 1960 e 1985. A pesquisa é de natureza qualitativa, pois este tipo de 
investigação permite uma interpretação da realidade não apenas pela 
materialidade, mas também por meio da imaginação e do simbólico. No campo 
historiográfico e epistemológico, têm-se como parâmetro principal de análise as 
contribuições da Nova História Francesa, particularmente da História Cultural, que 
tematicamente abra-se a estudos os mais variados, como a cultura popular, a 
cultura letrada, as representações, as práticas discursivas partilhadas por diversos 
grupos sociais, entre outros (BARROS, 2004). Dessa forma, a pesquisa ainda em 
desenvolvimento, constata a formação de uma identidade assuense a partir de 
uma linha discursiva local que potencializa a cidade como herdeira de valores que 
caracterizam um povo religioso, civilizado, que ocupa um lugar cuja centralidade é 
algo inquestionável. Tal vertente discursiva utiliza ferramentas simbólicas e 
imagéticas, como os cognomes: Terra dos Verdes Carnaubais e Atenas Norte-

Riograndense, para consubstanciar um sentimento de singularidade espacial, de 
uniformidade intelectual e, por conseguinte cultural.  
 

Identidade e memória do Cariri cearense nas páginas de “Itaytera” (1955-1970) 
Jose Claudio Leôncio Gonçalves – URCA 
Fundado em 1953, na cidade do Crato-CE, o Instituto Cultural do Cariri (ICC) se 
constituiu em importante espaço para pensar a zona do Cariri cearense a partir 
dos ideais desejados de “alevantamento cultural, intelectual e material da região” 
(REVISTA ITAYTERA, 1956: 01). Apesar dos idealizadores do Instituto elegerem 
uma série de ações para atingir tais objetivos, a Revista “Itaytera”, que “nasce 
com programa definido: o da defesa intransigente da região caririense” (REVISTA 
ITAYTERA, 1955: 02), tornou-se o principal veículo divulgador e propagador desse 
projeto. Editada pela primeira vez no ano de 1955 e de publicação anual, a revista 



circulou, graças aos esforços de sócios e colaboradores, por quase cinco decênios. 
A proposta de nossa pesquisa é analisar o “regionalismo construtor” presente nos 
discursos noticiados nas páginas da revista para a construção discursiva e 
imagética de uma determinada memória e identidade caririense. 
 

Vozes d´África Transatlântico: a construção de identidades sociais de estudantes 
africanos na UFRN 
Maria Goretti Medeiros Filgueira - Secretaria de Educação e Cultura do Rio 
Grande do Norte 
O tráfico de africanos escravizados para o Brasil, por mais de três séculos, deixou 
marcas profundas nas variadas dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais 
e psicológicas desses povos, com ressonâncias que perduram até hoje. A vinda de 
estudantes originários dos países africanos, que falam a língua portuguesa, para o 
Brasil é apenas um dos muitos fenômenos extensivos daquelas diferenciadas 
relações na estrutura de poder, cuja dívida histórica, procura-se reparar mediante 
acordos que se revestem de aspectos políticos, diplomáticos, éticos e legais entre 
o Brasil e os países africanos. Isto se reveste de implicações na vida desses 
estudantes, nos diversos espaços sociais onde circulam, inclusive nas 
universidades. Destaque-se, aqui, as práticas discriminatórias, conforme fatos 
acompanhados e divulgados pela imprensa brasileira das quais a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte , não está isenta.. Com o propósito de estudar 
esse processo, insere-se o presente pré-projeto de pesquisa com o objetivo de 
investigar as trajetórias de vida de estudantes africanos dos cursos de graduação 
desta universidade, durante o período 2010 - 2011. Tem-se como 
problematização central, as seguintes questões: como os estudantes africanos 
lidam com os obstáculos no espaço educacional? Que tipo de identidades eles 
constroem nessas práticas sociais? Em que circunstâncias das relações 
étnicorraciais e culturais ocorrem os fenômenos de preconceitos? Qual a função 
institucional da universidade? Pressupões que ela é a principal guardiã do 
cumprimento dos direitos e deveres dos acordos previstos entre o Brasil e países 
africanos, mediante ação do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Para tanto, 
a fundamentação teórica da pesquisa toma a área das Ciências Humanas e Sociais 
especialmente dos os Estudos Culturais e da Teoria da Complexidade em Stuart 
Hall ( 2005), Castells (2008), Morin (2003), Santos (2009), dentre outros. Assim, o 
corpus da pesquisa constituir-se-á de entrevistas individuais e coletivas realizadas 
com estudantes africanos. A análise dos dados será feita dentro de uma 
abordagem qualitativa e interpretativa da pesquisa, para obtenção dos dos 
discursos que produzem as identidades desses sujeitos sociais, que certamente 
esperam ter os seus direitos respeitados no Brasil. 
 



Simpósio Temático 04: 
 

História das Mulheres: Memórias, biografias e Narrativas 
Coordenadoras: Profa. Vanuza Souza Silva - PPGH/ UFPE & Profa. Rosemere 
Olimpio de Santana - PPGH/ UFF 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Mulheres Xukuru: memória, oralidade na luta pela terra e participação na 
construção da identidade indígena 
Alyne Isabelle Ferreira Nunes – UPE 
A partir de 1988 com a promulgação da Constituição Federal do Brasil que 
garante aos povos indígenas o reconhecimento do seu território, iniciou as 
mobilizações externas e internas do povo Xukuru, que habita a Serra do Ororubá 
nos municípios de Pesqueira e Poção, a cerca de 290 km do Recife. Os embates 
externos provocados pelos conflitos com os fazendeiros e posseiros da região e 
internos na construção da identidade indígena. As mulheres Xukuru participam 
ativamente desses dois processos, rememorando a resistência dos antepassados, 
a importância dos rituais religiosos como forma de renovação das forças, a 
presença nas retomadas e nas reuniões de construção de políticas internas do 
Povo Xukuru. O papel da mulher Xukuru é visível nas comissões, nas reuniões com 
as lideranças, na Assembléia realizada anualmente, sendo consultada nas 
decisões relevantes para todo o Povo, e sua participação contínua para garantir 
seu espaço. São artesãs, rendeiras, professoras, lideranças, médiuns, agricultoras 
unidas pelo laço da identidade e todas construindo e expressando por meio dos 
relatos orais a História da organização, mobilização e articulação do povo Xukuru. 
Com a pesquisa das memórias e oralidade, pretendemos evidenciar o processo de 
mobilização iniciado a partir da década 1990 até os dias atuais. E como as vozes 
femininas enxergam sua participação nessas articulações e nos embates 
sociopolíticos enfrentados pelos Xukuru, trabalhando desde seus lares até os 
espaços públicos, com os/as jovens da comunidade na continuidade a luta pela 
terra, pelas políticas diferenciadas e pela afirmação da identidade Xukuru. 
 
Viúva Machado: um mito na memória natalense 
Ariane Liliam da Silva Rodrigues Medeiros – UFRN 
A presente pesquisa investiga a construção do mito da Viúva Machado. Essa 
representação foi formada em torno de D. Amélia Duarte Machado, mulher que 
após a morte do seu marido o rico comerciante Manoel Machado, em 1934, 
passou a ser vista como uma figura amedrontadora. O imaginário natalense 
associou Amélia Machado ao chamado, “papa-figo”, uma figura folclórica que se 
alimentava do fígado de crianças. O mito da Viúva Machado foi transmitido 
oralmente, espalhou-se pela Cidade do Natal e marcou a memória de muitos 
natalenses. Essa construção também estabeleceu significados a lugares como a 



rua e a residência de D. Amélia, que além de representar uma construção de valor 
arquitetônico possui também valor simbólico para os que recordam o mito e 
lembram-se de D. Amélia Machado. Para trabalhar com a memória utilizamos 
como metodologia a história oral. Através das narrativas, os entrevistados 
reconstruíram a imagem que tinham sobre Amélia Machado, bem como as 
experiências marcadas pela representação criada em torno da mesma. Além das 
narrativas utilizamos como fonte notícias de jornais, e livros que tratam do tema. 
Analisar a construção do mito da Viúva Machado nos revela idéias, modos de vida 
e crenças da Cidade do Natal. Essa representação reconstruída por meio das 
lembranças dos depoentes se constitui, portanto como um veículo para o 
entendimento da história local, bem como põe em evidencia as questões ligadas à 
maneira sobre como a mulher era vista pela sociedade da época, e quais os 
papéis eram atribuídos a elas, a relação entre público e privado, e as 
representações construídas sobre mulheres, como a da Viúva Machado. 
 
As mulheres no século XX na América Latina: o papel das marianas na Revolução 
Cubana 
Carla Alberta Gonzalez Lemos – UNP 
Esse projeto de pesquisa propõe discutir construção de identidades culturais das 
minorias relevantes a contextos de transformação social. A relevância de se 
refletir sobre essa questão se dá pelo fato de haver uma aporia na busca de uma 
“discussão ”, ainda importante nos discursos do século XXI, pois ainda consta-se 
uma importante desvalorização no que tange gêneros, minorias e excluídos. 
Tenho como objetivo primordial reconstruir uma história legada apenas ao 
contexto masculino, nas figuras dos lideres ( Che e Fidel) em detrimento a 
importante colaboração feminina numa América envolvida numa problemática 
geopolítica ( o contexto da guerra fria e o duelo de concepções teóricas) com uma 
realidade dura em Havana na situação da mulher, desvalorizada e violentada em 
seus direitos essências. Ressaltar a participação feminina na revolução Cubana no 
processo de emancipação feminina no contexto latino americano, enfatizando a 
valorização da mulher na Cuba Revolucionaria e na Cuba pós Revolução é 
extremamente relevante para entendermos hoje o processo da construção da 
liberdade feminina na América, sua emancipação política e social. 
 
A memória autobiográfica como aspecto determinante para a formação de uma 
identidade 
Erivânia Melo de Morais – UFRN 
Os elementos (auto)biográficos, sempre foram de suma importância para 
categorizar o individuo dentro de sua própria particularidade, para isso, a 
memória será utilizada como recurso que dará consistência nessa busca de 
encontra-se com si mesmo, produzindo assim, o que conhecemos como 



identidade. Sendo assim, “O conceito de memória é crucial. A memória tem por 
finalidade conservar informações”. (LE GOFF, 2003). Portanto, essas informações 
serão aspectos que promoverão a aproximação de si próprio, apesar do 
estranhamento que se tem, pois é a partir dessa ideia que o individuo passa a se 
conhecer melhor, assim como, o outro. Este trabalho tem por finalidade perceber 
o quanto é imprescindível a memória para a formação de um sentimento de 
identidade. Para isso, será analisado aspectos da obra autobiográfica de 
Madalena Antunes Pereira, intitulada de “Oiteiro: Memórias de uma sinhá- 
moça”, com o propósito de perceber como se estabelece esses elementos e como 
estão intrinsecamente ligados, observando ainda aspectos culturais que auxiliam 
nessa possibilidade da autocompreensão. 
 
Auta de Souza: Moça, poeta e negra no norte imperial 
Genilson de Azevedo Farias – UFRN 
Durante muito tempo as mulheres foram relegadas ao ostracismo pelos estudos 
históricos, visto que as perspectivas e as tendências historiográficas dos 
momentos que nos antecederam não primavam por tal enfoque. Nas últimas 
décadas, a história enquanto área do conhecimento, vem passando por uma série 
de transformações incluindo novas temáticas, novos interesses teóricos e outras 
fontes. Em meio a essas alterações abriu a oportunidade para o estudo da história 
das mulheres, momento em que se ampliou o campo de visão da história, a qual 
ganhou campo fértil de pesquisa e análise. Assim, no bojo dessas assertivas, nosso 
trabalho, busca enfatizar a poeta oitocentista Auta de Souza(1876-1901), figura 
singular dentro da história e das letras no Brasil. Desde cedo, demonstrou sua 
aptidão nata para a poesia, todavia, tendo em vista sua vida breve, escreveu uma 
única obra, o livro de poemas Horto, obra esta que a eternizou dentro e fora do 
Rio Grande do Norte. Sendo a única filha mulher no meio de quatro irmãos 
homens, para se firmar enquanto escritora teve de superar as barreiras de gênero 
em uma época extremamente preconceituosa e sexista, sobretudo para com as 
mulheres que se dedicavam à escrita. Além, disso, a poeta ainda era acometida de 
tuberculose, doença que na época não possuía cura e que a levaria para o túmulo 
anos mais tarde. Todavia nossa pesquisa lança um olhar em outro viés temático 
acerca da poeta: a sua negação afro-descendente, ancestralidade esta 
negligenciada por diversos autores que se debruçaram sobre sua vida e obra. 
 
Veste Barbie, vestiu mulher: moda, boneca e História das Mulheres 
Ildisnei Medeiros da Silva – UNP 
A boneca Barbie, criação do casal Ruth e Elliot Handler, fundador da empresa 
Mattel, tendo como designer o americano Jack Ryan, foi lançada oficialmente em 
uma feira de brinquedos no ano de 1959, a Feira Anual de brinquedos de Nova 
York ocorrida em 9 de março. A boneca que sempre está na moda, ao longo dos 



seus 50 anos reflete as mudanças do mundo feminino, além de em alguns 
momentos, em edições especiais, retratar através da vestimenta as épocas em 
que não esteve presente, de maneira que carrega consigo uma bagagem histórica, 
principalmente a História das Mulheres. Analisar essa boneca é ir além do simples 
exercício de observar o arquétipo plastificado, é percebê-la como um objeto que 
merece ser estudado, tanto por ser testemunha de mudanças no comportamento 
humano, como por tudo o que está por trás da imagem da mulher perfeita, na 
futilidade, na representação do consumismo exacerbado e também da influência 
norte-americana no mundo. E foi com o intuito de mostrar o quão importante são 
as pequenas coisas, coisas estas que não damos a devida atenção por puro 
preconceito e que ao fazê-lo perdemos uma parcela complementar da História 
que esse projeto foi desenvolvido. Ao longo do desenvolvimento deste foi 
possível perceber o quanto a Barbie marcou gerações, graças à personalidade, 
padrão estético e a história que representa. De forma que fora possível perceber 
o valor da vestimenta, e a desconstrução da idéia de que a boneca Barbie é 
incompatível com a realidade social, quando na verdade ela representa um 
gênero e uma determinada classe da sociedade. 
 
As experiências de gênero "no dizer e no fazer" das festas: Identidades em 
disputa 
Janielly Souza dos Santos – UFCG 
Pensar os estudos de gênero no cenário da historiografia contemporânea é nos 
debruçarmos sobre um terreno rico em reflexões, na medida em que busca 
problematizar identidades fixas, relativas ao ser homem e ao ser mulher, 
desnaturalizando estas identidades e procurando analisá-las a partir da categoria 
de gênero e da dimensão relacional que ela abrange. Neste campo reflexivo, o 
presente trabalho, fruto inicial de uma pesquisa, procura problematizar a 
consolidação identitária dos gêneros nos processos de sociabilidades culturais dos 
forrós e das argolinhas, refletindo os lugares atribuídos historicamente ao homem 
e a mulher nas décadas de 50 e 60 do século XX em Baraúna – PB. Neste âmbito, o 
trabalho com narrativas orais emerge como possibilidades de construção desta 
pesquisa. 
 
Cartas de Jane Vanini: uma pluralidade de vivências 1972-1974 
Katia Gomes da Silva Amaro – UFMT 
Este trabalho intitulado: “Cartas de Jane Vanini: uma pluralidade de vivências 
1972-1974”, busca pensar Jane Vanini, não só como personagem para “explicar o 
todo” ou grupo da militância, trata-se, portanto, de apresentar a sua 
singularidade, se impondo entre as veredas do período ditatorial brasileiro e a 
constituição da ditadura chilena, brechas estas criadas por ela mesma quando a 
militância supunha que o engajamento político destituía esses de vida privada, 



obrigando-os a “apagar” os seus rastros. Dessa maneira busco pensar Jane Vanini 
no processo de constituição de si através das cartas, assumindo várias “figuras” 
fluidas engajadas na resistência, o que representa uma atitude ética na qual a 
pratica da militância é posta em reflexão na sua escrita apresentando um domínio 
de si. Palavras-chave: Cartas, Militância, Jane Vanini. 
 
Catirina e Véia do Bambu: as representações das mulheres no Cavalo Marinho 
de Condado 
Rosely Tavares de Souza – UFRPE 
Este trabalho tem como objetivo investigar o Cavalo Marinho de Condado, cidade 
localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Cavalo Marinho é a 
denominação atribuída ao folguedo popular que se caracteriza como um teatro, 
incluindo música, dança e poesia, representado por aproximadamente 73 
personagens e sua apresentação pode durar até 8 horas. Pretendemos analisar as 
representações simbólicas, com destaque na presença / ausência das mulheres 
nas questões cotidianas veiculadas no folguedo. Para tanto, acompanhamos a 
apresentação deste folguedo nesta cidade, realizando registros fotográficos e 
entrevistas com mestres, brincadores e expectadores. O recorte temporal para 
investigação é a década de 1960, período que o Cavalo Marinho começa a se 
diferenciar do Bumba-meu-boi, também momento dos primeiros registros do 
folguedo com o nome de Cavalo Marinho, até 1990, período relevante para a 
festa que se torna institucionalizada pelo Governo do Estado de Pernambuco. Ao 
trabalhar com a oralidade, buscamos como referencial teórico-metodológico o 
historiador Antonio Torres Montenegro e dessa forma identificamos nas 
entrevistas as marcas das historias de vida e com os conteúdos formais compor o 
quadro histórico deste projeto. 
 
Em busca de outros territórios: as mulheres e as práticas amorosas na Paraíba 
entre as décadas de 1920-1940. 
Rosemere Olimpio de Santana – UFCG 
As discussões atuais que possuem as mulheres como personagens centrais, cada 
vez mais, apontam o desejo, a força, a decisão, como qualidades pertencentes ao 
universo feminino. Nesta perspectiva, analisar as práticas amorosas na Paraíba, 
no período de 1920-1940, tendo como personagens centrais as mulheres, 
também é uma possibilidade de reescrever esses territórios a partir de uma nova 
sensibilidade. A partir dos casos de raptos consentidos, presentes nos processos 
crime, é possível cartografar os espaços e os lugares construídos e os instituídos 
para os relacionamentos amorosos. Mas também, através dos indícios compor 
uma história para o amor, na Paraíba nas décadas de 20, 30 e 40 do século XX. A 
cartografia dos espaços empreendida nesta pesquisa acompanhará os contornos, 
as mudanças e as rupturas, bem como as multiplicidades que envolvem os 



comportamentos, os sentimentos e a sensibilidade dos sujeitos envolvidos na 
prática dos raptos consentidos. Assim, também estaremos atentos para os 
sujeitos envolvidos em cada caso de rapto, principalmente as mulheres, pois, 
estas eram circunscritas com uma identidade expressa nos seus gestos, 
comportamentos e sentimentos. Sendo assim, as discussões acerca das relações 
de gênero, assumem um espaço importante, pois, nos permite problematizar que 
homens e mulheres optavam por formas diferentes de viver as suas identidades 
de gênero, uma vez que elas são sempre construídas, não são dadas ou acabadas 
num determinado momento, razão por que seria necessário desconstruir e 
problematizar a oposição entre feminino e masculino, como a própria unidade 
interna de cada um. Desta forma, as personagens analisadas nesta pesquisa, 
desejavam, amavam, decidiam e principalmente faziam as suas próprias escolhas 
em busca de novos territórios para as práticas amorosas. 
 
As Identidades e subjetividades das mulheres feirantes na Feira Central de 
Campina Grande na Contemporaneidade 
Sâmala Sonaly Lima Oliveira – UFCG 
A discussão sobre identidades relata a emergência de novas posições e de novas 
identidades produzidas devido às circunstancias econômicas, sociais e culturais. 
Segundo Stuart Hall com a modernidade, emerge a crise dos paradigmas como 
questionamento em torno da identidade que para ele não pode ser vista como 
única, mas sim no plural. O sujeito que era visto com uma identidade unificada e 
estável vem passado por uma fragmentação composta por varias identidades, 
produzindo assim o sujeito pós-moderno, sem identidade fixa, essencial ou 
permanente. O sujeito passar a assumir identidades diferentes em diferentes 
momentos. Esse trabalho tem como objetivo analisar as identidades e 
subjetividades das mulheres feirantes, buscando compreender como são 
construídas por elas, visto que em alguns casos elas são feirantes trabalhadoras, 
mães, chefe do lar e donas de casa, pois as posições que elas assumem e se 
identificam constituem suas identidades. O referencial teórico utilizado foi 
Kathryn Woodward e os conceitos de identidade, diferença e subjetividade e 
Stuart Hall e o conceito de identidade. 
 
Nós Somos mulheres: a escrita feminina da imprensa no Brasil (Século XIX) 
Vanuza Souza Silva – PPGH-UFPE 
Este trabalho discute a prática da escrita feminina na imprensa, no contexto da 
segunda metade do século XIX no Brasil, período em que os lugares e a divisão 
entre o público e o privado, o homem e a mulher tentavam definir as práticas 
culturais daquele contexto no Brasil. A iniciativa de mulheres escrevendo nos 
setores públicos, lugares ditos para o masculino, faz perceber que a demarcação 
do masculino e do feminino é desterritorializada pela escrita das mulheres que 



nos jornais questionavam o lugar do masculino como sendo os “pais” da 
intelectualidade. Não se pode dizer que se trata de um movimento feminista, 
como aquele que vem modificar em grande medida a situação das mulheres no 
século XX, mas esses escritos nos jornais falam do não-silêncio, da não-
passividade da mulher no império. Pensar a iniciativa de mulheres que escreviam 
em jornais, que assumiam uma postura que não era comum naquele período, 
incita a pensar exatamente o conceito de feminino, de escrita, de liberdade que 
essas mulheres instituíam nas páginas dos jornais. Se o movimento das mulheres 
da segunda metade do século XX revolucionou a idéia de corpo, trabalho, mulher, 
feminino, este trabalho quer pensar como a mulheres do século XIX, 
especificamente as que escreviam no Jornal das Senhoras, pensava o seu lugar de 
mulher na sociedade, o que sugere pensar que a passividade do feminino é um 
conceito generalizante, ao mesmo tempo que possibilita ver como em cada 
sociedade o feminino encontra maneiras de lutar pelo seu lugar. O presente 
trabalho analisará especificamente O Jornal das Senhoras, editado por Josefa 
Paula Manso de 1852 a 1855, no qual outras mulheres escreviam opinando sobre 
a sociedade da qual fazia parte. O peródico supracitado era um entre muitos, O 
Sexo Feminino, O Belo Sexo. Também se situam na segunda metade do século 
XIX. Pretendo pensar a partir de alguns periódicos editados por um mesmo grupo 
de mulher, os conceitos de mulher, de feminino, de homem, de amor, de 
literatura que circulavam naquela época e por elas apropriados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 07: 
 

As Identidades Religiosas e Atitudes Humanas diante a Morte 
Coordenadora: Profa. Ms. Annie Larissa Garcia Neves Pontes - UNP 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Quilombo e Religiosidade no Bairro do IPSEP 
Silvania Maria Maciel – Escola Elionor Roosevelt da Rede Publica Estadual de PE 
O trabalho é um estudo de caso sobre a religiosidade vivenciada nas casas de 
religião do bairro do Ipsep localizada na cidade do Recife. Para estabelecer o 
universo da pesquisa partimos da idéia que dentro da visão contemporânea, 
destacada por alguns estudiosos, dentre eles Beatriz Nascimento, esse é também 
um espaço de quilombo, pois diz respeito a uma experiência de vida permeada 
por uma complexa rede de relações que permite o desenvolvimento e 
sustentabilidade das religiões de matriz africana. Descrever a sociabilidade nestas 
casas é reescrever a história, é considerá-la como espaço de resistência que 
preserva a memória de práticas que remete a idéia de matrizes das religiões 
africanas. 
 
Testemunhos da repressão ao Xangô pernambucano no Museu do Estado de 
Pernambuco (1920-1940) 
Renata Guedes Alcoforado – UFPE 
Buscando lutar contra a “desordem social”, o governo de Getúlio Vargas (em 
Pernambuco representado por Agamenon Magalhães) criou a Delegacia de 
Ordem Política e Social (DOPS). Entre as várias práticas do DOPS é possível 
destacar a perseguição aos afros brasileiros e às suas manifestações culturais e 
religiosas. As apreensões de objetos das Casas de Culto Afro e/ou de populares 
que tivessem ligações com essas práticas resultaram na constituição do Acervo de 
Cultura Afro-Descendente do Museu do Estado de Pernambuco. Este trabalho 
busca, portanto, discutir a relação entre a perseguição aos cultos afro-
descendentes e a formação do referido acervo. Utilizamos em nossa pesquisa 
jornais do período estudado, localizados no Arquivo Público de Pernambuco, e a 
documentação referente ao acervo encontrada no Museu do Estado de 
Pernambuco. 
 
Um santo criado pelo povo: um estudo de caso no Santuário de São Severino do 
Ramos em Paudalho/PE 
Aline Cristina Pereira de Araújo Ramos – UFPE 
O cerne desta pesquisa é a compreensão das práticas devocionais realizadas no 
Santuário de São Severino do Ramos, localizado no município de Paudalho em 
Pernambuco. Como santuário, o Direito Canônico compreende “a igreja ou 
qualquer outro lugar sagrado, aonde os fiéis em grande número, por motivo 



especial de piedade, fazem peregrinações com a aprovação do Ordinário local” 
(Can.1.230). O Santuário é considerado de dimensão nacional, pois recebem 
devotos e visitantes advindos dos mais diversos rincões do Brasil. O fluxo de 
romeiros ao Santuário é contínuo, com significativo aumento a partir do mês de 
setembro, especialmente no Domingo de Ramos, onde se estima que neste dia de 
maior festejo a multidão alcance a cifra de 30 mil pessoas. A imagem de São 
Severino Mártir encontra-se na Capela de Nossa Senhora da Luz, no antigo 
Engenho Ramos. A romaria feita ao Santuário tem como principal finalidade o 
agradecimento pelas graças alcançadas por parte dos fiéis, bem como a 
confirmação da devoção dos mesmos ao santo. Como afirma Steil, através das 
romarias é possível compreender transformações que estão ocorrendo no 
contexto social e religioso na atualidade. Estas oferecem um vasto conjunto de 
signos, símbolos e ritos que os romeiros utilizam para lidar com as novas 
situações colocadas pela modernização. Foram-nos basilares a leitura dos autores 
Peter Berger, Carlos Steil e Sylvana Brandão. 
 
História, memória e identidade no contexto das promessas religiosas 
Leonardo Canário – UNP 
Os eventos de maior mobilidade na sociedade estão em volta das questões 
religiosas. A crença em um ser superior está presente há muito tempo na história 
do mundo e a relação que o ser humano tem com essa divindade no presente 
conduz à realizações que se concretizaram no passado e foram desenvolvidas ou 
transformadas. Uma grande atividade promovida por pessoas que acreditam na 
sua religião são as promessas religiosas, que acontecem de maneira mais 
expressiva no catolicismo. A dedicação a esse estudo deve-se ao fato da intenção 
de comunicar que as promessas religiosas não são apenas atos de fé, elas 
baseiam-se em aspectos da história e da memória e criam em uma determinada 
região uma identidade local. Varias pessoas se reconhecem participantes de um 
grupo e de um espaço através de atividades religiosas. Com os costumes que 
passam entre gerações através da tradição, da história oral, e dos monumentos as 
promessas religiosas se fortalecem e se envolve em um contexto inerente a toda 
sociedade. As promessas religiosas acontecem por causa de situações 
inesperadas, e a que tem maior impacto é a morte. O medo da morte se não cria 
incentiva varias ações da vida social que são essenciais para compreensão da 
contemporaneidade. 
 
Reconhecendo as Imagens Religiosas do Seridó 
Gabriella Xavier de Medeiros Barros – UFRN 
Trabalhando a partir do campo teórico e metodológico dos estudos visuais, 
desejamos fazer um levantamento dos tipos de imagens existentes que fazem 
parte dos espaços religiosos da cidade de Caicó. As imagens dos espaços 



religiosos desta cidade, tais como igrejas e terreiros de umbanda, possuem um 
importante papel na constituição das práticas religiosas, uma vez que permitem a 
constituição de ações dos fiéis, os quais têm nas imagens pontos de ancoragem 
de suas ações. Por mais que as imagens de devoção sejam aquelas às quais estão 
endereçados os principais investimentos imaginários do campo visual-religioso, a 
presença de estatuetas, ícones e figuras nos espaços próprios do culto religioso 
público, articulam uma interação entre pessoas e imagens as quais devem ser 
observadas e compreendidas para se avaliar melhor como se constitui o campo 
social no qual estão inseridas as pessoas. Para compreender essa visualidade, é 
necessário reconhecer e identificar as imagens religiosas pertinentes nos espaços 
religiosos partindo das igrejas e terreiros de Caicó. Desta forma será possível 
iniciar a montagem de um painel das formas visuais pertinentes no Rio Grande do 
Norte no que se refere às figuras do sagrado. A partir da pesquisa poderemos 
formar um quadro de dados com informações sobre as bases culturais 
historicamente construídas que sedimentam as diferentes relações – inclusive 
identitárias – que se estabelecem entre as imagens e os sujeitos no nosso estado. 
Atualmente, estamos reunindo material de arquivo, fundamentalmente jornais 
que permitam colocar na temporalidade as relações entre imagens e pessoas em 
Caicó, e identificando os principais espaços católicos e de religiões mediúnicas nos 
quais as imagens apresentam destaque. O trabalho envolve catalogação de 
informações, espaços, imagens e testemunhos, reunidos com auxílio da história 
oral. 
 
Devoção não oficial no Seridó Potiguar: Carlindo Dantas um “milagreiro de 
cemitério” 
Mary Campelo de Oliveira – UFRN 
O presente trabalho tem como proposta examinar o catolicismo popular, no 
cotidiano seridoense, que proporciona um conjunto de práticas devocionais não 
aceitas pela a religião oficial. Este novo padrão devocional de se relacionar com o 
sagrado ocorre através de uma fé irremediável que não necessita de autorização 
oficial. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar e, principalmente, 
estabelecer relações entre um crime que ocorreu na região do Seridó Potiguar. 
Nessa região, conforme os fatos narrados pelos devotos, os mortos que operam 
milagres passam a ser definidos como “milagreiros de cemitério”. Desta maneira, 
buscaremos o crime que vitimou o Dr. Carlindo de Souza Dantas assassinado no 
dia 28/10/1967 em frente ao Caicó Esporte Clube, um ano depois do morto ter 
sido absorvido de um crime contra o Dr. Onaldo Perreira de Queiroz e de ter 
também sido Deputado Estadual. Hoje o túmulo de Carlindo está repleto de ex-
votos oferecido pelos seus devotos que acreditam no seu poder milagroso. 
Portanto, nesta pesquisa estamos realizando entrevistas com os devotos, visitas 
ao túmulo, registrando-o através de fotografias, e através de consultas ao acervo 



histórico do Laboratório de documentação histórica – Labordoc, que incluem 
jornais da época de sua morte. Procuramos ainda estabelecer a relação do clero e 
do judiciário sobre a morte e a sacralização de Carlindo Dantas. Logo, esse 
“milagreiro de cemitério” passou a fazer parte da identidade religiosa do povo de 
Caicó-RN. 
 
Milagreiros de cemitério: a construção das devoções e questionamentos ao 
sincretismo 
Lourival Andrade Júnior – UFRN 
Pensar o catolicismo no Brasil é embarcar numa teia composta por diversas 
texturas. Uma destas é o contato com o sagrado em sua forma concreta, visível e 
palpável que confere ao devoto um poder na relação com o sagrado. O pedido é 
direto e o pagamento pela graça alcançada também. Não há intermediação nem 
tampouco palavras inteligíveis. Quanto mais próximo da realidade social e cultural 
do devoto o milagreiro de cemitério se encontrar, mais direta é esta comunhão. 
Falar com quem entende a realidade na qual o devoto se encontra, encurta os 
caminhos para se chegar ao que se deseja: alcançar a graça e pagar por isso. O 
devoto, mesmo que sozinho, diante de sua vivência com o sagrado, está 
permeado de incontáveis informações do campo do sagrado que possuem origens 
diversas e com cargas emotivas também diversas. Não há como identificar uma 
pureza nas práticas e nos ritos no catolicismo devocional brasileiro. A 
religiosidade não-oficial vivida no Brasil é um dos exemplos mais claros de nossa 
diversidade cultural e de uma necessidade constante de adaptar-se ao 
inesperado, sem precisar esperar por ordens que vêm do oficial. A resolução dos 
problemas pode estar no milagreiro de cemitério mais próximo, que possa 
entender de forma objetiva, sem rodeios, os anseios e pedidos. Nesse sentido, o 
sincretismo perde a sua força, pois não há como deixar de perceber que a 
devoção está relacionada com um novo modo de olhar e de encarar o sagrado, 
sem estar preocupado com os gestos e as palavras oficializados ou imantados 
como sendo de uma ou outra religião. A religiosidade que se dá no individual é 
original para quem a pratica. É sua. É própria. Não merece ser desqualificada 
como sendo a mistura de outras práticas religiosas, como se estas também não o 
fossem. 
 
Morte: o encontro mais importante 
Jaqueline Gomes Ribeiro – UERN 
O presente trabalho investiga a preparação para a morte, marca constante na 
obra do autor Carlos Castaneda cujo livro Viagem a Ixtlan consiste no corpus 
desse trabalho. O problema condutor dessa pesquisa bibliográfica é entender 
como a vida é uma preparação para a morte. O objetivo é mostrar a beleza 
relacionada ao tema, na obra do autor, como uma forma de lidar com o medo das 



pessoas em relação ao “fim”. Essa pesquisa resultou na constatação de que, o ser 
humano tendo medo da morte não se prepara para esse encontro, então conclui 
se que, perante a consciência de sua finitude o homem tem a capacidade de 
preparar para si uma bela morte, amenizando o sofrimento gerado pelo medo. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Símbolos funerários e sua conjunção sócio-econômica 
Rafael Fernandes Pimentel – UNP 
Muito se tem discutido acerca da memória, e da preservação cultural e do 
patrimônio histórico no país. Com base nessa discussão, é que o presente artigo 
procura apreciar profundamente o Cemitério da Soledade, patrimônio histórico 
de Belém do Pará inaugurado no ano de 1850, com base nisso, as famílias ilustres 
de Belém que tinham um poder econômico alto, poderiam assim importar os seus 
mausoléus da Europa, pois no mesmo ano ocorria na Europa à chamada Art 
Nouveau. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa feita no Cemitério da 
Soledade em Belém (PA) para a disciplina de antropologia, que visa explicar os 
significados dos diversas simbolos existentes no cemitério, bem como a sua 
conjunção sócio-econômica que influenciava muito na época. O Cemitério da 
Soledade foi construído em 1850 por conta de uma epidemia de cólera morbus, 
com isso as pessoas que tinham poder aquisitivo econômico enterravam seus 
entes queridos dentro das igrejas (como era de costume da época) e para aqueles 
que não tinham tanto poder aquisitivo, que normalmente eram pobres, escravos, 
eram enterrados em terrenos baldios distante da cidade (hoje esses terrenos 
constituem o bairro do Guamá). A conjunção sócio-econômica influenciava nas 
ornamentações dos túmulos da seguinte forma: no ano de 1850 viviam em Belém 
diversos barões da borracha e ex-militares da Cabanagem e da batalha de Itororó 
e com à chamada Art Nouveau (Nova arte), importavam os seus túmulos em 
mármores e cheios de simbologia. Quanto às pessoas de baixa renda eram 
enterrados sobre túmulos lisos e com gradis sem nenhuma simbologia, apenas 
com a cruz sem um significado próprio. 
 
Alecrim: a utilização de um novo espaço 
Daniel Roney da Silva – UNP 
Até aproximadamente 1856, o povo de Natal ao deixar este mundo “rumo ao 
paraíso eterno”, era sepultado dentro das igrejas católicas ou ao redor das 
mesmas, território este que era considerado santo. Acreditava-se que quanto 
mais próximo da igreja o morto fosse enterrado, mais perto de Deus sua alma 
estaria, e com isso, o descanso e a paz seriam garantidos. A classe social a qual o 
cidadão fazia parte iria determinar onde, exatamente, ele seria colocado depois 
de sua morte. A matriz de Nossa Senhora da Apresentação, principal igreja da 
província, guardava os restos mortais das famílias mais influentes e ricas da 



mesma. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos os negros, pobres e 
condenados a forca por ordem da lei, encontravam lugar para o sono eterno. Já a 
Igreja de Santo Antônio, ficou conhecida como a Igreja dos Militares, por ser nela 
que estes, quando mortos eram colocados. Contudo, em meados do século XIX as 
práticas de enterramento na cidade de Natal tiveram que ser mudadas em função 
das fortes epidemias que assolaram o Brasil neste século. As muitas mortes, em 
pequenos espaços de tempo, tornavam a presença da população nas igrejas cada 
vez menor, em razão do demasiado mau cheiro proveniente dos muitos corpos 
em decomposição. A única solução encontrada pelo presidente da província foi 
separar um espaço extramuros, onde as vítimas das pestes pudessem se 
decompor sem causar doenças aos que ficassem vivos para guardar o luto. 
 
A morte nas entrelinhas de um jornal: análise da representação fúnebre na 
cidade de Mossoró no século XIX e XX. 
Tássio Felipe Silvestre Castro – UERN 
A partir do século XIX percebe-se, segundo Philippe Ariès, uma repulsa da morte 
diferente daquela proximidade da Idade Média. A morte se transforma em uma 
entidade selvagem demais para ser domada e muito distante para ser entendida e 
romanceada. Para persuadi-la o homem constrói todas as medidas possíveis 
destacando os princípios do bem viver acima da espera da morte. Em Mossoró 
não parece ter sido tão diferente. Pretende-se extrair dos discursos nas páginas 
do Jornal O Mossoroense, do fim do século XIX e inicio do século XX, ações que 
indiquem a repulsa sobre o morrer. O cidadão mossoroense desse recorte 
temporal continua uma representação sobre o medo da morte trazida pelos 
europeus de forma categórica e reflete isso no trato com as noticias dos jornais e 
no próprio espaço destinado às considerações fúnebres. O sistema de defesa para 
doenças como a varíola e a tuberculose, por exemplo, refletem um imaginário 
que trata seu espaço de comunicação como um verdadeiro depósito de 
propagandas. Pela observação feita nos números do primeiro ano do jornal (1873) 
pode ser enxergada uma conduta de cuidados com os mortos e com os outros 
personagens de cada ação fúnebre na cidade, exemplificando assim a delicadeza 
com que era tratado o deixar de viver. Mas a partir do quinto ano a estrutura do 
jornal muda trazendo pelo menos uma folha inteira destinada à propaganda de 
xaropes, soluções médicas e farmácias. Isso indica uma transformação de 
comportamento sutil que não substitui a delicadeza anterior, mas implica novos 
modelos de práticas a partir de uma mudança geral de tratamento médico que 
tenta empurrar a morte para as margens mais distantes possíveis. A morte, 
finalmente, não é mais um fim irremediável, mas o clímax do sofrimento trazido 
por doenças mal curadas. 
 



Análise sobre o imaginário da morte, seus rituais e o cemitério nos municípios 
de Acari e Caicó - 1890 e 1900. 
Cíntia Medeiros de Araújo – UFRN 
O presente trabalho trata-se de um projeto de TCC, do curso de História, UFRN- 
CERES Caicó. Nele, pretende-se abordar como as pessoas nos municípios de Acari 
e Caicó, ambos no Estado do Rio Grande do Norte, viam o pós-morte (céu, inferno 
e purgatório), seus rituais e como o cemitério, num aspecto cultural, era também 
visto por elas no período de 1890 – 1900. Trata-se, portanto, da importância do 
lado cultural ao qual está inserido todo o contexto histórico desenvolvido pela 
trajetória da morte na vida. Além de analisar o imaginário pelo qual a morte está 
inserida nessa sociedade, analisa-se também como as pessoas representavam 
nesse período – 1890-1900 – a morte através de fotos, velas, vestimenta, 
arranjos, tumbas, orações, pedras, cigarros, entre outros. A partir do 
desenvolvido do imaginário da morte, seus rituais e o cemitério, passa a 
identificar influência Religiosa Católica e ou da Religiosidade Popular. 
 
O bem morrer nas irmandades religiosas negras: o exemplo da Irmandade do 
Rosário de Caicó 
Cláudia Cristina do Lago Borges – UFPB 
O estudo da escravidão no Seridó norte riograndense está pautado em dois 
elementos: na pecuária e na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Fundada 
em 1771, período em que o Seridó estava sendo ocupado pelos curraleiros, a 
Irmandade do Rosário agregava homens de cor, livres ou cativos, com fim de 
assistir os irmanados após a morte. Obedecendo aos rituais fúnebres 
característicos dos setecentos e oitocentos, os associados recebiam apoio 
funerário, incluindo a tumba, as missas e assistência aos órfãos. O estudo sobre a 
irmandade e a escravidão no Seridó mostra ainda que grande parte dos 
sepultamentos dos cativos aconteceram na área central das igrejas – área 
comumente destinadas as pessoas de médio porte financeiro. Seguindo a tradição 
das Irmandades religiosas no Brasil, a Irmandade do Rosário de Caicó tinha por 
objetivo garantir aos seus associados o bem morrer, evitando assim a injusta 
sorte dos homens cativos de serem enterrados sem a proteção e as bênçãos 
divinas. 
 
Morte e Sociedade: uma análise das relações sociais a partir dos ritos fúnebres 
na capital da província do Rio Grande Norte no Século XIX 
Diana da Silva Araujo – UFRN 
Morte e Sociedade: uma análise das relações sociais a partir dos ritos fúnebres na 
capital da província do Rio Grande Norte no Século XIX Diana da Silva Araujo 
Graduanda; UFRN Para se analisar uma sociedade deve-se fundamentar a 
pesquisa a partir de um ponto específico, no caso deste trabalho, tem-se como 



fundamento, a análise dos ritos fúnebres, bem como as questões relacionadas à 
morte, por se tratar de um tema ainda pouquíssimo explorado na espacialidade 
tratada e por poder colaborar para se compreender questões sociais do período 
do século XIX. Com base nos ritos fúnebres da sociedade católica negra do 
período, por ser uma das parcelas da sociedade menos referida na historiografia 
local, comparando-as e relacionando-as com os demais registros do período 
ligados à morte é possível trazer à tona assuntos não tratados pela historiografia. 
As questões relacionadas à morte têm uma importância muito grande no período 
tendo em vista as simbologias e crenças inerentes a essa sociedade. È importante 
notar a diferença nos comportamentos perante a morte. Eles mudam com o 
período, lugar e religião. Neste trabalho, o século XIX é a temporalidade escolhida 
para indicar como às questões referentes à morte eram constantes e explícitas na 
sociedade e é por esse motivo que se torna possível analisá-la através deste 
referencial. A morte não é uma questão de grandes debates entre a historiografia 
local, porém, compreender as atitudes desses indivíduos da província diante da 
morte é compreender a própria sociedade do século XIX. 
 
A Irmandade dos Passos e os ritos fúnebres da Cidade do Natal Oitocentista 
Annie Larissa Garcia Neves Pontes – UNP 
Até meados do século XIX as irmandades religiosas eram garantia de uma viagem 
segura rumo ao post-mortem. Esperando seu encontro inevitável com a morte, o 
homem criou variados subterfúgios, sob a forma de diversas precauções que 
deveriam ser tomadas, no sentido de evitar o transtorno de uma morte súbita, 
estando constantemente preparado para morrer. A associação leiga era uma 
espécie de procuradora religiosa de seu associado. Nesse sentido pretendo 
analisar o imaginário que circunda o universo das irmandades religiosas 
potiguares, tomando como objeto a Irmandade de Senhor Bom Jesus dos Passos e 
as práticas ligadas às exéquias de seus irmanados, incluindo a análise de seus 
testamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 08: 
 

História e Cidades 
Coordenadores: Profa. Ms. Márcia Maria Fonseca Marinho - UFRN, Prof. Renato 
Marinho Brandão Santos - PPGH/ UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
O conceito de cidade em Raízes do Brasil 
Rafael Santana Barbosa – UEFS 
O presente trabalho, que faz parte de uma pesquisa historiográfica em 
andamento e trata de forma comparativa o conceito de cidade nas obras de 
Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, apresenta a concepção de cidade 
em Raízes do Brasil, obra do primeiro autor, a fim de compreender de que 
maneira o processo de modernização é descrito nesta obra a partir da 
urbanização das cidades. Trata também do conceito de cidade presente nos 
referenciais teóricos que influenciaram este mesmo autor, notadamente Simmel 
e Weber e investigar o processo de urbanização como modelo de identidade 
nacional nestas obras. 
 
Cidade e espaços: implicações de uma geografia pós-estruturalista 
Gabriel Lopes Anaya – UFRN 
O trabalho proposto pretende explorar algumas questões relativas ao 
aprofundamento do conceito de “espaço” no tratamento da cidade como objeto 
historiográfico. Considerando a problematização historiográfica dos espaços 
dentro de uma perspectiva sócio-material ampliada, objetiva-se sugerir alguns 
caminhos propostos tanto pela nova história urbana, quanto indicados e 
problematizados no campo da geografia pós- estruturalista. A necessidade de tal 
exploração teórica se encontra no próprio cerne de reflexões do mestrado em 
História e Espaços da UFRN, e dos desafios encontrados pelos autores em suas 
pesquisas particulares que, de maneira geral, objetivam entender a relação 
espaço e cidade a partir de uma perspectiva social que abranja sua materialidade 
como elemento indissociável das relações sociais.Considera-se aqui, que a 
superação do entendimento do espaço urbano como cenário apenas se concretiza 
na prática historiográfica se conceitos relativos à espacialização forem seriamente 
discutidos. Apenas assim, de maneira efetiva, o tratamento do espaço não se 
constituirá apenas como um efeito colateral resultante das relações sociais; ou 
como um arranjo passivo de objetos que se configuram sem a possibilidade de um 
“agenciamento recíproco”. Partindo das reflexões de um teórico do urbanismo, 
Bernard Lepetit, nos propomos, por fim, a indicar algumas reflexões que dizem 
respeito ao trato do historiador com a sua pesquisa e que, invariavelmente, 
implicam na forma como pensamos o objeto “cidade”. Essas questões girariam 
em trono de temas como: a implicação dos objetos na narrativa; a tomada do 



espaço em sua dimensão relacional, e portanto topológica; e, consequentemente, 
a proposta de uma sociologia das associações que nos leva, por fim, à 
possibilidade de incluir na narrativa histórica o entendimento do espaço urbano 
como uma indissociação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, como 
preconiza o geógrafo Milton Santos. 
 
Um olhar médico sobre a cidade: Januário Cicco e o espaço natalense (1920-
1928) 
Andressa Adna de Lima – UFRN 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como a cidade do Natal é 
representada na produção do médico Januário Cicco. O período utilizado no 
trabalho trata-se do espaço de tempo em que Cicco escreveu duas obras 
significativas para compreendermos como um dos pilares do projeto 
modernizador em voga, a higiene, deveria ser implantada na cidade diante de 
tantos empecilhos, como a falta de educação do povo ignorante: Como se 
higienizaria Natal (1920), e Notas de um médico de província(1928). Essa pesquisa 
foi instigada a partir da percepção que na atualidade há uma tendência de colocar 
o médico Januário Cicco como um homem além do seu tempo, ou com um 
profundo senso humanitário que o fazia agir em prol dos desfavorecidos. Tal 
percepção é encontrada em textos de cunho jornalístico ou biográfico. O trabalho 
não irá discutir o grau de humanidade de Cicco, no entanto, questiona se Cicco 
era um indivíduo a frente do seu tempo, ou se estava mergulhado num contexto 
sócio-histórico onde as inquietações da modernização eram incorporadas pelos 
homens de ciência que por meio de suas ações e produções esboçavam projetos 
de transformação espacial visando o progresso e a civilização das cidades. 
 
Educação, República e Infância em Natal: a construção do Grupo Escolar 
Augusto Severo e sua relação com o ideal de cidade moderna 
Yuma Ferreira - Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN 
O processo de modernização da cidade do Natal, nos primeiros anos do século XX 
se caracterizou pelas várias intervenções urbanas que tinham como propósito 
modificar a feição da cidade e colocá-la em consonância com os centros urbanos 
considerados modelos de modernidade e civilização. Nesse processo, todos os 
indivíduos passariam a ter papéis sociais importantes a desempenhar, o que 
incluíam homens, mulheres e, sobretudo crianças. Foi nessa atmosfera de futuro 
promissor que essas últimas personagens (crianças) foram tomadas como peças-
chave de uma sociedade profundamente idealizada. Nesse aspecto, merecem 
destaque as iniciativas do poder público em defesa de uma educação escolar 
possibilitadas pelo incentivo à construção de espacialidades especializadas para 
esse mesmo fim. A escola, enquanto instituição, se apresentava, portanto como 
sendo também um dos principais e indispensáveis melhoramentos urbanos, como 



era a rede de iluminação pública, de esgotos, de urbanização de ruas e praças, 
etc. Ela se constituía ainda como um símbolo de modernização cultural, guardiã 
de um dos mais caros valores urbanos - a cultura letrada. Discutir a relação que 
passa a ser estabelecida entre a escola, a criança e a cidade nos possibilita 
compreender um elemento importante na construção de um modelo ideal de 
cidade que passa a vigorar em Natal no período em questão. 
 
A modernidade vem para jogar bola: praticas esportivas e socibilidades na Natal 
da Belle époque 
Márcia Maria Fonseca Marinho – UFRN 
O século XX foi marcado por rápidas mudanças no estilo de vida, no uso das 
técnicas e pelas novas descobertas cientificas. A força jovem passa a ser o símbolo 
da mudança nesse século da agilidade. Em Natal, as agremiações esportivas 
incorporavam os novos valores de juventude e modernidade que passavam a 
fazer parte da vida da cidade. Os clubes esportivos moviam a vida social não 
apenas dos sócios que pagavam as mensalidades e freqüentavam as suas sedes 
sociais, mas sim de uma vasta camada da população que passou a identificar-se 
com os clubes, formando os coros das torcidas, ocupando a rua em festa nos dias 
de jogos de futebol nos anos 1920 e enchendo o cais Tavares de Lyra nos dias de 
competição dos clubes náuticos na década de 1910. Dessa maneira, o esporte 
marca uma nova maneira de usar os espaços públicos da cidade. Nos anos 1920 
os clubes esportivos, especialmente os clubes de futebol, apontavam a 
emergência dos esportes de massa na cidade. 
 
Recife esportivo: práticas desportivas na cidade do início do século XX. 
Eduardo José Silva Lima – UFRPE 
O Recife no fim do século XIX tem o Turf como esporte predominante. Contudo à 
medida que o século XX se apresenta traz consigo a modernidade, portanto tal 
cenário se modifica. Três prados foram inaugurados em 1888, mas apenas um 
sobrevive aos anos de 1900. O turf se afunda em inúmeras crises e desconfianças 
de trapaças, assim vai perdendo espaço para o remo. Todavia este ainda não 
entusiasmava tanto a população recifense, principalmente os jovens. Assim Recife 
vivia uma espécie de apatia esportiva. Só existiam dois clubes na cidade, 
Internacional e Náutico, o primeiro sem vida esportiva, só abria para jogos de 
cartas e bailes esporádicos, o segundo promovia regatas, mas por falta de 
adversários, estas eram raras. O futebol chega a Recife por volta de 1903 e, 
semelhante a outros estados do país, é trazido por um jovem brasileiro educado 
na Inglaterra. Charles Miller, em São Paulo, Oscar Cox, no Rio de Janeiro, José 
Ferreira Filho, na Bahia. Em Recife falamos de Guilherme de Aquino Fonseca. O 
objetivo deste trabalho e apresentar e discutir as práticas esportivas da cidade do 
Recife no início do século XX como também relacioná-las com a chegada da 



modernidade. Entender até que ponto há uma ligação entre ser praticante de 
determinado esporte e ser moderno, como também perceber a importância, para 
a cidade, dos espaços de lazer que são criados ou adaptados com a finalidade de 
se praticar esportes. Diante de tal problemática utilizo-me de fontes históricas 
que vão desde uma vasta bibliografia tanto da época, quanto sobre a mesma, 
como também de periódicos do referido período. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Cidade, lei e ordem: a construção de uma Natal moderna entre 1904 e 1929 
Renato Marinho Brandão Santos – UFRN 
O trabalho apresenta discussões realizadas por nós na oficina temática sobre a 
administração da cidade, a qual fez parte do projeto de extensão "Oficinas sobre a 
história da cidade de Natal: uma proposta de trabalho com o ensino médio". 
Pretendemos discorrer sobre a experiência deste projeto, ao passo que tratamos 
da relação entre a legislação urbanística e a construção de uma ordem urbana em 
Natal, entre os anos de 1904 e 1929. 
 
A capital da saudade: a festa de Santana de Caicó/RN nas páginas da Coleção 
Rastos Caicoenses 
Hugo Romero Cândido da Silva – UFRN 
Durante o mês de julho a cidade de Caicó se transforma, filhos das várias partes 
do mundo afluem de volta para sua terra natal em busca de um reencontro com a 
tradição familiar e em busca das bênçãos da Senhora Santana. Desde 1748 a Festa 
vem se realizando anualmente sempre na última semana do mês de julho 
reavivando assim, todo o peso do passado regional. Nesse período do ano uma 
intensa programação festiva movimenta a cidade e aumenta de forma 
significativa a densidade populacional do lugar. A história da cidade encontra-se 
com o presente para tecer os fios que comporão a colcha do tecido urbano 
caicoense na dinâmica do tempo. Na construção deste estudo utilizaremos a 
coleção Rastos Caicoenses que foi publicada na cidade de Caicó como parte da 
Coleção Mossoroense na década de 1980 contendo crônicas e poemas dos vários 
atores sociais sobre a cidade, suas transformações e a saudades por alguns 
estarem distante de Caicó durante a realização do período festivo. Tal obra de 
memorialística representa uma densa descrição da cidade ao longo de sua 
trajetória como a “Capital do Seridó”. Utilizaremos-nos também das leituras das 
obras de Maurice Halbwachs (1991) e Fernando Catroga (2001) na busca de 
compreendermos os sentidos que a memória e a saudade assumem a forma de 
patrimônios na identificação com a história do lugar. A história da festa 
desempenha sobre a cidade e a região do Seridó um papel impar na 
sedimentação da tradição através do culto a Senhora Santana. 
 



Ruas de Mossoró: o velho e o novo ocupando o mesmo espaço (1880-1920) 
Ítala Raiane Trajano Alves – UERN 
A cidade de Mossoró, assim como muitas cidades brasileiras, passou por um 
processo de remodelamento urbano e aquisição de elementos da modernidade 
no final do século XIX e inicio do século XX. Nomeação de ruas e praças, 
demolição de casebres que ficavam localizados no centro da cidade, para dá lugar 
as novas construções. O remodelamento urbano pretendia organizar e 
homogeneizar todos os habitantes da urbe. Esta cidade, localizada no interior do 
Rio Grande, prepara-se para a chegada da modernidade através dos periódicos 
que circulam em suas ruas, o jornal O Mossoroense, que data da criação de 
Mossoró como cidade e o jornal O Commercio de Mossoró, que circulou por 
pouco tempo, no inicio do século XX, ambos, com ajuda das leis municipais 
pretendiam educar os habitantes. A partir daí, diversas praticas, antes ignoradas 
ou não consideradas importantes são elevadas a título de “atrasadas” e muitas 
vezes de transgressoras, o comportamento das pessoas passa a ser vigiado. A 
aquisição do automóvel, do cinema, da iluminação artificial não é contemplada da 
mesma forma pelos habitantes da urbe. O automóvel, por modificar o ritmo da 
cidade, sem que esta se adéqüe ao mesmo, passa de “jóia da modernidade” a 
uma “nova praga” que perturba o movimento dos citadinos, juntamente com o 
automóvel, circulam diariamente pelas ruas de Mossoró, carroças e carros de boi, 
sendo esses utilizados não só pelos pobres, mas por grande parte dos habitantes 
da cidade. O cinema, outro ícone da modernização, não pode ser aproveitado 
plenamente devido aos “maus hábitos dos freqüentadores”, que fazem algazarras 
e não apreciam os filmes exibidos. Era preciso também limpar as ruas da cidade, 
tirar os animais que circulam soltos, em especial os porcos e cães. Na segunda 
década do século XX, Mossoró modernizou-se, mas não sabe o que fazer com essa 
modernidade. 
 
Monumentos na Belle Époque carioca: o novo prédio da Biblioteca Nacional 
Rosane Maria Nunes Andrade - Fundação Biblioteca Nacional-RJ 
Monumentos na Belle Époque carioca: o novo prédio da Biblioteca Nacional 
Rosane Maria Nunes Andrade Mestre em História Social na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ/FFP O trabalho procura refletir sobre a 
importância da construção do novo prédio da Biblioteca Nacional, no contexto 
das transformações urbanas e sociais ocorridas no Rio de Janeiro, nos fins do 
século XIX e inícios do século XX, onde buscava-se a reconstrução de uma cidade 
ao molde das grandes metrópoles européias, principalmente Paris, tendo como 
suporte o discurso republicano de progresso e modernidade veiculado na 
imprensa carioca. 
 



Espaço e poder: a Natal provinciana, para além de uma cidade moderna e 
prospera na Segunda Guerra Mundial 
Carmen Lúcia Oliveira dos Anjos Camilo – UNP 
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, com população acima de 52.000 
habitantes, provinciana, entre 1942 a 1945, configura-se um status de cidade 
internacional por ser palco de acontecimentos dos mais importantes do século 
XX: a Segunda Guerra Mundial. Recebendo em seus domínios territoriais uma 
base Aérea norte-americana com milhares de soldados retratando uma “era de 
ouro”, culminando em um desenvolvimento massificado, sem distinção de classes 
sociais. É o que propugna a historiografia clássica enaltecendo uma cultura mais 
evoluída com padrões de saberes superiores em detrimento a uma cultura 
inferior, cabendo a estes um lugar de aprendiz sem intercâmbio, pois não teriam 
o que ensinar. Como suporte para difundir a campanha de “Convivência Pacífica” 
dos Estados Unidos, do presidente Roosevelt, foram criadas as agências 
publicitárias para difundir na América Latina o “bom americano”, promovendo 
“missões de boa vontade” trazendo artistas brasileiros e americanos, para tornar 
esse espaço um espaço de convivência pacífica. Partindo desse pressuposto, o 
objetivo do nosso trabalho é problematizar essa idéia de supremacia da cultura 
norte americana. Estudos recentes questionam a idéia do modelo americano, 
como o da professora Flávia de Sá Pedreira e Maria do Livramento Clementino, 
que têm demonstrado que a disputa de poder no espaço era conflituosa no 
cotidiano e verdadeiros redutos excludentes foram se formando ao longo do 
período em questões de distribuição do saber e do econômico por parte da 
população. Podemos perceber através da oralidade, através daqueles que 
vivenciaram o período beligerante em Natal, que nos seus fragmentos de 
memória repousa a idéia de que na cidade nem tudo era “só festa”. Para dar 
suporte as concepções relacionadas às relações de poder, usamos como 
referencial teórico os estudos de Fábio Duarte. 
 
Aprendendo a odiar: uma linguagem em preto e branco através dos fanzines 
Alessandro Wilson Gonçalves Reinaldo Fernandes – URCA 
Em meio aos movimentos urbanos surgem diversas pich(ações). "Faça você 
mesmo!", ideal esse caracterizado pelo movimento musical Punk. Eliminando 
sorrisos e mostrando a sociedade sua maneira de protestar, rompendo com 
padrões comportamentais, e criando sua expressão independente através dos 
fanzines - informativos feitos de fã(s) para fã(s) -, essa imprensa primada na auto-
gestão trás em si a concepção de sujeito histórico, agente e acionário de 
mudanças sociais. Os fanzines punks foram reflexos de um movimento musical 
calado por opressões cotidianas. Analisando então a linguagem social através 
dessa imprensa underground. Utilizando-se das próprias fontes primárias, os 
fanzines, como também lançando mão da oralidade, bem como diversos 



fragmentos sociais importantes na pesquisa - letras musicais, panfletos, gravações 
visuais -, além do complemento bibliográfico. Problematizando assim essa 
expressão urbana, através de uma imprensa em preto e branco. 
 
A normalização da Loucura na cidade do Crato, CE - (1970) 
Cecilia de Menezes Sobreira Cunha – URCA 
A presente pesquisa tem como objetivo perceber a permanência de sujeitos 
considerados “débeis mentais” na cidade de Crato – CE, mesmo após a criação da 
Casa de Saúde Santa Teresa. Esta instituição psiquiátrica foi fundada na referida 
cidade em 1970, e compreendemos que a implantação de um hospício obedece à 
estratégia de ordenamento e medicalização da sociedade (MACHADO, 1978) e, 
portanto, tende a coibir práticas que fujam ao modelo de comportamento tido 
como “normal”,“adequado”. A partir da análise de jornais do período de 
implantação da referida instituição percebemos que esses sujeitos tidos como 
“loucos” ainda permaneciam no cenário da cidade, resistindo às estratégias de 
normalização do comportamento, inscrevendo-se na mesma e tecendo relações 
para além do binômio loucura/normalização. Nossa proposta é perceber as 
estratégias de permanência e sobrevivência dos sujeitos de comportamento 
desviante em Crato, uma vez que a Casa de Saúde apresentou relativa porosidade 
que garantiu a permanência destes sujeitos na dita cidade. Como metodologia de 
trabalho faremos uso da História Oral, documentação oficial, além da bibliografia 
referente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 09: 
 

Identidade e Espacialidade: práticas e representações 
Coordenadores: Prof. Saul Estevam Fernandes - PPGH/ UFRN, Prof. Bruno Balbino 
Aires da Costa - PPGH/ UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Encantos de um reino: o sertão no Romance d’A Pedra do Reino de Ariano 
Suassuna 
Jossefrânia Vieira Martins – UFRN 
Ao longo da história, o homem significou e compreendeu o espaço de diferentes 
formas, estas emaranhadas de múltiplos anseios e olhares são produtos e 
produtoras de complexas construções culturais. Partindo da relação história, 
literatura e espaço, nossa reflexão busca problematizar a construção simbólica 
que envolve a representação do sertão no Romance d’A Pedra do Reino e o 
Príncipe do sangue do vai-e volta do escritor, poeta e teatrólogo paraibano Ariano 
Suassuna. Mediante a relevância que o sertão assume em todo o discurso 
suassuniano mergulhamos nas tramas que tecem e lhe atribuem uma identidade, 
destacando especialmente as referências paternas do escritor como elementos 
constituintes de seu olhar sobre tal espacialidade. Tendo perdido o pai quando 
tinha apenas três anos de idade e em meio às circunstâncias políticas e sociais da 
revolução de 1930, Suassuna parte dessa memória pessoal trágica, reinventando 
histórico e culturalmente o sertão. De lugar órfão do seu “Rei” (neste caso, João 
Suassuna), esse espaço assume na literatura de Suassuna a metáfora de “Reino” 
recomposto em sua grandeza cultural e histórica. Interessa-nos, portanto a 
dimensão sensível que envolve essa construção simbólica, o caráter sentimental e 
afetivo que compõe a relação dos homens com os espaços através do discurso 
literário. Portanto, percorremos o discurso suassuniano na tentativa de 
compreender a trama histórico-literária que constrói tal espaço como “o reino 
armorial”. 
 
O olhar de Pierre Verger sobre a cana-de-açúcar 
Márcia Barbosa Silva – UFSE 
O presente trabalho, objetiva analisar o olhar de Pierre Verger sobre a cana-de-
açúcar, a partir de 10 fotografias feitas em Vitória de Santo Antão (PE) em 1947. 
Tendo em vista as relações entre história e fotografia, partimos do pressuposto 
que a realidade fotografada é influenciada pela bagagem cultural do fotógrafo. 
Nossa proposta é perceber através destas imagens, o funcionamento das 
estruturas sociais nesta região, bem como o processo de produção no engenho de 
açúcar. 
 
 



"A judia" no Nordeste colonial (XVI): Branca e o sofrimento 
Mirella de Almeida F. Guerra – UEPB 
A preocupação central desta pesquisa é tornar-se um fórum para apresentação da 
caracterização (identidade construída) da grande heroína do judaísmo colonial, 
Branca Dias. Iremos utilizar a análise feita em torno das vivências dos diferentes 
indivíduos (cristãos- novos e velhos), vida privada, e da vida cotidiana da judia, 
Branca Dias. Nosso texto estará pautado nas ideias de José Gonsalves de Mello, 
Miguel Real, dentre outros estudiosos do tema, como também, na análise teórica 
de Michel de Certeau e sua "operação historiográfica". 
 
A Várzea do Açu sob o olhar de Manoel Rodrigues de Melo 
Antonio Ferreira de Melo Junior – UFRN 
A pesquisa tem como propósito analisar, a partir de uma perspectiva 
historiográfica, as representações do espaço configurado como Várzea do Açu, 
segundo as obras Várzea do Açu e Terras de Camundá, do escritor potiguar 
Manoel Rodrigues de Melo. Considerando que indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo a partir de suas representações, essas publicações são entendidas como 
formas de pensar e agir do autor que, utilizando-se de estratégias discursivas, 
constrói representações sobre a sua terra natal. A investigação se insere numa 
perspectiva da História Cultural, por este campo da historiografia possibilitar a 
problematização do passado por meio de suas representações (CHARTIER, 1991). 
Para compreender essas representações, o estudo orienta-se pela abordagem 
qualitativa e interpretativa de pesquisa, tomando como aporte metodológico a 
análise do discurso (ORLANDI, 2007). 
 
As representações o folguedo Cavalo Marinho na Zona da Mata Norte de 
Pernambuco (1960 – 1980) 
Frank Sósthenes S. Souto Maior Jr – UFRPE 
O presente trabalho, financiado pelo CNPq e sob orientação da Profª.drª. Ângela 
Grillo, tem por objetivo analisar as representações do folguedo Cavalo Marinho, 
buscando entender como a realidade é construída, pensada e dada a ler por seus 
atores sociais. O Cavalo Marinho é uma manifestação cultural de tradição oral, 
que engloba música, dança, poesia e encenação, ocorrente na Zona da Mata 
Norte de Pernambuco e sul da Paraíba. A partir da problemática em torno das 
relações de morada entre o trabalhador rural e os latifundiários, também 
presentes no enredo da brincadeira, aplicamos a metodologia da História Oral 
com o intuito de compreender o conteúdo político do folguedo, além de 
reconstruir as histórias de vida dos sujeitos e pôr em circulação a memória de 
mestres, brincadores e espectadores do folguedo. Para isso, realizamos 
entrevistas com os atores, registramos performances e identificamos lugares 
significativos para a ocorrência do folguedo. O corte cronológico estabelecido 



entre 1960 e 1980 atenta para um momento de transformações sociais e culturais 
na vida dos trabalhadores através de um processo de expulsão dos moradores 
dos engenhos, que resultou no surgimento de vilas, arruados e cidades além de 
uma série de conflitos, conquistas e perdas para os trabalhadores rurais. 
 
Viajando pelo Rio Tocantins: construção e fragmentação identitária 
Maria de Fátima Oliveira – UEG 
Esta comunicação é parte dos resultados de uma pesquisa maior, e tem por 
objetivo mostrar a importância e o significado da navegação para as populações 
ribeirinhas do rio Tocantins, do século XVIII ao XX. É um convite a uma “viagem” 
pelo rio Tocantins, em rústicas embarcações, os “botes”, com seus remeiros, 
popeiros e proeiros, cantando canções ritmadas pelos remos, transportando 
pessoas e mercadorias no vai-e-vem do interior para o litoral e vice-versa. Nas 
memórias sobre as viagens, apesar de constantes enaltecimentos às belezas 
naturais das margens do rio, predominam as descrições dos perigos constantes 
enfrentados pelos viajantes e das dificuldades em que viviam as comunidades 
ribeirinhas. O estudo dos aspectos culturais (materiais e imateriais) referentes a 
essas comunidades – que durante séculos viveram nas suas margens, mas eram 
marginalizadas – ajuda a entender como uma identidade se construiu nesse 
ambiente peculiar, numa ligação muito íntima com o rio, em uma associação 
quase mística. A substituição das rústicas embarcações por lanchas a vapor, e em 
seguida, pelos barcos a motor, são algumas mudanças que ocorreram a partir do 
século XX na região e afetaram o cotidiano do ribeirinho. Por fim, as 
transformações mais recentes, como a construção de estradas, pontes e 
barragens ocasionaram rupturas ainda mais significativas em seu cotidiano, com 
reflexos em sua identidade. 
 
Um conjunto rotulado: “Cidade Satélite, a cidade dormitório” 
Thaiany Soares Silva – UFRN 
Este trabalho visa, com base na análise histórica do conjunto residencial Cidade 
Satélite, situado em Natal-RN, observar como os moradores da comunidade 
concebiam seu conjunto, tanto em sua fundação quanto nos dias atuais. Este 
estudo foi possível por intermédio de entrevistas realizadas por meio de técnicas 
de história oral com moradores antigos no Conjunto e alguns documentos como 
jornais e fotos, disponibilizados pelos habitantes de Cidade Satélite. O rótulo de 
“cidade dormitório” foi construído ao longo dos anos iniciais de existência da 
comunidade, já que seus primeiros habitantes eram oriundos de diversos lugares, 
o que culminava com a não existência de ligação entre os moradores, uma vez 
que estes não tinham características em comum. Outro ponto que corroborou 
para que o conjunto ficasse estigmatizado era o fato dos espaços de trabalho, 
educação e lazer estarem concentrados fora do Conjunto. Desse modo, grande 



parte da população precisaria se deslocar para o centro da cidade durante o dia e 
retornar até suas casas somente à noite. Assim, o discurso analisado nas 
entrevistas permitirá reconstruir a idéia do surgimento deste estigma entre os 
moradores do Conjunto. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
O mercado indumentário e a identidade nacional nos anos de 1930 a 1970 
Juliany de Araújo Mapurunga – UFRN 
A conjuntura vivida pelos brasileiros de grandes centros como São Paulo e Rio de 
Janeiro teve sua relação direta com o contexto mundial nos anos de 1930 a 1970, 
com destaque para as circunstâncias que levaram ao fim da República Velha e, 
mais adiante, a queda do governo democrático. Tais fenômenos marcaram as 
transformações na política, economia e cultura brasileira. Dentre elas 
destacaram-se o avanço do processo de políticas nacionalistas e sua repercussão 
na sociedade e não apenas mais a consolidação do processo modernizador – que 
alterou substancialmente o modo de pensar e agir de muitos brasileiros. Nesse 
processo, estruturas, antes marcadas pela representação européia e norte-
americana, passaram a definir com mais precisão elementos de nacionalidade: foi 
o caso da moda brasileira, que através do vestuário respondeu as efemeridades 
mundiais e nacionais, redefinindo certo espaço na conjuntura nacional nesse 
momento. Em uma análise mais aprofundada podemos questionar de que 
maneira percebemos a identidade nacional presentes no mercado da moda, com 
seus campos específicos em desenvolvimento no país, como foi o caso de 
produtores de moda, coleções, desfiles, eventos e publicidade. O presente 
trabalho buscou apurar esse processo demonstrando os parâmetros comuns para 
o reconhecimento de uma identidade brasileira no contexto da época. Contudo, 
não deixamos de perceber as continuidades no decorrer desse processo. Nesse 
sentido, o segmento do vestuário no Brasil refletiu de alguma maneira os 
acontecimentos nacionais e internacionais. 
 
Luís Soares e Educação: a modernização da educação na cidade do Natal 
Douglas Albert de Souza Lima – UFRN 
O trabalho faz parte de uma pesquisa maior que tem por objetivo analisar 
concepções e práticas modernizadoras na cidade de Natal nas primeiras décadas 
da República. Especificamente, tem por objetivo compreender o papel da 
educação como um dos eixos de modernização da cidade de Natal. A meta é 
estabelecer esta análise a partir das práticas desenvolvidas por Luís Soares de 
Araújo (1988-1967). A razão para a escolha de Luís Soares está relacionada a sua 
atuação modernizadora - aliada aos grupos políticos dominantes no lugar - em 
diversos espaços, como na fundação das primeiras escolas, na implementação e 
desenvolvimento do escotismo, nas campanhas sanitaristas, nas campanhas 



cívicas e em outras atividades modernizadoras. A meta do professor Luís Soares 
era contruir uma Natal moderna e civilizada. As principais fontes para construir o 
trabalho são jornais de época, artigos de memorialistas, documentos de ligas de 
caridade e documentação da Região escoteira. Almeja-se a partir de Luis Soares 
conhecer uma parte da modernização de Natal. 
 
Política e futebol entram em campo: o Castelão na propaganda de Cortez 
Pereira (1971- 1975) 
Pablo Eduardo da Rocha & Gildson Canuto de Souza – UFRN 
Este trabalho tem como objetivo discutir a apropriação do futebol potiguar pela 
propaganda política de Cortez Pereira, político potiguar da ARENA nomeado pelos 
militares para governar o Rio Grande do Norte em 1971, no contexto da Ditadura 
Militar. Ao analisar um conjunto documental do referido período, documentação 
esta proveniente do jornal A República, pudemos evidenciar que o Estádio 
Castelão, também chamado de Lagoão na época, foi o elemento futebolístico 
mais explorado pelo discurso propagandístico de Cortez Pereira. Assim, para 
investigar o papel desse espaço na referida propaganda, objetivamos responder 
as seguintes questões: que representações acerca do Castelão podem ser 
evidenciadas no discurso oficial veiculado pelo jornal A República? Quais relações 
existem entre essas imagens e o contexto nacional da época? Que importância 
teve esse espaço para a identidade do futebol potiguar na década de 1970? 
 
Um novo turismo para um novo estado: turismo e Estado Novo no Recife 
Dirceu Salviano Marques Marroquim – UFRPE 
Com o golpe getulista em 1937, o Estado Novo, Agamenon Magalhães fora 
nomeado Interventor do Estado de Pernambuco e para prefeito do Recife o 
escolhido foi Novaes Filho, o matuto, como o chamava a imprensa local. Neste 
período, marcado por significativas mudanças tanto no aspecto físico, quanto no 
aspecto institucional da cidade, diversas contribuições foram dadas para a 
fisiognomonia do Recife hoje. Em 1939, através do decreto nº 144, surge a DEPT 
(Diretoria de Estatística Propaganda e Turismo), que buscava regulamentar e 
fomentar as atividades relacionadas às suas competências. Para este artigo 
daremos ênfase à questão do turismo procurando perceber como a imagem 
turística do Recife passa a ser fomentada no referido período. 
 
Para uma Geografia imaginativa: o Ocidente que representa o Oriente 
Emiliane Maria Holanda da Silva – UFRN 
O Oriente como oposto ao Ocidente. Geralmente, é esta a imagem que é 
vinculada aos dois “extremos”. Um Oriente selvagem, frágil, atrasado, 
antidemocrático e agressivo em contraponto ao Ocidente, este civilizado, branco, 
racional e com a missão de proteger e instaurar a ordem e a democracia. Não 



obstante, nos esquecemos de analisar que tal “mission civilisatrice” acontece a 
custo de muita violência. Proponho através deste trabalho, um estudo a partir da 
obra “Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente” de Edward W. Said 
sobre como o Oriente é construído e representado pelo Ocidente evidenciando 
assim, as relações de domínio e alteridade, o que nos tendência a prospectar uma 
idéia distorcida sobre o que realmente representa o Orientalismo, se é que ele 
existe. Nessa discussão tornar claro a que “jogos de poder” essa “geografia 
imaginativa” está submetida e como essa sociedade à parte, a oriental, se 
comporta frente a esse corpo de saberes intelectuais. Perceber a particularidade 
que reside os estudos Orientalistas visto que, não obedecem a um campo 
simétrico ou a algo correspondente a “Ocidentalismo” reforçando mais ainda a 
noção de uma região de “interesses” e “ambição” ocidental. 
 
Portugueses de Malaca - A constituição histórica de uma identidade menor 
Susana Isabel Marcelino Guerra Domingos – Universidade do Porto 
Existe actualmente, no estado de Malaca (Malásia), um grupo de habitantes locais 
que, passados trezentos anos após do afastamento das forças que respondiam ao 
governo central de Portugal, continuam a denominar-se a si mesmos 
«portugueses». Trata-se de malaios de descendência portuguesa e são 
actualmente a maior minoria do estado de Malaca, não mais de três mil pessoas 
que, não só coincidem no nome, senão numa língua, numa religião e em 
costumes que resistiram à assimilação durante mais de quinhentos anos. Quais 
foram os elementos na evolução desta minoria que, à primeira vista asiáticos, se 
reclamam de uma ascendência europeia, e, mais especificamente, portuguesa? 
De que modo, em todo o caso, adquiriram uma identidade que os constituiu 
numa minoria? Neste trabalho pretendemos reconstruir historicamente a 
constituição identitária dessa minoria, que contra todo o que seria possível de 
prever insiste em preservar uma herança improvável. 
 
Dia – 19/08 – Quinta-feira – 13:30h – 15h: 
Forró, gincanas e rock and roll: diversão e manifestação cultural no Conjunto 
Cidade Satélite 
Gabriela Fernandes de Siqueira – UFRN 
O trabalho “Forró, gincanas e rock and roll: diversão e manifestação cultural no 
Conjunto Cidade Satélite” objetiva apresentar como ocorreu o desenvolvimento 
de espaços de sociabilização e de manifestações culturais no Conjunto Cidade 
Satélite, desde sua fundação (1982) até os dias atuais. Para isso, foram realizadas 
e analisadas entrevistas com os moradores do Conjunto, utilizando-se a 
metodologia da história oral e análise de discurso. As entrevistas foram realizadas 
com indivíduos de diferentes faixas etárias e demonstraram a existência de 
diversas manifestações como gincanas, festas de São João, shows de rock e outros 



espaços que também representavam mecanismos de integração entre os 
membros da comunidade, como os campinhos de futebol. Muitas dessas festas e 
expressões do conjunto se perderam ao longo do tempo devido às 
transformações da sociedade urbana, que promove mudanças nas manifestações 
sócio-culturais. Para ter-se um conhecimento a respeito dessas manifestações e 
modificações das mesmas no Conjunto Cidade Satélite, os depoimentos de seus 
moradores foram fontes essenciais, que também contribuíram para delinear a (as) 
história/histórias da comunidade estudada. Vale ressaltar, que esses eventos 
foram representados pelos próprios entrevistados como ocasiões propícias para 
integração e socialização, principalmente de jovens e adultos. Esse trabalho faz 
parte do projeto piloto “Memória minha comunidade: Conjunto Cidade Satélite” 
realizado pela parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (SEMURB) e o Departamento de História da UFRN. 
 
Mossoró: a cidade como Região 
Bruno Balbino Aires da Costa – UFRN 
Como historiador dos espaços, Luís da Câmara Cascudo a todo instante redefine 
as posições das espacialidades formando um cadinho, um palimpsesto de espaços 
que se cruzam e entrecruzam ao longo de suas narrativas. É nesse sentido que 
Luís da Câmara Cascudo pensa Mossoró. Uma espacialidade que sucumbe a 
categoria de cidade, extrapolando seus limites urbanísticos, apresentando-a 
também como região. Desta forma, o presente trabalho analisa a construção 
discursiva da cidade de Mossoró como Região a partir da escrita cascudiana. Para 
isso, analisaremos a obra Mossoró, Região e Cidade publicada em 1980 por Vingt-
un Rosado que reuniu artigos e crônicas sobre a cidade de Mossoró e a "região 
Oeste" escritas por Cascudo durante os anos vinte e sessenta do século XX. 
 
O lugar da mulher pesqueirense: a visão da imprensa na década de 1950 
Gezenildo Jacinto da Silva – UNICAP 
Este trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa sobre o cotidiano das 
camadas populares na cidade de Pesqueira – PE. Analisamos como o jornal “A Voz 
de Pesqueira” identifica o lugar da mulher na sociedade pesqueirense, 
especialmente das classes populares na década de 1950. Sabendo que a 
historiografia não costuma dar visibilidade às classes populares, procuramos ler, 
através das entrelinhas, e dos discursos da elite pesqueirense, o processo de 
construção identitária, desta mulher, na esfera pública como operárias e, na 
esfera privada, na confecção de trabalhos manuais como costureiras e ou 
rendeiras. Destacando o seu papel na manutenção do lar, uma vez que parte 
considerável delas, eram mães solteiras ou estavam eventualmente separadas 
dos seus companheiros. 



Simpósio Temático 10: 
 

História, territórios e identidades 
Coordenadores: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - PPGH/UFPE & 
Prof. Rosenilson da Silva Santos - PPGH/UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Narrativas visuais da integração nacional: o rio São Francisco e os limites do 
Nordeste nas imagens fotográficas do período desenvolvimentista 
Elson de Assis Rabelo – UNIVASF 
Este trabalho se propõem a discutir a produção do Vale do São Francisco, 
particularmente no ambito das imagens fotográficas, que estavam relacionadas 
ao emaranhado de práticas e discursos do período do desenvolvimentismo pós-
Segunda Guerra. Em torno de cidades como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em 
Pernambuco, o chamado Submédio São Francisco se destacou como domínio 
territorial estratégico por sua localização fronteiriça no Nordeste e entre outras 
regiões do país, e pela abundância de recursos naturais, como o próprio rio que 
“une climas e regiões diferentes”. Apesar de periférico em relação ás capitais 
litorâneas nordestinas, esse espaço se posicionou como centro aglutinador de 
instituições que se tornaram ícones da expansão do desenvolvimentismo aos 
lugares mais remotos do Brasil, tais como a Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco (CODEVASF) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(CHESF). Enquanto era delineado geopoliticamente, o espaço também o era 
culturalmente, de modo especial na fotografia, que privilegiava visualmente o 
chamado “rio da integração nacional” e a transformação de suas cidades 
ribeirinhas, sob o impacto da transição do transporte fluvial e ferroviário para a 
predominância nacional do transporte rodoviário, sinalizada pela construção da 
ponte Presidente Dutra. 
 

Agave Sisalina: A construção dos espaços sisaleiros em suas atividades 
econômico-sociais no semi-árido paraibano (1970-1990). 
Gilbert Patsayev Marreiro Miranda – UFRN 
Durante a década de 70, a Paraíba era a maior produtora de Sisal do Brasil, sendo 
ultrapassada pela Bahia nos anos 90, passou a ocupar a segunda colocação no 
ranking nacional. Caracterizada por ser uma planta semi-xerófila, o sisal é 
perfeitamente cultivado em regiões de clima tropical e subtropical, logo, com 
tranqüilidade a cultura adaptou-se ao semi-árido paraibano. Tais condições 
geográficas fazem com que a cultura sisaleira seja uma das poucas opções 
econômicas para garantir a fixação milhares de famílias em suas terras áridas. 
Tendo consciência que a relação homem / natureza constrói espaços, que o 
espaço pode ser vivido de múltiplas formas dentre elas a experiência e que o 
espaço é um elemento de construção das identidades humanas, esse trabalho 



propõe um estudo significativo no que tange as novas relações estabelecidas 
entre homem e espaço, agrário e agrícola, penetrando na sociedade sisaleira e 
percebendo sua importância na construção dos espaços e suas identidades. 
 

Um lugar de memória, sociabilidade e identidade em Natal: O Café São Luiz 
Augusto Bernardino de Medeiros – UFRN 
O espaço urbano é composto por diferentes lugares e grupos. Alguns grupos se 
estabelecem em lugares específicos e desenvolvem suas ações e práticas 
cotidianas nesses locais. A permanência de um grupo em um contexto espacial faz 
com que esses lugares adquiram um aspecto simbólico para os sujeitos que 
compartilharam suas vivências em um lugar comum. Por isso não podemos 
conceber os fazeres de um grupo separado dos lugares onde ocorreram. Em 
Natal, o Café São Luiz fundado em 1953, se constituiu como um lugar de 
sociabilidade para poetas, escritores e leitores, funcionou como um lugar de troca 
de conhecimento e práticas intelectuais tais como declamação de versos e venda 
de livros. Este estudo utilizou como metodologia a História Oral e trabalhou com 
as narrativas de diferentes freqüentadores do lugar para revelar aspectos 
desconhecidos sobre a vivência do grupo e sobre a importância do Café São Luiz 
para a memória dos seus freqüentadores. Identificamos uma memória construída 
coletivamente que permaneceu no grupo de freqüentadores através de ligações 
afetivas entre os sujeitos. Essa memória é um elemento constituinte da 
identidade dos mesmos. Através das narrativas, os entrevistados reconstruíram 
suas experiências individuais e as experiências compartilhadas coletivamente no 
local. Entendemos o Café São Luiz como um elemento para o entendimento da 
história local, na medida em que a construção do lugar revela aspectos sobre a 
história da cidade do Natal. 
 

O Nordeste Exportado: transformações nas representações dos burocratas 
estadunidenses no início dos anos 1960 
João Gilberto Neves Saraiva & Camila Alves Duarte – UFRN 
A chegada de John Kennedy a presidência norte-americana em 1961 iniciou uma 
mudança de direção dentro das relações entre os Estados Unidos e a América 
Latina. O Brasil é considerado como o mais importante país do bloco e uma parte 
do seu território recebe uma grande atenção, inclusive financeira, dos burocratas 
americanos: o Nordeste. Este trabalho se propõe refletir acerca das mudanças 
dentro das representações do NE brasileiro produzidas por estes burocratas e 
suas relações com a espacialidade nordestina construída no Brasil. A forma com 
que os estadunidenses tradicionalmente pensam os latino-americanos e a 
participação da burocracia brasileira nessa mutação serão outras das questões 
abordadas. Para tal são utilizadas como fontes as correspondências oficiais 
trocadas entre diversos órgãos do governo americano (entre eles: Embaixada no 



Brasil, Departamento de Estado, Casa Branca) durante o mandato de Kennedy 
disponíveis nos sítios eletrônicos do governo norte-americano. 
 

Identidades territoriais na freguesia do Seridó? O caso dos moradores da 
Fazenda Espírito Santo e da Fazenda Desterro 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo – PPGH/UFPE 
Na primeira metade do séc. XVIII foi criada, no sertão do Rio Grande, a Freguesia 
do Seridó, instância religiosa e elemento de governabilidade do Império 
Português, que, nos dias de hoje, corresponde, aproximadamente, à região do 
Seridó norte-rio-grandense. No seu território a ocidentalização possibilitou a 
constituição de uma sociedade mestiça composta de elementos luso-afro-
brasílicos e índios. Nessa comunicação, traçamos uma reflexão acerca da 
possibilidade de existência de identidades territoriais nessa freguesia, ou seja, de 
relações de pertença dos fregueses com o território e, via de regra, com sua 
padroeira, Santa Ana. Para tanto, examinamos o caso dos moradores da fazenda 
do Espírito Santo e da fazenda do Desterro, que, em 1790 e em 1800, 
respectivamente, encaminharam petição ao Bispado de Olinda pedindo para que 
fossem considerados “fregueses de Santa Ana” – isto porque, com a criação da 
Freguesia de Nossa Senhora da Guia dos Patos, em 1788, essas fazendas haviam 
ficado dentro dos limites considerados para o novo curato. Indagamo-nos, 
partindo da análise desses documentos, cruzados com os assentos de batizado, 
casamento e enterro dos moradores dessas fazendas, sobre as possibilidades de 
existência de relações de pertencimento entre os mesmos e a freguesia originária 
à qual estavam vinculados. 
 
Do sagrado ao profano: uma abordagem sócio-cultural da festa da padroeira de 
Ceará-Mirim entre as décadas de 1970 a 2000 
Fernanda Antunes de Aquino Borges – UVA 
Este trabalho tem como relevância um estudo da história local de Ceará - Mirim, a 
Festa da Padroeira. Além de ser um trabalho de intervenção escolar nos oferece 
dados para a historiografia da cidade. A Festa de Nossa Senhora da Conceição 
inicia dia 28 de novembro ao dia 8 de dezembro e o ponto alto é a “Procissão do 
dia 08”; mas acrescenta elementos profanos, por isso, devemos ver como a festa 
se tornou o que é hoje, diante da relação dessas mudanças entre 1970 e 2000, 
qual o seu significado histórico e cultural para a população de Ceará Mirim? 
Então, para discutir esta proposta será abordado na temática – festa - Priore, 
Tirapeli e Tinhorão, mostrando a origem das festas religiosas e da religião católica, 
desde o período colonial. Burke, Halbawchs, Sodré, Morin, dentre outros 
colaboram para que compreendamos o conceito de cultura e como ela se 
manifesta, mas a problemática pede que entendamos: memória, tradição e 
religiosidade para valor histórico da festa. Com Câmara Cascudo e literatos locais, 



como Madalena Antunes, Nilo Pereira, bem como pessoas entrevistadas e o que 
elas representam no período pré-estabelecido da pesquisa. Palavras-chaves: Festa 
– tradição – memória 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Terras ardentes, tempos de agonia: escravidão e fortuna frente às destruições 
das secas nos sertões pecuaristas da Província do Rio Grande do Norte (1822 a 
1854) 
Jeferson Candido Alves – UFRN 
O clima foi visto até o final do século XIX, como vetor principal da formação das 
sociedades, definindo até seu estágio de civilização, sendo um imperativo 
inquestionável das relações entre homem e natureza. Entretanto, ao pensarmos 
um espaço como o desenhado pelos sertões da Ribeira do Seridó, marcado por 
longos períodos de estiagem e chuvas que não primam pela constância, se faz 
necessário incluir o clima, não como determinante, mas como variável de análise 
para se pensar os efeitos climatérios nas práticas societárias sertanejas. No 
campo da História, a Escola dos Annales, desde seu surgimento, no início do 
século XX, incluiu o ambiente natural em suas reflexões, encontrando em E. Le 
Roy Ladurie seu principal expoente. Este grupo rejeitou o território nacional como 
única possibilidade de análise para o historiador, percebendo a relação que os 
homens no tempo mantiveram, por exemplo, com os mares, a terra, as 
montanhas. A partir da década de 1970 começa-se, principalmente nos Estados 
Unidos, a se montar um aparato metodológico cada vez mais sofisticado para se 
pensar uma história ambiental, ou uma Ecohistória, que percebe a natureza não 
em sua forma passiva, como simples fornecedora de recursos; o que existiria, na 
verdade, seria um processo de interação, nem sempre simbiótica, entre ela e o 
homem. Então, na esteira dessas orientações, investigamos as secas e, a relação 
destas, com o patrimônio familiar em dilapidação – a morrinha dos gados, a 
venda dos escravos, o desfazer-se das jóias –, observando, principalmente, a 
questão das posses em escravos representadas em 197 inventários post-mortem, 
armazenados pela Comarca de Caicó e custodiados, atualmente, pelo LABORDOC 
da UFRN-CERES, do período de 1822 a 1854. Para melhor elucidarmos nossas 
inquietações, recorremos a outras fontes que nos permitem ter uma visão mais 
geral do contexto histórico que pretendemos estudar: as narrativas do cronista 
Manoel Antônio Dantas Corrêa (1831), e os relatórios dos presidentes da 
Província do Rio Grande do Norte. Através de dados quantitativos, pretendemos 
enxergar a população escrava sob um momento de crise para o seu senhor, em 
que os cativos desciam em direção a Pernambuco, para serem vendidos nas 
praças de comércio, quebrando a brandura das relações entre senhores e 
escravos, como relatou, chorosamente, Manoel Dantas (1867-1924). Desse modo, 
entendemos as crises climáticas, não só para o senhor, mas para as negociações 



que estes estabeleciam com seus subalternos, proximidade quase familiar, que 
poderia ser abalada pelo alarido da fome. 
 

Escravos africanos e crioulos no Seridó 
Veríssimo Guedes Araújo – UFRN 
Os espaços sertanejos que conformam a Ribeira do Seridó foram construídos a partir 
de signos que exaltam o colonizador branco, e esfumaçam outras identidades. As 
nativas que teriam, hipoteticamente, sido extirpadas do Seridó pelos esforços 
colonizadores nas Guerras dos Bárbaros, ou mesmo, as africanidades que são 
escondidas no imaginário social destes espaços branqueados pelos discursos das elites 
colonizadoras. É inegável, que essa visão para história do Rio Grande do Norte não se 
sustenta. Mesmo trabalhos clássicos da historiografia regional que se utilizaram de 
fontes paroquiais já percebiam a existência de outras classificações que não somente 
brancas (Medeiros Filho, 2002; Costa, 1999). Recentemente, trabalhos como os de 
Helder Macedo (2009) demonstram a presença indígena assim como a presença de 
outras identidades, mas como elas, a partir do processo de miscigenação, 
permaneceram, mesmo com as inúmeras tentativas de obscurecimento, continuaram 
e continuam existindo nas práticas da sociedade sertaneja. Diante destes aspectos, 
fizemos um levantamento de dados coletados dos 197 inventários no período de 1822 
a 1854. Estes documentos são provenientes da Comarca de Caicó e estão sob a guarda 
do Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC, CERES/UFRN. Durante este 
período, percebemos que há um número considerável de escravos: 62 Angola, 1 
negro, 1 descendente de indígena, 212 crioulos, 1 pardo, 98 cabras e 70 mulatos. 
 

O sertão febril: impacto microbiano e escravidão nos espaços (in)salubres da 
Província do Rio Grande do Norte, Ribeira do Seridó (1856-1888) 
Avohanne Isabelle Costa de Araújo – UFRN 
Após a constatação de que entre os escravos as doenças relacionadas às atividades 
laborais eram as mais frequentes na primeira metade do século XIX, pretendemos 
com este trabalho perceber se estes índices permaneceram os mesmos na segunda 
metade do referido século, assim como entender a relação entre uma categoria e 
outra, visto que algumas moléstias dão espaço para o surgimento de outras, como por 
exemplo, as doenças do sistema nervoso ter uma ligação com a vida laboral dos 
cativos. Para início de análise, os resultados obtidos mostraram-se bastante 
significativos, visto que as doenças mais comuns foram às infectocontagiosas com um 
saldo de 53%, o que era um resultado esperado, pois no espaço pecuarístico da 
Ribeira do Seridó, a segunda metade do século XIX foi palco de epidemias como 
cólera, bexigas (como era chamada a varíola), febre amarela, acompanhadas de 
períodos de seca e fome. Além de detectar estes dados, pretendemos por meio dos 
relatórios de província do recorte temporal escolhido, perceber quais foram às 
mudanças que ocorreram neste espaço com a proliferação destas doenças, assim 
como as medidas de saúde pública providenciadas pelos presidentes de província. É 
importante salientar que as doenças infectocontagiosas já eram comuns no período 



de 1822/1855 assumindo 14% dos casos. Para as categorias utilizadas na classificação 
das moléstias, ainda se faz pertinente o trabalho de Marcelo Ferreira de ASSIS (2002) 
e KARASCH (2000), às quais foram adaptadas às especificidades da região. Como 
metodologia de pesquisa adotamos a coleta de dados em 302 inventários 
pertencentes a Comarca de Caicó referentes ao período 1856/1888 onde os mesmos 
encontram-se sob a guarda do LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica/ 
CERES, UFRN). 
 

Política, história e resistência: considerações sobre os quilombos da Paraíba 
Colonial e Imperial 
Maria da Vitória Barbosa Lima – NDIHR/UFPB 
As Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 concede em seu artigo 68 a propriedade definitiva das terras ocupadas 
por remanescentes de comunidades dos quilombos. Apesar do estado da Paraíba já 
possuir, até meados de 2009, vinte e nove comunidades quilombolas reconhecidas, 
nenhuma delas possui vestígios documentais que remetam ao período colonial ou 
imperial. O presente artigo busca fazer um levantamento da documentação oficial 
disponível tentando perceber, nesta massa documental, a presença de comunidades 
quilombolas e, até mesmo, de quilombos urbanos. Através desta pesquisa são 
apontados alguns erros da historiografia tradicional paraibana, como a confusão entre 
o Engenho do Cumbe e o Quilombo do Cumbe, além de tentar compreender a 
presença/ausência dos quilombos na documentação oficial disponível. Assim, 
contribui-se para uma melhor compreensão da ação quilombista dentro do contexto 
da dinâmica colonial/imperial paraibana, trazendo para o centro do debate, a 
necessidade de discutir com os historiadores as metodologias necessárias para que o 
auto-reconhecimento dessas comunidades seja efetivo e historicamente válido. 
 

Tem um quilombo na 'Maravilha do Atlântico Sul'- SC 
José Bento Rosa da Silva – UFPE 
A comunicação investiga uma comunidade quilombola existente na localidade 
denominada Morro do Boi, na cidade de Balneário Camboriú(SC), o maior balneário 
turístico do sul do Brasil, conhecida como 'A Maravilha Do Atlântico Sul'. Quem 
veraneia nas areias brancas da dita praia, rodeada de sotaques, inclusive dos 
argentinos, não sabem da existência de tal comunidade, pois ela não está nos folders 
turísticos e tampouco na história oficial da cidade; no entanto eles tem uma história 
de resistência. A comunicação tem como objetivo dar visibilidade à esta comunidade, 
que até bem pouco tempo não se via como quilombolas e hoje se orgulham desta 
identidade. 
 

História da Formação dos Quilombos em Pernambuco 
Maria Aparecida de Oliveira Souza – UFPE 

Neste trabalho considero relevante fazer um levantamento dos acontecimentos 
que fizeram emergir os quilombos em Pernambuco. Alguns estudiosos nos 
informam que embora a literatura histórica reconheça Pernambuco como a 



terceira maior porta de entrada de escravos africanos, pouco tem sido feito para 
analisar tal atividade comercial tanto na capitania, como na província, 
pernambucana. Para analisarmos como sugiram os quilombos em Pernambuco é 
importante saber que o processo de exploração e de conquista dos europeus não 
aconteceu de forma pacífica, os africanos tentaram resistir de todas as maneiras 
ao domínio colonialista: lutaram individualmente, formaram quilombos, 
guerrearam de forma aberta ou realizaram pactos. Possivelmente é 
fundamentado nestas experiências de áfrica que surgirão os quilombos em 
Pernambuco. 
 

Aroeira: 100 anos de comunidade negros no sertão pedroavelinese 
Jobson Cleyton Bezerra do Nascimento – UNP/UFRN 
A utilização da mão de obra negra africana e de seus descendentes libertos no Brasil 
foi um dos processos que contribuiu consideravelmente para deixar marcas 
inesquecíveis na historia da sociedade brasileira. O presente trabalho tem como 
objetivo mostrar através da historia e historiografia potiguar o registro da existência 
de mais um quilombola desconhecido dentre vários existentes, que fixam presença no 
território brasileiro. O Quilombola Aroeira é um clã de negros remanescentes de 
escravos, que se desenvolve até os dias atuais na zona rural a 9 (nove) KM da sede do 
município de Pedro Avelino, em uma região popularmente chamada como: fazenda 
Aroeira, situada na região central do sertão potiguar. O mesmo tem bem como iniciar 
uma pesquisa traçando uma diferença através da teoria popular do que seja um 
Quilombo? Do que seja um Quilombola? E do que seja um Remanescente de 
Quilombolas? Seguindo pelo processo de povoamento da região; tempo de ocupação 
da região; como o grupo chegou à região; como se deu a ocupação da terra; famílias 
que formaram e que formam a genealogia do grupo; organização social e atividades 
econômicas e culturais desenvolvidas pelos membros da comunidade. Como fontes de 
pesquisa para realizar este trabalho foram utilizadas tanto registros escritos, como 
também orais provenientes de um casal de anciões: Antonio Martins da Silva, vulgo 
vovó; de 108 anos de idade, e da senhora Maria Francisca da Conceição da Silva, de 99 
anos de idade. Ambos afirmam que a comunidade surgiu no interior do município 
muito antes da emancipação de Pedro Avelino, que era distrito do município de 
Angicos, no final do século XIX. A origem da comunidade transcende desde a província 
do Rio Grande do Norte – Período Imperial; e do encontro de negros vindos de outras 
regiões: alagadiços do Ceará-mirim – trabalhadores das lavouras de cana; do Seridó 
Potiguar – vaqueiros de gado; e de negros libertos das cidades de Assu e Mossoró, que 
se encontraram e povoaram a Aroeira onde já existia negros habitando-a. 
 

Dia – 20/08 – Sexta-feira – 13:30h – 17h: 
Repensando a identidade Punk no Brasil: entre as coerências e as incoerências 
Tiago de Jesus Vieira – UFMT 
Mesmo já tendo se passado mais de 30 anos do surgimento dos primeiros grupos 
Punks no Brasil, parte dos trabalhos ainda costuma pensar a dinâmica da organização 



do movimento, por meio da escolha de alguns elementos típicos do movimento Punk 
de Londres e definindo os como característicos e auto-explicativos do ser Punk como: 
cabelo moicano, rock acelerado e visual agressivo. Este transplante destes elementos 
tem como objetivo explicar, o inexplicável, e assim fugir da discussão sobre a 
identidade Punk. Portanto, o objetivo deste trabalho é expor novas possibilidades 
para pensar a identidade do Punk no Brasil, a partir de uma revisão bibliográfica sobre 
o tema articulada com as discussões acerca do processo de constituição da identidade 
na contemporaneidade apontadas por Zygmunt Bauman e Stuart Hall. 
 

Negros, morenos e/ou quilombolas: o processo de construção de uma 
identidade negra quilombola em Lagoa dos Índios, Macapá 
Kerley José Freitas da Silva – Faculdade de Macapá – FAMA 
Na Comunidade Lagoa dos Índios anteriormente habitada por índios, hoje existe uma 
população negra expressiva que atualmente reivindica o reconhecimento como 
“remanescentes de quilombo”. A reivindicação deve-se ao fato de um movimento 
social conhecido como “Movimento quilombola” iniciado nos estados do Pará e 
Maranhão no final da década de 1970 e ganhou impulso no Amapá com o 
conhecimento do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
contido na Constituição de 1988. Antes, porém, para situar as suas origens, partiu-se 
de uma reflexão sobre o tráfego negreiro, as origens dos negros que vieram para o 
Brasil, e a escravidão na região amazônica em especial, no Amapá. Este trabalho tem o 
objetivo de analisar depoimentos e histórias dos moradores descendentes de negros 
“herdeiros” da escravidão africana no Brasil, tentando perceber através da memória 
as trajetórias de construção e as formas de expressão de identidades. Como questão 
de fundo, desenvolve, sob a perspectiva da História Cultural, uma discussão histórico-
conceitual da formação das comunidades quilombolas e a empreitada dos seus 
integrantes na construção de uma estrutura capaz de resistir ao escravismo. Ao 
reivindicarem uma identidade “negra quilombola” os moradores de Lagoa dos Índios 
não estão baseados somente na cor da pele e nos traços faciais, mas também na 
memória do grupo, memória essa, onde os termos negro e/ou preto antes eram 
atribuídos/construídos de forma negativa, vistos que era geralmente ligado à 

escravidão, todavia atualmente assumem uma positividade se ligados a posse da terra 
onde vivem e lutam pela sua legalização, construindo desta forma, um território 
étnico cultural. Com base em fontes primárias e fontes orais, a investigação se limita 
aos fatores históricos que influenciaram na formação dos quilombos brasileiros. Por 
meio de pesquisa de campo estuda a construção de uma identidade cultural 
quilombola a partir do artigo 68 ADCT que influenciou a ressignificação dada ao 
conceito de comunidades remanescentes de quilombo.  
 

Guarda Municipal do Natal: identidade (s) em construção 
Adriana Cristina da Silva Patrício – Rede Municipal de Ensino – Natal/RN 
A Guarda Municipal de Natal (GMN) foi criada em 1991 com o objetivo de ser um 
instrumento de colaboração com a segurança pública e a preservação ambiental, 
cabendo, principalmente a vigilância dos próprios municipais. A GMN é uma 



instituição civil, que durante quase toda sua trajetória esteve sob o comando de 
oficiais militares. Essa característica alimentou boa parte dos conflitos em torno da 
identidade da instituição, o que acarretou em diferentes grupos de pensamento sobre 
as ações da corporação. O presente trabalho, desenvolvido durante a especialização 
em Política e Gestão da Segurança Pública, pretende visualizar o espaço da GMN 
problematizando esses conflitos através dos fragmentos de memória dos integrantes 
da Guarda Municipal de Natal, com objetivo de contribuir com a construção histórica 
da instituição. 
 

Os homens livres pobres na produção do Espaço em Alagoas Oitocentista 
Juliana Alves de Andrade – UFPE 
O sustento da casa, o trabalho na roça e as relações de trocas no mercado público 
expressam o universo de atividades desenvolvidas por homens, mulheres e crianças 
livres em um período de desagregação da escravidão. Este trabalho pretende fazer 
uma reflexão sobre o papel dos homens livres pobres na produção do espaço da Zona 
da Mata Alagoana no final do século XIX. Para isso, a intenção é investigar as 
experiências locais da população livre no que se refere à produção da sua 
sobrevivência, as relações entre senhores e trabalhadores livres e o percurso 
ideológico da elite alagoana da época na construção da apologia do trabalho como 
fonte de regeneração social e progresso econômico. 
 

Quando os gays eram uma novidade: imprensa ativista, sociabilidade e 
cotidiano de homossexuais na cidade do Recife durante a década de 1970 
Sandro José da Silva – UFRPE 
Para além de questões envolvendo somente a ditadura militar, os anos 70 foram um 
período de redefinição nas representações de certos segmentos sociais. É o caso dos 
homossexuais, identificados agora com uma nova imagem: o gay. Essa personagem 
propõe um novo estilo de vida, desligado dos antigos territórios clandestinos, onde 
prostitutas, travestis e michês há muito exerciam os seus ofícios. A nova identidade 
está diretamente relacionada a proposição de novas territorialidades existenciais e 
materiais. Seguindo um movimento que estava acontecendo no Brasil e no restante 
do mundo, a cidade do Recife durante a década de 1970, foi palco do surgimento de 

lugares e publicações destinados a sociabilidade homossexual. A imprensa 
registrava esse momento como sendo mesmo uma novidade. Parecia que antes desse 
período, a capital pernambucana não era frequentada por homossexuais, ou pelo 
menos não abertamente. Eram ruas, praças, cinemas, bares e discotecas para onde 
afluíam os gays ou gueis como se escrevia na época. 



Simpósio Temático 14: 
 

Idéias, Movimentos Sociais e Identidade na América Latina 
Coordenador: Prof. Dr. Émerson Neves da Silva – UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
Por um direito à preguiça: uma analogia ao século XXI a apartir de Paul Lafargue 
Franciane Monara da Silva Soares & Jandson Bernardo Soares – UFRN 
Este trabalho tem como objetivo principal fazer uma análise histórica referente à 
jornada de trabalho. Para tanto, é utilizada a obra de Paul Lafargue, que, mesmo 
sendo um autor do século XIX, já pregava uma grande redução das horas de 
trabalho. Além desse autor, utilizamos também Max Weber. Através de uma 
análise crítica de documentos do DIEESE e de algumas centrais sindicais 
encontramos prova do desejo lafargueano nos dias atuais. Tal trabalho observa a 
necessidade da luta dos trabalhadores pelos seus direitos e, acima de tudo, por 
uma vida de qualidade. Esperamos contribuir para a formulação de uma visão do 
quanto à "ideologia do trabalho" tem afetado a vida dos trabalhadores. 
 
Memória, Literatura e História: uma análise da obra Amuleto, de Roberto 
Bolaño 
Karliana Barbosa de Arruda – UEPB 
Este trabalho tem como escopo principal relacionar Literatura/Memória/ História 
na obra Amuleto, do escritor chileno Roberto Bolaño, tendo como premissa a 
interação dessas instâncias na produção de sentidos para a experiência humana. 
Em sua obra, as fronteiras da memória e do fictício se confundem numa narrativa 
de testemunho, produzidas a partir de sua vivência como exilado na Cidade do 
México. O autor constrói a sua trama a partir das experiências vivenciadas no 
exílio de sua terra natal, o Chile, sob a ditadura do general Augusto Pinochet no 
momento em que os regimes militares assolavam a América Latina, visto que a 
obra literária, além do plano estético, se constitui em uma manifestação cultural 
que possibilita resgatar o homem na sua historicidade. Visões, medos, traumas, 
sonhos de mundo experimentados e vividos marcam Amuleto de maneira 
autobiográfica. Nesse sentido, a memória se faz presente ainda que de forma 
poética, é pela existência da verdade, da experiência que a ficção é elaborada, 
não negando que a História, por suas pretensões científicas, se relaciona de forma 
estreita, enquanto que a Literatura se relaciona de maneira mais sutil por não se 
deixar aprisionar pelas prerrogativas de cientificidade, o que não impede que esta 
confluência possa ocorrer. As duas instâncias se relacionam de maneira particular 
com a memória, seja produzindo-as, monumentalizando-as ou negligenciando-as 
cada qual ao seu modo. 
 



A importância da figura de Tupac Katari para os movimentos indigenistas 
bolivianos na segunda metade do século XX 
Lício Romero Costa – IEFCT-PB 
Este trabalho discute a presença da figura de Tupac Katari como representação 
simbólica central para a compreensão dos movimentos sociais indigenistas na 
Bolívia, em especial o movimento katarista das décadas de 1970 e 1980 e o 
contemporâneo movimento cocalero do trópico de Cochabamba. Partindo do 
pressuposto que o estudo das experiências próprias desses movimentos sociais 
constitui um elemento fundamental para compreendermos a elaboração de suas 
identidades e do seu fazer-se como sujeitos de ação coletiva, buscamos analisar 
esse elemento específico da cultura histórica de tais movimentos: a reivindicação 
de experiências de luta do passado, através do exemplo do indígena Julián Apaza 
que, após adotar o pseudônimo Tupac Katari, liderou uma enorme rebelião no 
Altiplano Andino contra as autoridades coloniais, em 1781. Para tanto, baseamo-
nos na idéia de memória longa proposta pela antropóloga aimará Silvia Rivera 
Cusicanqui, relacionando tal concepção à noção de ancestralidade e de 
cosmovisão originária. Palavras-chave: Ancestralidade. Tupac Katari. Movimentos 
sociais. 
 
Buena Vista Social Club: música como elemento caracterizador de mudanças na 
Cuba pós União Soviética 
Patrícia de Oliveira Dias – UFRN 
Na tentativa de compreender o momento atual de Cuba que após a queda da 
União Soviética, considerado por Fidel Castro como o “período especial”, começa 
a ter uma abertura econômica, tornando sua economia um pouco mista, 
buscamos através da música as mudanças que podem caracterizar esse momento. 
Em 1998 um diretor alemão, Win Wender, dirige o documentário “Buena Vista 
Social Clube”, que se trata de um resgate de antigos músicos cubanos que haviam 
sido esquecidos por muitos e que agora retornam a gravar um disco em conjunto. 
Em 2005 o mesmo diretor alemão produz outro documentário: “Sons of Cuba: 
Buena Vista Next generation” que mostra como os novos grupos musicais 
cubanos aceitam bem a influência de novos ritmos e deixa-os bastantes presentes 
em sua música. A partir desses dois documentários pretendemos então, de uma 
forma comparativa, tentar mostrar como é perceptível na música a mudança que 
essa economia mista proporciona culturalmente nos cubanos. 
 
Os camponeses do Engenho Galiléia 
Raphael Henrique Roma Correia – UPE 
O trabalho pretende produzir biografias para servir como instrumento de estudo 
sobre o período de gênese de um dos movimentos sociais rurais mais relevante, 
as Ligas Camponesas, o qual se tornou modelo aos atuais movimentos sociais, no 



meio rural brasileiro. Historicamente, sabe-se que a Zona da Mata de 
Pernambuco foi palco de muitos conflitos agrários e que a modernização da 
agricultura foi um fator relevante, na segunda metade do século XX, considerando 
a consolidação das usinas que transformou muitos engenhos em meros 
fornecedores, fato que gerou um redimensionameno nas relações de trabalho. 
Esta pesquisa focaliza o Engenho Galiléia, onde, acredita-se, nasceram as Ligas 
Camponesas que se expandiram pelo Brasil. Na perspectiva de entender as 
condições histórico-social desse fenômeno, através da condição de vida dos seus 
habitantes, e, para isso, utilizaremos os discursos orais desses protagonistas, a 
produção historiográfica acerca do tema e os pressupostos metodológicos da 
micro-história. 
 
Escolas Radiofônicas: a educação como um meio de transformação de uma 
sociedade marginalizada 
João Batista Félix da Silva – UFRN 
Este trabalho analisa as Escolas Radiofônicas no município de Natal, Rio Grande 
do Norte. Abordam-se as práticas educacionais desenvolvidas no RN na década de 
1950 e 1960. Nessa perspectiva não se pode esquecer a participação da Igreja 
Católica na idealização e execução desse projeto social, o qual compreendia a 
educação enquanto processo de desenvolvimento da capacidade física, 
intelectual e moral da criança, integrando o individuo ao social. O estudo a cerca 
das Escolas Radiofônicas no Rio Grande do Norte se faz necessário em virtude de 
ser um objeto ainda pouco analisado. É pertinente problematizar a relação do 
Estado e da Igreja Católica com a formação do Movimento, que contou também 
como as ações da prefeitura de Natal através da administração de Djalma 
Maranhão. Percebe-se que a experiência das Escolas Radiofônicas trouxe 
benefícios para os segmentos sociais dominantes, os quais utilizavam a educação 
para reproduzir um modelo de sociedade e as relações de poder. Utilizam-se os 
conceitos de Gramsci de sociedade civil, religiosa e política, para compreender o 
processo de estabelecimento e difusão das Escolas Radiofônicas na sociedade 
Potiguar. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Igreja Católica e mediação: Cooperativismo e Economia Popular Solidária no 
Seridó 
Émerson Neves da Silva – UFRN 
A região do Seridó, no Rio Grande do Norte, possui um número significativo de 
cooperativos e associações de trabalhadores rurais. O mais intrigante é a 
presença da Igreja Católica enquanto promotora desses atores sociais. Percebe-se 
que o trabalho pastoral dessa instituição religiosa, em especial a partir da década 
de 1950, contribuiu para ao estabelecimento do cooperativismo e associativismo 



e, a partir da década de 1990, das experiências de economia popular solidária. A 
presente pesquisa problematiza a correspondência entre a práxis religiosa da 
Diocese de Caicó, orientada pela Ação Católica e pela Doutrina Social da Igreja, 
com a constituição de organizações de economia popular solidária e 
cooperativista. Assim, analisa a relação do arcabouço teórico dos atores sociais, 
sobretudo a concepção de autogestão, de produção, de relações sociais, de 
sociedade, de economia, de direitos humanos, de cidadania com o ideário social 
da Igreja Católica. Aborda a mediação social e política da Igreja, como foi 
construída a identidade das cooperativas e grupos de economia popular solidária. 
A investigação utiliza como base de estudo o jornal “Folha”, da Diocese de Caicó, 
entrevistas com representantes de cooperativas e de experiências de economia 
popular solidária e documentos do acervo da Diocese de Caicó. 
 
Igreja Católica e Ação Católica na Diocese de Caicó 
Ariany Medeiros Silva – UFRN 
O presente trabalho analisa as relações da prática pastoral da Diocese de Caicó 
com o desenvolvimento de projetos sócio-educativos na região do Seridó, 
observando a sua abrangência e difusão social e política. A partir da criação do 
Departamento Diocesano de Ação Social, na década de 1950, a Igreja passou a ter 
um instrumento pastoral voltado para tratar de questões sociais e de cidadania. 
Assim, passou a desenvolver cursos de formação profissional, campanhas de 
alfabetização e a utilizar a Rádio Rural de Caicó, criada em 1963 pela Diocese, 
para trabalhar a educação através do rádio. Percebe-se que a Igreja desenvolveu 
uma programação sócio-educativa voltada para as comunidades rurais, 
“politizando” os trabalhadores rurais, ou seja, esclarecendo os seus direitos e 
incentivando a sindicalização, conforme a concepção da Doutrina Social da Igreja 
e da Ação Católica. Através do setor de Ação Social e da Rádio Rural a Igreja 
promoveu a participação dos atores sociais em sindicatos e associações rurais. A 
investigação está na fase de pesquisa no Laboratório de Documentação 
(LABORDOC/CERES), no qual está depositado o jornal da Diocese, “Folha”, e de 
preparação das entrevistas das lideranças sindicais e membros da Igreja da região. 
 
Igreja Católica e Cooperativismo 
Ítalo Ramon Chianca e Silva – UFRN 
Igreja Católica e Cooperativismo O presente trabalho analisa como a Igreja 
Católica atuou como mediadora social no processo de construção do 
cooperativismo na região do Seridó, no período de 1950 a 1980. A concepção de 
cooperativismo aplicada pela instituição religiosa influenciou a construção de 
atores sociais promotores de novas formas de produção e organização social na 
região. Analisando o jornal a “Folha”, veículo de comunicação da Diocese de 
Caicó, no inicio da década de 1950, percebe-se que a Igreja preocupava-se com a 



situação social da população do campo pobre. Assim atuava como mediadora da 
população, incentivando a formação de cooperativistas, as quais tinham o 
objetivo de desenvolver atividades econômicas que incrementassem a geração de 
renda das comunidades rurais do Seridó. Atualmente estamos realizando a 
pesquisa documental no Laboratório de Documentação (LABORDOC) do Centro 
de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN). O próximo passo da investigação é a 
realização de consulta ao acervo e entrevistas com lideranças da Diocese. 
 
Igreja Católica: fator fundamental para a formação das Associações 
Comunitárias Rurais 
Francisco de Assis Dantas da Silva – UFRN 
O século XX é um período com significativos conflitos sociais e políticos na 
América Latina. O presente trabalho analisa um pequeno fragmento da América 
Latina, a região Seridó do Rio grande do Norte, Brasil. O associativismo e o 
cooperativismo se fazem presente de forma significativa, sendo uma expressão da 
reação da população à realidade socioeconômica da região. Nesse sentido, as 
Associações Comunitárias Rurais representam uma experiência concreta de 
resistência social, a qual, muitas vezes, foi motivada pela Igreja Católica. Dessa 
forma, abordamos o desenvolvimento do cooperativismo na região do Seridó e a 
relação com o estabelecimento de experiências de mudança do padrão de 
desenvolvimento e organização produtiva da região. Também analisamos a inter-
relação do trabalho pastoral da Igreja com a introdução do cooperativismo e 
associativismo no Seridó. Durante a criação das Associações Comunitárias Rurais, 
a presença religiosa nas comunidades rurais é valorizada e serve como mediação 
política e social na perspectiva da construção de atores sociais.  
 
Frente e verso: polêmica antiprotestante e identidade católica no Brasil 
Daniel Soares Simões – UFPB 
A polêmica antiprotestante que acompanhou o movimento de restauração 
católica iniciado a partir dos anos 1920 pode ser compreendida como 
instrumento de afirmação identitária e social do catolicismo. Através da mesma, a 
Igreja no Brasil procurou afirmar a identidade tridentina que herdara do processo 
de romanização e se contrapor ao avanço das denominações protestantes no 
país, numa situação de competição pluralista. Tomada como exercício de 
representação, por meio da polêmica antiprotestante a Igreja construiu um 
sentido não apenas para o adversário religioso que pretendia combater, mas para 
si mesma, reivindicando a posição de única portadora da fé considerada 
verdadeira e legitimamente nacional. A proposta do presente trabalho é analisar 
o papel da polêmica antiprotestante na elaboração de uma identidade católica 
marcadamente apologética e nacionalista. 



Simpósio Temático 15: 
 

Relações de Poder e Práticas Políticas 
Coordenadores: Prof. Dr. Almir Carvalho Bueno – UFRN & Profa. Dra. Jailma Maria 
de Lima – UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
O republicanismo da propaganda e a identidade norte-rio-grandense 
Almir de Carvalho Bueno – UFRN 
A comunicação pretende apresentar uma síntese das idéias dos republicanos 
potiguares na época da propaganda a respeito daquilo que consideravam a 
essência do “ser potiguar” no final do século XIX. Também pretende discutir a 
maneira pela qual os republicanos norte-rio-grandenses dos vários matizes 
políticos procuraram colocar em prática sua visão sobre a identidade potiguar nos 
momentos em que exerceram o poder nos primeiros anos de regime republicano 
no Rio Grande do Norte. 
 
Relações de poder e micro-história: um estudo de caso 
Ariane de Medeiros Pereira – UFRN 
Esta comunicação pretende discutir a possibilidade de integrar a perspectiva 
metodológica sócio-cultural da micro-história com questões de natureza política, 
como as relações de poder existentes em determinada sociedade e em 
determinada época. Para tanto será utilizada a obra de Boris Fausto, O crime do 
restaurante chinês, que se propõe a discutir um objeto aparentemente policial, 
mas que ganhou relevância quando permite evidenciar as várias relações de 
poder existentes na sociedade paulistana dos anos 1930, como a questão do 
racismo. 
 
A professora e o frade: disputas pelo governo dos índios nos aldeamentos 
goianos (1897-1902) 
Patrícia Costa Grigório – UFRJ 
Este trabalho visa fazer uma reflexão acerca dos conflitos entre a professora 
Leolinda Daltro - defensora de um projeto de catequese indígena que se pautava 
em uma ação independente da evangelização religiosa - e Frei Gil de Villanova, 
frade responsável pela missão indígena dominicana no norte de Goiás, nos anos 
iniciais da Primeira República. Defensora de uma proposta de civilização dos 
índios que se coadunava com as propostas republicanas de exclusão da presença 
eclesiástica da vida pública, Leolinda Daltro conquistou apoio de diversos 
segmentos da sociedade goiana, principalmente dos coronéis e políticos 
influentes da região. Do outro lado, participante ativo da resistência ao processo 
de secularização do Estado promovido pelo governo federal e das disputas 
políticas regionais, Frei Gil de Villanova se apresentou como um forte opositor do 



trabalho de educação entre os índios promovido pela professora. Ocorridas em 
um cenário de conflitos que envolviam as oligarquias regionais, os grupos 
indígenas e os frades, pretende-se compreender as disputas entre missionário e 
professora pelo controle da catequese dos índios em Goiás a partir das 
transformações promovidas pela instauração do regime republicano e também do 
contexto das disputas políticas do período. 
 
Frentes emergenciais e política (Seridó – RN -1980 a 1985) 
Risayane Santos da Silva – UFRN 
A chamada região do Seridó norte-rio-grandense é uma das mais atingidas pelas 
secas que assolam o sertão. Assim, em vários períodos emergem ações voltadas 
ao atendimento da população, atingida pelas conseqüências da seca. No início da 
década de 1980, ocorreram, na região, ações assistencialistas, que ficaram 
conhecidas como frentes emergenciais. Nesse sentindo, o presente trabalho visa 
entender como foram desenvolvidas essas frentes e como elas influenciavam nas 
escolhas dos candidatos, por parte do eleitor, Assim, problematizaremos as 
relações de poder existentes entre as frentes emergenciais e a população 
atendida por elas, assim, buscando relacionar como o poder político era exercido 
sobre a sociedade assistida pelas frentes emergenciais. Para a elaboração da 
pesquisa será utilizada diversas fontes como jornais, documentos oficiais e 
depoimentos orais. Pela ausência, de uma bibliografia especifica para o tema 
escolhido, o que por si só já justifica a escolha do tema, utilizaremos uma 
bibliografia mais geral para traçar o contexto político e social da época. 
Buscaremos também em fontes oficiais, dados importantes para a percepção da 
importância das políticas públicas, postas em prática, no período. O projeto visa 
estudar um momento da história do Seridó, pouco estudando até então, partindo 
de um projeto assistencialista, para reconstruir a memória política da época, 
buscando perceber através de outro olhar esse momento da história da região. 
 
A Polícia e a Capoeiragem no Recife - 1890-1920 
Israel Ozanam de Sousa Cunha – UFPE 
Este trabalho é parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há três anos 
no âmbito da Iniciação Científica (Pibic/Facepe) com o tema "A cultura afro-
descendente no Recife entre 1890-1920: maracatus, capoeiras e catimbós", sob a 
orientação da professora Isabel Guillen. Aqui nós pretendemos analisar 
especificamente as relações entre a prática da capoeiragem e a polícia no Recife 
das primeiras décadas da República. Tanto a historiografia relativa à capoeiragem 
no final do Império, quanto aquela referente à mesma prática no início da 
República em capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Belém destacam a 
complexa relação entre uma instituição formalmente responsável pela segurança 
pública e uma prática criminalizada pelo código penal de 1890. Em Recife, embora 



setores da imprensa que se arrogavam o papel de agentes civilizatórios 
solicitassem a repressão aos capoeiristas por parte das autoridades policiais, os 
memorialistas que escreveram sobre a cidade no período, as documentações 
judiciária e policial, assim como a própria imprensa, indicam um tipo de contato 
entre capoeira e polícia que vai muito além das dualidades 
reprimidos/repressores ou desordem/ordem. Desse modo, neste trabalho 
levaremos em conta os discursos de erradicação da capoeiragem provenientes de 
uma parte da imprensa, mas enfatizaremos a análise sobre as redes de relações 
baseadas na cumplicidade e por vezes em afinidades políticas mantidas com a 
corporação policial por homens de baixa renda apontados como capoeiras, assim 
como a prática da capoeiragem entre autoridades policiais provenientes da elite 
política. 
 
Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Josué de Castro e o Cinema: Imagens, Política e Sociedade em torno da obra 
"Geografia da Fome" 
Augusto César Gomes de Lira – UFRPE 
Neste artigo, procuramos entender a proposta de uma narrativa fílmica sobre o 
tema: “Fome”, vinculado aos estudos do humanista pernambucano, Josué de 
Castro. A escolha do período de estudo, ano de 1958, se dá por corresponder ao 
ano em que o humanista recebeu a visita do cineasta do neo-realismo italiano, 
Roberto Rossellini. Ambos compartilhavam o desejo de adaptarem para o cinema 
o livro “Geografia da Fome”. A este projeto também se integrava o roteirista, 
Cezare Zavattini (autor de “Ladrões de Bicicleta”). A aproximação de Josué com 
expoentes do neo-realismo italiano causou bastante polêmica. O país vivia em fins 
dos anos de 1950 um clima de extrema euforia. O discurso nacionalista 
desenvolvimentista, reforçado pela construção de uma capital moderna, criou a 
imagem de um Brasil emergente, que se afastava rapidamente do 
subdesenvolvimento; todos estes fatores tornavam um filme sobre o “Brasil da 
fome” inviável. A relevância deste estudo consiste na possibilidade de melhor 
compreender as articulações e influencias do contexto histórico-social sobre o 
cinema, este, deve ser aqui entendido como um discurso público, direcionado a 
uma sociedade carente de uma reeducação do olhar. 
 
Memória, raça e humilhação: cinema e imaginário político nos anos 1970 
Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior – UFRN 
Entendendo o imaginário como um campo privilegiado no qual se pode observar 
deslocamentos importantes de idéias, mitos e representações políticas, esta 
comunicação visa demonstrar como o cinema brasileiro participou das 
modificações do mundo político brasileiro na década dos 1970. No período 
anterior à ditadura, as questões do negro e da escravidão eram concebidas, no 



campo cinematográfico, a partir de certa concepção sociológica segundo a qual a 
“raça” era uma variante das relações de classe no Brasil. Isso fica evidente na 
forma como parte da crítica de cinema reagiu a filmes como Ganga Zumba – rei 
de Palmares (1964), no qual há um esforço crescente para apagar a discussão da 
raça que a fita levantaria. Após o acirramento do governo militar que se seguiu ao 
AI 5, ocorreu uma profunda inflexão na imagem do negro no cinema: a cultura e a 
história negras passam a ser vistos como problemas políticos auto-suficiente que 
não podem ser resumidos às disputas de classe. O campo cinematográfico 
começou a sofrer assédios de outros agentes sociais, principalmente os 
vinculados aos movimentos culturais e políticos negros, insatisfeitos com as 
imagens do negro que o cinema mostrava. Fitas como Xica da Silva (1976) criaram 
um problema de memória, uma vez que muitos agentes sociais reclamaram da 
forma como o negro e a escravidão eram mostrados, e passaram a exigir dos 
cineastas e filmes o reconhecimento do trauma contido na trajetória histórica 
negra, evidenciando uma situação de humilhação nas imagens realizadas pelo que 
chamavam de “intelectuais brancos”. A denuncia de alguns filmes como agentes 
humilhantes pelos intelectuais simpatizantes ou militantes da questão negra no 
Brasil nos anos 1970, demonstra uma modificação nas afetividades políticas 
nacionais, permitindo-nos observar a forma como o cinema era atingido e 
participava das mudanças no cenário político brasileiro e permitia a emergência 
do problema racial como questão política no Brasil. 
 
Cantando valores, despertando a nação: o Canto Orfeônico como contribuinte 
da cultura política varguista (1937-1945) 
Bruna Vitor dos Santos & Márcio Justino dos Anjos Silva – UEPB 
A renovação da historiografia, proposta a princípio pela terceira geração da Escola 
dos Annales, por volta da década de 1970, permitiu a ampliação das fontes de 
pesquisa, bem como o surgimento de novos objetos. Desse modo, temos como 
objetivo neste trabalho analisar algumas das músicas que compunha o Canto 
Orfeônico desenvolvido por Heitor Villa-Lobos sob a encomenda do presidente 
Getúlio Vargas, tomando por base a Nova História Política, para tentar 
compreender as relações de poder existentes a partir da implantação do mesmo 
como disciplina obrigatória em 1931, além de evidenciar o modelo de educação 
musical nas instituições públicas. Nesta perspectiva procuraremos compreendê-lo 
enquanto forte instrumento de exaltação do patriotismo nacional durante o 
Estado Novo. Para tanto, se faz necessário entender os interesses do governo 
Vargas por trás desse discurso de exaltação ao patriotismo e a partir desses 
discursos, buscaremos analisar como a construção da identidade brasileira veio 
junto a uma série de tradições, que foram institucionalizadas e serviram para 
fomentar o nacionalismo brasileiro, colaborando, desta forma, para construir 
valores morais presentes no cotidiano popular. Todavia, essa pesquisa objetiva 



ainda por investigar de que modo o Canto Orfeônico contribuiu para legitimar 
uma cultura política Varguista de pertencimento a nação, bem com o sentimento 
patriótico, percebendo as estratégias do mesmo para promover um ideal de 
unidade que a posteriori resultaria na formação de uma identidade nacional. Para 
discorrer os questionamentos acima citados, utilizaremos como estofo teórico-
metodológico ALBERT (2006); ALMEIDA (1998); CERTEAU (2002); CHARTIER 
(1994); GOMES (1996; 2005); HALL (2002); HOBSBAWN (1997); e MOTTA (2009). 
 
Educar para modernizar: a instrução no Estado Novo pernambucano 
Bruno Melo de Araújo – UFRPE 
A partir da análise do discurso veiculado pela Folha da Manhã em Pernambuco, 
no Estado Novo, torna-se possível perceber a política educacional como veículo 
de ordenamento social. O projeto político centralizador requeria a afirmação de 
uma identidade que estaria impreterivelmente ligada à necessidade de renovar os 
hábitos e de modernizar as posturas do povo por meio da Educação. O discurso 
da educação como regenerador do estado é tomado por Agamenon Magalhães, 
que cria um sistema educacional (aliado à Igreja Católica) de combate a ameaça 
comunista, que legitimava as ações tomadas pelo governo e que buscou divulgar 
“a emoção do Estado Novo”, como também de construir uma educação voltada 
para as classes menos favorecidas e as encaminhando para o mercado de 
trabalho, o que evitaria ociosidade e as deixaria longe dos maus costumes. 
 
O Coronel e o Cordel - Imagens do Coronelismo pela Literatura de Cordel 
Robson William Potier – UFRN 
Este trabalho tem como objetivo principal, expor e discutir alguns dos resultados 
obtidos através de uma pesquisa que buscou analisar a forma como os coronéis - 
líderes municipais que dominaram aspectos políticos, econômicos e sociais dos 
sertões brasileiros nas primeiras décadas do século XX – eram vistos, sentidos e 
representados pelos poetas populares da literatura de cordel. Esses artistas, com 
seus livretos recitados e vendidos nas ruas e feiras livres, assumiam os papéis de 
informar e divertir seus ouvintes e leitores, ao mesmo tempo em que “davam 
voz” ao imaginário das pessoas inseridas nos espaços de influência e dominação 
dos coronéis. Mesmo ciente de que o coronelismo já existia desde o século XIX, 
nosso recorte temporal estará focado nas três primeiras décadas do século XX, 
período em que a República se consolidava no país e como conseqüência, os 
coronéis fazendeiros se reconfiguravam enquanto lideranças políticas locais, 
assumindo novos papéis inerentes ao advento da República. Os espaços 
percorridos por esse trabalho serão os sertões nordestinos, ou mais 
especificamente, sertões pertencentes à região que conhecemos hoje como 
Nordeste brasileiro. Com a finalidade de entender as representações acerca do 
coronelismo, construídas a partir das imagens que o povo tinha de seus coronéis, 



analisaremos fragmentos extraídos de livretos de cordel, cujos poemas tragam 
histórias sobre esses poderosos fazendeiros. Todos os fragmentos analisados 
trazem conteúdos situados no tempo e nos espaços propostos por essa pesquisa. 
Este trabalho tem como base, o conteúdo do segundo capítulo da monografia 
apresentada ao curso de Bacharelado e Licenciatura Plena em História, no 
semestre de 2008.1, Com o título “O Coronel e o Cordel: Imagens e 
representações dos coronéis nordestinos da Primeira República pela literatura de 
cordel”. 
 
Dia – 20/08 – Sexta-feira – 13:30h – 17h: 
Espaços de luta, memória e identidade: a Ordem dos Advogados do Brasil e sua 
participação no cenário de redemocratização brasileira (1974-1985) 
Rafael Oliveira da Silva – UFRN 
No decorrer do processo que desencadeou a redemocratização do Brasil, no 
cenário do Regime Militar, é perceptível a participação da sociedade civil 
organizada, além de várias entidades não governamentais, que neste momento 
coadunaram com os propósitos a favor da volta de um Estado Democrático de 
Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil se destaca neste contexto, na medida 
em que toma a frente das discussões em torno da temática de abertura política, 
tanto em nível nacional quanto se tratando do Rio Grande do Norte. Dessa 
maneira, o presente trabalho tem como objetivo analisar a participação da OAB 
dentro da perspectiva do período de governos autoritários (1964-1985), além de 
enfocar as ações da referida instituição no momento da redemocratização 
brasileira. Este também objetiva perceber a Ordem dos Advogados do Brasil como 
espaço de luta política, memória e identidade. Neste sentido, faço uso de autores 
que norteiam as discussões do trabalho, como: a idéia de Ação Política de Hannah 
Arendt, Memória Individual e Coletiva de Maurice Halbwachs, a de História e 
Memória inseridas nos textos de Jacques Le Goff, Lugares de Memória de Pierre 
Nora, dentre outros. Fez-se uso de bibliografia referente ao tema, recortes de 
jornais e revistas, além de documentos, como por exemplo, as Atas das Sessões 
da Câmara Municipal do Natal. 
 
Evangélicos e Política no Rio Grande do Norte 
Thiago Gladys dos Santos – UFRN 
O Trabalho propõe-se a analisar o pensamento e a participação política dos 
grupos evangélicos no estado do Rio Grande do Norte levando em consideração a 
heterogeneidade dos Evangélicos. Foram utilizadas principalmente as fontes 
orais, observando tanto o crescimento da participação evangélica nas eleições, 
com a grande quantidade de votos nos últimos pleitos, principalmente dos 
pentecostais, bem como as ações políticas voltadas para um evangelho prático, 
com a idéia de missão integral. O Crescimento do número de evangélicos nas 



últimas décadas tem sido evidente, de modo semelhante, cresce o interesse 
desses grupos pela política. Dessa forma temos o desenvolvimento de um 
pensamento político a partir desse credo, bem como de ações políticas. 
 
Brasil e Estados Unidos durante o Governo Kennedy: facetas de uma relação 
internacional 
Guilherme Oliveira Mosca – UFRN 
Este trabalho tem por objetivo examinar a natureza das relações de poder e de 
discurso entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Kennedy (1961-1963), 
através da análise de três correspondências trocadas durante esse período entre 
órgãos do governo estadunidense, tanto instalados aqui quanto no país norte 
americano. Dessa forma, a fonte escrita foi o objeto de análise. Assim, estes 
textos (correspondências) tiveram o seu significado e lugar problematizados não 
só se buscando as condições de sua produção (quem fala, para quem, em que 
redes sociais está imerso), mas também procurando contrastá-los com o seu 
contexto histórico-político-social. Nessa direção, o trabalho com tais fontes 
escritas desembocou na utilização da análise do discurso como metodologia 
tendo em vista que um documento é sempre portador de um discurso e, 
portanto, não pode ser visto como algo transparente. Tendo em vista o contexto 
histórico em que Brasil e Estados Unidos se encontravam naquele momento, os 
acontecimentos da Guerra Fria e a Revolução Cubana contribuíram para a 
crescente preocupação geopolítica por parte dos EUA em relação ao avanço das 
“perigosas” idéias e práticas comunistas na América Latina. Este trabalho é parte 
integrante do projeto “Catalogação de Documentos da História das Relações 
entre Brasil e Estados Unidos (1961-1963)”, que se propõe a uma análise ampla 
de vários documentos disponibilizados nos sites do Departamento de Estado 
norte americano e da Universidade de Wiscosin. Este projeto se encontra em 
estágio inicial e é e orientado pelo Prof. Dr. Henrique Alonso de Albuquerque 
Rodrigues Pereira e financiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN. 
 
Política e imprensa: a propaganda política feito pelo Jornal O Mossoroense na 
década de 20, lutas ideológicas pelo poder 
Maria de Fátima Rafael Pinto – UERN 
A cidade de Mossoró possui de certo um dos jornais mais antigos do Brasil, 
republicano e liberal em seu inicio, o jornal O Mossoroense, nasceu da idéia de 
questionar as forças conservadoras da cidade tendo em muitas vezes sido 
censurado e sua publicação interrompida. As idéias impressas nas publicações 
sempre possuíram uma característica política, uma arma ou ao menos uma voz 
que clamava ao interesse de seu grupo, que também fora mudado através dos 
tempos. Não mais factual e objetiva a história política ganha novas teorias para se 
dialogar. Focando no final da década de 20 podemos notar a propaganda política 



explícita a Julio Prestes vemos que mesmo a região não tendo um eleitorado 
significativo como o oeste potiguar era importante para o grupo do jornal 
possuísse um presidente do lado favorável. Esta pesquisa visa explorar esta 
propaganda que fazia apologia dialogando história política, imprensa e discursos 
sobre jogos de poder. 
 
História e Identidades: Memória e Repressão 
Erinaldo Vicente Cavalcanti – UFPE 
O presente artigo deseja analisar algumas relações que envolvem História, 
Memória, Identidades e Repressão, no período de 1960 a 1964 em Pernambuco; 
de maneira mais específica, em algumas cidades localizadas no chamado interior 
daquele estado. Para tanto, se faz necessário tematizar as múltiplas relações 
entre Memória e História, pensando a Memória como um dos componentes que 
concorrem na construção das práticas identitárias na História. Por outro lado é 
fundamental compreender como essas memórias, enquanto componentes 
constituidores de identidades eram praticadas, negadas, construídas, 
perseguidas, negociadas e ressignificadas nos momentos de repressão política 
que antecederam ao golpe militar de 1964. Assim a memória é entendida como 
um dos fios constituidores que tecem as tapeçarias identitárias. Ou seja, pensar as 
Memórias como campos de lutas, em permanente metamorfose, que congregam 
valores diversos e que competem na fabricação das identidades. Em outras 
palavras, é pensar a memória, como uma prática social, campo de disputa, que 
classifica, regula, separa, reconhece, nomeia, legitima e identifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 16: 
 

Relações de Poder na Colônia e no Império 
Coordenadoras: Profa. Dra. Carmen Alveal – UFRN & Profa. Dra. Juliana Teixeira 
Souza – UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
A instrução pública e particular representada na imprensa paraibana do 
oitocentos (1858-1889) 
Thiago Oliveira de Souza – UFPB 
O presente artigo busca contribuir com a história da educação paraibana 
apreendendo o que foi escrito sobre a instrução pública e privada na imprensa da 
segunda metade do oitocentos (1858-1889). Encontramos no ano de 1858 a 
primeira matéria que trata da educação, por isso nossos estudos iniciam nesta 
data, por sua vez, enceramos nosso recorte temporal em fins de 1889, quando o 
Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a trilhar os caminhos republicanos. 
Entre outras coisas, procuramos entender, inicialmente, de que forma o 
jornalismo da Paraíba imperial estava estruturado e quais periódicos circulavam 
no período, bem como as relações de poder e compadrio existentes. Após esta 
etapa inicial foram catalogados dez jornais com o intuito de apreender de que 
forma a educação paraibana é representada nesta documentação. O jornal se 
constitui como fonte de extrema importância para as pesquisas históricas, tendo 
em vista a diversidade de discursos. A documentação obtida é bastante plural, ou 
seja, abarca praticamente todas as questões relativas à instrução paraibana. 
Temos matérias sobre legislação, professores, estudantes, diretores da instrução 
pública e debates os mais diversos sobre a situação da educação na província da 
Parahyba do Norte. O local que proporcionou tão rico material foi o Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano. A presente pesquisa é vinculada à iniciação 
científica. 
 

Entre trancos e barrancos: a difícil trajetória de ser professor na Paraíba 
oitocentista 
Itacyara Viana Miranda – UFPB 
Para compreender a difícil trajetória do lente na instrução na Província da Paraíba 
do Norte no século XIX, se faz necessário um estudo acerca da dinâmica das 
relações que se desenvolvem entre os sujeitos da educação -corpo administrativo 
e os próprios professores. Apreender as relações disciplinares e punitivos que se 
efetivavam com os lentes no oitocentos se configura tarefa desafiadora, pois 
estaremos reconstruindo mesmo que parcialmente, a configuração de uma malha 
hierárquica que normatiza os sujeitos na educação. O recorte temporal é de 1849 
à 1884, quando do primeiro e último Regulamento Geral da instrução. As fontes 
são: os Regulamentos Gerais da Instrução e os documentos oficiais encontrados 



na FUNESC. O trabalho segue as concepções teórico-metodológicas da História 
Cultural. 
 

A nação como possibilidade: imprensa e manuais didáticos na difusão da 
identidade nacional no Brasil oitocentista 
Leandro Burgallo Paim – USP 
Minha pesquisa tem por objetivo avaliar a importância da produção escrita 
oitocentista para a difusão da identidade nacional no momento de organização do 
Estado imperial brasileiro e, para tanto, tenho procurado analisar artigos 
publicados na imprensa periódica e manuais didáticos de história do Brasil, para 
averiguar a relação entre esses diferentes tipos de produção textual e a 
articulação de uma forma específica de espaço público naquele período. E por se 
tratar de tipos diferentes dentro do conjunto dos escritos oitocentistas, chama-
me a atenção, a possibilidade de perceber neles projetos para o Brasil, aos quais 
estão associados e que procuram divulgar para o restante da sociedade imperial. 
Distintos projetos, geradores de algumas das polêmicas mais encarniçadas 
existentes à época do Império, indicativos de que pensar a nação, naquele 
momento, significava afirmar uma dentre várias opções, o que, afinal, requeria a 
sua difusão. Nesse contexto, José Ignácio de Abreu e Lima e Joaquim Manuel de 
Macedo foram os autores por mim selecionados como base para a pesquisa, pois 
seus escritos têm me permitido notar nuances na relação entre escritor e seu 
público específico, os leitores de periódicos e os alunos das instituições de ensino 
secundário, o que tem direcionado minha percepção para a idéia de que a 
produção escrita oitocentista no Brasil afirmou-se como um espaço (público) em 
que a inclusão baseada no critério da cidadania implicava, ao mesmo tempo, a 
exclusão da maioria da população no contexto de uma sociedade elitista e 
escravocrata. 
 

A instrução parahybana no oitocentos e o trabalho com os textos dos 
memorialistas 
Maday de Souza Morais – UFPB 
A presente pesquisa acerca dos memorialistas faz parte do projeto de iniciação 
científico denominado “As Escritas da História sobre a Instrução na Parahyba 
oitocentista” e vinculado ao Grupo de História da Educação do Nordeste 
Oitocentista (GHENO). Esta vem sendo moldada através de fontes como os jornais 
- do Instituto Histórico Geográfico Paraibano - e as recentes contribuições do 
campo literário, visando ampliar as documentações e as visões sobre a formação 
e desenvolvimento da educação no Império brasileiro, e mais especificamente o 
parahybano. Realçamos aqui algo que já está sendo acordado pelas novas 
perspectivas históricas associadas à ideia de “Cultura Histórica”, onde se avalia as 
possíveis releituras que relevem os processos na produção da história dos povos, 
sociedades, regiões ou cidades, em todo o seu contexto político, econômico e 



social, no caso, envolvidas nos círculos educacionais. Consequentemente, 
permeia-se também o particular e o geral dos referentes e suas representações, 
tendo como base o termo de cultura escolar, que forma mais um dos debates do 
oitocentos e seu universo das instituições escolares. As obras em foco estão 
voltadas para os textos de memorialistas acerca das cidades de Areia (1980), 
Campina Grande (1988), Mamanguape (1986), Caiçara (1990), Patos (2003), Sapé 
(1985) e Bananeiras (1996, 1997, 2003, 2007). Esse estudo tem como um de seus 
objetivos contribuir para o entendimento do campo da cultura histórica associada 
à utilização dos memorialistas na compreensão de uma determinada época social. 
 

Criando identidades: assistência, disciplina e resistência no Colégio dos Órfãos 
de Pernambuco (1835-1875) 
Gabriel Navarro de Barros – UFRPE 
O presente trabalho investiga como o governo de Pernambuco, entre os anos de 
1835 a 1875, viabilizou estratégias de disciplinamento de garotos órfãos e 
desvalidos, visando a um maior controle social e formação de trabalhadores 
minimamente qualificados para o mercado de trabalho livre. Uma das instituições 
criadas com esse intuito foi o Colégio dos Órfãos, que tinha a finalidade de 
produzir corpos dóceis e identidades, além de reduzir o acúmulo de “indivíduos 
de risco” nas urbes. Os ditames do pensamento eugênico, a moral burguesa de 
trabalho e sexualidade, e os efeitos de verdade produzidos por um conhecimento 
científico classificador são importantes elementos para analisar a maneira pela 
qual se educou esses garotos, capazes de elaborar táticas de resistência à 
aparelhagem de poder em que estavam inseridos. No Dezenove emerge uma 
nova percepção acerca da infância desvalida, entendida agora como perigosa, e 
ganha força e poder as estratégias e práticas filantrópicas, que possuíam a 
intenção de transformar esses rapazes desvalidos em força de trabalho dócil e 
útil. Utilizamos em nossa pesquisa códices da instituição, estatuto e regulamento; 
além de relatórios dos presidentes da província de Pernambuco e matérias do 
Diário de Pernambuco. 
 

Recrutamento e resistência: a formação dos quadros do arsenal da Marinha de 
Pernambuco (1834-1844) 
Wandoberto Francisco da Silva – UFRPE 
A prática de direcionar crianças, a partir dos sete anos de idade e expostas ao 
trabalho, aos arsenais da Marinha e do Exército, tornou-se comum no século XIX. 
As instituições militares além de cumprirem o papel no recebimento de órfãos, 
enjeitados e crianças pobres, também funcionaram como seleiro na formação de 
futuros operários e militares que tiveram o dever de servir à nação e garantir a 
ordem. Manter essas crianças em estabelecimentos militares era uma forma de 
colocá-las sob a vigilância e controle de um Estado que começava a se organizar, 
sobretudo no século XIX na gestação da população, retirando das cidades 



doentes, mendigos e vadios. É dentro desse contexto de assistência à infância 
desvalida que o presente trabalho busca investigar quais foram as formas de 
recrutamento de crianças para antigo Arsenal da Marinha de Pernambuco, 
instituição que abrigou as Companhias de Aprendizes Marinheiro e Aprendizes 
Artífice. 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
O 30 de maio de 1834 em Cuiabá: Identidade e Violência na Província de Mato 
Grosso 
Patrícia Figueiredo Aguiar – UFMT 
O 30 de maio de 1834 em Cuiabá: Identidade e Violência na Província de Mato 
Grosso Patrícia Figueiredo Aguiar (Mestranda em História Universidade Federal de 
Mato Grosso, sob orientação do Prof. Dr. Oswaldo Machado Filho) Resumo: Neste 
trabalho busca-se estabelecer uma análise do levante de “30 de maio de 1834” 
em Cuiabá, o qual, mais tarde, passou a ser conhecido por “Rusga”. Trata-se de 
um movimento nativista - atitude ou política de favorecer os habitantes nativos 
contra os imigrantes -, com motivações que vão desde um viés étnico, ao político 
e econômico. Com o objetivo de esboçar as disputas políticas do corpo daquela 
sociedade e suas consequências para o cenário político da província, o que se 
procura é elucidar a violência de saques, arrombamentos e mortes com requintes 
de crueldades que assolou a então capital de Mato Grosso. Tomando como ponto 
de partida os antecedentes do levante e as disputas entre os “elementos da terra” 
e os antigos detentores do poder, o texto tem a preocupação de apresentar as 
discussões relacionadas à constituição da identidade cuiabana e as articulações 
estabelecidas entre a elite ascendente e o povo durante o levante. Assim, este 
estudo concentra-se nas relações de poder e na violência que se deu na noite de 
30 de maio, colocando em relevo as especificidades dessas relações estabelecidas 
na província de Mato Grosso durante a regência, e principalmente, as 
consequências das disputas políticas que desembocaram na “Rusga”. A análise é 
orientada pela noção de poder que Foucault propõe, entendendo-a como uma 
“prática ou relação”. Para tanto, considerando as tensões existentes durante um 
levante - a hostilidade estabelecida entre nativos da província, portugueses e 
antigos detentores do poder na província mato-grossense -, utilizaremos as 
observações de Natalie Zemon Davis para compreender os “ritos de violência” 
utilizados por uma multidão durante um levante. 
 

Antônio Soares Brederode: conflitos e excessos na Ouvidoria da Capitania da 
Paraíba no século XVIII 
Yamê Galdino de Paiva – UFPB 
Durante onze anos (1787-1798) o bacharel Antônio Soares Brederode esteve à 
frente da Ouvidoria da Capitania da Paraíba. Abusando do cargo em benefício 
próprio, descumprindo suas obrigações, atemorizando a população local com 



métodos violentos e extorquindo negociantes e senhores de engenho, o citado 
ouvidor promoveu uma série de querelas envolvendo a população local e outras 
autoridades da capitania. Utilizando os documentos do Arquivo Histórico 
Ultramarino, disponibilizados pelo Projeto Resgate, e do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano (IHGP) este trabalho procura compreender os excessos de 
Antônio Soares Brederode a partir dos limites e do funcionamento da Ouvidoria 
da Paraíba. Para observar a configuração da Ouvidoria no século XVIII, faz-se 
necessário compreender, além das atribuições assumidas pelo ouvidor, a própria 
extensão da Comarca da Paraíba, que chegou a abranger as Capitanias da Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Itamaracá, sofrendo, contudo, um retraimento 
posterior. 
 

A Questão Religiosa no Rio Grande do Norte: Uma disputa política entre a 
Maçonaria e a Igreja Católica no século XIX 
Maiara Juliana Gonçalves da Silva – UFRN 
Durante o século XVIII na Europa, a relação entre a Igreja Católica e a Maçonaria 
foi marcada pelo de um conflito construído historicamente a partir de medidas de 
proibições e perseguições tomadas pelo Clero Romano contra as atividades da 
Maçonaria. Neste período, ambos apresentavam-se como grupos dominantes 
influentes: de um lado, a Igreja Católica desempenhando o papel de potência 
política, econômica e social no cenário europeu, e, do outro, a Maçonaria 
consolidada e difundida. No Brasil, o conflito Clero-Maçonaria intensificou-se a 
partir do ano de 1870. O embate resultou na chamada Questão Religiosa (1872-
1875), movimento de disputa ente a Igreja Católica e a Maçonaria, com grande 
repercussão na província do Rio Grande do Norte – onde se destacou a figura do 
vigário Bartolomeu da Rocha Fagundes, membro, simultaneamente, do clero e da 
Maçonaria. Este trabalho objetiva analisar a Questão Religiosa, na visão dos 
maçons, como um embate desencadeado mais por questões políticas do que 
religiosas. O trabalho foi constituído a partir do uso de fontes oficiais do período e 
obras de autores maçons. Em uma breve exposição, pretende-se apresentar o 
movimento de Questão Religiosa na província, analisando de que forma a Igreja 
Católica e a Ordem Maçônica podem ser entendidas como grupos dominantes e a 
partir de que meio estas buscavam legitimar-se no poder e nas influências 
populares no século XIX. 
 

Cultivo, títulos e conflitos: o território da capitania do Maranhão no século XVIII 
Águida Gabriela Belchior da Silva – UFRN 
O presente trabalho tem como objetivo analisar um conflito de terra existente na 
capitania do Maranhão no século XVIII, com base no cruzamento de fontes 
primárias, como os documentos avulsos do Maranhão no Arquivo Histórico 
Ultramarino, por exemplo, as cartas de concessões, despachos, confirmação de 
sesmarias, e, sobretudo processos judiciais. Nesses documentos é possível 



identificar as desavenças entre sesmeiros e potenciais sesmeiros, na localidade da 
Vila dos Guimarães do Cuman próximo ao Rio Uritu. Os conflitos ocorreram pelo 
fato de um sesmeiro que possuíra uma sesmaria já confirmada, mas não à 
cultivava, enquanto que o outro cultivava a mesma terra sem possuir a carta de 
confirmação. Desse modo, busca-se compreender um pouco mais sobre a 
existência de tantos conflitos agrários, mesmo em uma área que possui com 
terras tão vastas e em plenas condições de cultivo. A lei de sesmaria foi uma 
tentativa de “controlar” as terras existentes na colônia portuguesa, porém não 
teve muito sucesso visto que é fato a existência de conflitos. 
 

Segurança x Economia: a reestruturação da capitania do Rio Grande na segunda 
metade do séc. XVII 
Helaine de Moura Cavalcanti – UFRN 
Após a restauração do domínio português sobre o norte colonial, a capitania do 
Rio Grande necessitava de uma reestruturação física e administrativa. A 
destruição deixada pelos flamengos em sua retirada e a interrupção de 21 anos da 
composição de governo lusitano que vigorava na capitania geraram dificuldades 
nessa retomada portuguesa da exploração colonial. Observando a política de 
estímulo ao povoamento, isentando de taxas os novos moradores da capitania, e 
a necessidade de recursos para a realização das obras necessárias para a 
reconstrução da sede da capitania, percebe-se a dificuldade enfrentada neste 
processo de reerguimento da capitania. O presente trabalho objetiva, por meio da 
análise das cartas de concessão de sesmarias concedidas na segunda metade do 
século XVII, aprofundar como ocorreu a reconstrução administrativa portuguesa 
na capitania do Rio Grande do Norte, os meios utilizados para consolidar seu 
domínio dentro de um território estrategicamente importante para a segurança 
do norte da colônia, por tratar-se de uma área de fronteira aberta. Além disso, 
fazer uma reflexão sobre a necessidade de crescimento econômico, em paradoxo 
a pouca disponibilidade de mão-de-obra escrava para o trabalho na lavoura, 
sendo em muitos casos a exploração do trabalho indígena o supridor desta 
demanda, devido ao fácil acesso e baixo custo em relação ao escravo africano. 
 

O recrutamento militar no Ceará oitocentista 
Fábio André da Silva Morais – UERN 
Arregimentar homens para o serviço das armas no Brasil imperial não era tarefa 
fácil. O recrutamento militar, desde o período colonial adentrando ao Império, 
era descrito como uma verdadeira “caçada humana”. De um lado atuava o agente 
recrutador, que procurava se utilizar de todos os mecanismos disponíveis para 
arregimentar soldados para as forças militares, e de outro o possível recrutado, 
que desenvolvia uma série de artimanhas para fugir e se esquivar do serviço 
militar. No Ceará oitocentista, realizar o recrutamento significava adentrar em 
uma seara regida por uma série de regras formais e informais, cuja não 



observância e domínio da norma legal e da “astúcia” que envolviam este 
processo, eram determinantes para o sucesso ou insucesso da empreitada. A 
questão que já era complicada em períodos de paz tornava-se crítica em tempos 
de guerra pela ampliação quase irrestrita do recrutamento, especialmente pela 
ausência de um Exército profissional e pelas formas instáveis de recrutamento à 
época. Ao ampliar a arregimentação de homens para o serviço da armas, o Estado 
imperial interferia em zonas delicadas de poder; ou seja, ampliar o recrutamento 
significava adentrar nas áreas de influência e domínio dos potentados locais. 
Nesse sentido, o sucesso do esforço de guerra exigia uma complexa negociação 
entre as partes, o que não ocorria necessariamente de forma pacífica. Além disso, 
o estigma social historicamente construído no Brasil em torno do serviço das 
armas produziam na sociedade uma aguerrida ojeriza ao engajamento militar. 
 

Dia – 19/08 – Quinta-feira – 13:30h – 15h: 
Uma leitura às sociabilidades formativas no príncipe (Rio Grande do Norte, 
século XIX) 
Olivia Morais de Medeiros Neta – UFRN 
Esse trabalho tem como tema as sociabilidades formativas no Príncipe, atual cidade de 
Caicó-RN, o que possibilita a demarcação do objeto de estudo Cidade e suas 
sociabilidades. Nesses termos, objetivamos analisar as sociabilidades no Príncipe, 
século XIX, a partir de um conjunto de fontes jurídicas e cartoriais pertencentes ao 1º 
Cartório Judiciário de Caicó que estão sob a custódia do Laboratório de Documentação 
Histórica do CERES/UFRN. As sociabilidades remetem para as realidades sociais 
relativamente verificáveis na vida social e sua prática organizada, sendo essa a forma 
principal da vida associativa. Esse entendimento de sociabilidade toma por base o 
trabalho ‘Penitents et francs-maçons de l\'ancienne Provence’ de Maurice Agulhon. 
Para a interpretação das fontes, o estudo assenta-se no método indiciário, permitindo 
o apreço aos pormenores e a conciliação entre a racionalidade e a sensibilidade. Do 
conjunto de fontes jurídicas e cartoriais selecionamos processos-crime como o da ré 
Joanna, escrava (1869) e do réu João Serafim de Maria (1876). Esses apresentam 
componentes de sociabilidades formativas em espaços como a Casa de Câmara e 
Cadeia Pública e eventos como as sessões dos júris, os interrogatórios, as aplicações 
de sentenças e penas. As fontes jurídicas e cartoriais analisadas nos permitiram 
perceber que, no Príncipe as sociabilidades se distribuíam pelos estabelecimentos 
comerciais e pelas instituições públicas constituindo uma intersecção da vida familiar, 
com a econômica, a política, a social, a cultural. 
 

A tentativa de resgatar o príncipe negro no Rio Grande do Norte: o caso de Félix 
Soares ‘do Congo’ 
Gilmara Tavares Batista – UEPB 
Este trabalho tem por objetivo fazer um resgate, a partir de manuscrito 
encontrado entre os documentos do Projeto “Barão do Rio Branco”, referente à 
capitania da Paraíba (1774), que trata de um episódio de luta por liberdade, por 



parte do personagem negro e escravizado que vivera o período colonial. O caso 
escolhido foi o do inquérito relativo ao (príncipe? do Congo) Félix Soares cuja 
análise, objetiva contribuir para a historiografia sobre a identidade do negro 
escravizado durante o período colonial, tendo em vista entre outros aspectos, o 
meio em que vivia, mostrando uma face diferenciada da encontrada na visão da 
historiografia economicista, já que existe um leque de caminhos e possibilidades 
por onde o historiador atualmente pode percorrer a fim de produzir 
conhecimento. Tal pretensão será realizada a partir dos recursos teóricos e 
metodológicos de ROCHA (2008, 2009), LIMA,(2008), e SILVA (2001) entre outros 
autores que tratam dos aspectos referentes à vivência da gente negra no período 
e das questões e contexto que envolvem o processo. Pretendendo assim mostrar 
a possível existência de comunicação entre parentescos que estavam distantes, 
no caso a família real Congolesa e o príncipe escravizado, Félix Soares, que para 
aqui (Brasil) foi trazido para trabalhar forçadamente, assim como, apontar o 
projeto da família congolesa em resgatá-lo. 
 

Quilombo: um sonho de liberdade 
Maria Luzinete Dantas Lima – Secretaria Municipal de Educação de Macaíba 
A liberdade, para quem viveu no cativeiro, foi um sonho que poucos escravos 
conseguiram realizar. No entanto tem um peso importante no conjunto da sociedade 
brasileira colonial e imperial, fundamentada basicamente no trabalho forçado de 
homens, mulheres e crianças traficados da África. A eles cabia todas as tarefas 
consideradas indignas pela população branca de origem européia, mesmo as mais 
pobres, pois até essas se recusavam em executar certos serviços manuais. Foi 
ocupando esses espaços que os escravizados tornavam-se presentes e indispensáveis, 
desde o primeiro momento da colonização. Nesse processo de extrema opressão, os 
escravos passaram a buscar alternativas para superar as adversidades. Em alguns 
casos, mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia 
com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, mas foi a fuga a forma mais comum 
de resistência escrava. Ao fugir os escravos procuravam se organizar em locais 
afastados, para se proteger dos capitães do mato, contratados para realizar capturas. 
Essas comunidades, formadas por negros fugidios, receberam diversas denominações: 
mocambos, ladeiras, magotes ou quilombos,expressão mais comumente utilizada 
hoje. Os motivos para as fugas eram os mais variados: venda ou transferência, abusos 
físicos, separação de familiares entre outros. Quando davam sorte, conseguiam, 
quando não, voltavam presos e humilhados, tornando-se alvo de castigos cruéis 
impostos pela fúria do senhor. Afirma Alves Filho que o quilombo representa para 
milhares de escravos negros, índios e brancos pobres uma alternativa de vida. 
 

Formas de alforria em Arês 
Aldinízia de Medeiros Souza - EM Terezinha Paulino 
Esse trabalho propõe uma análise inicial das modalidades de manumissão, a partir 
do levantamento do registro de cartas de alforria no Livro de Notas do tabelião de 



Arês, do período de 1775 e 1782. A prática da alforria por meio das cartas de 
liberdade têm sido analisadas pela historiografia recente como meio de identificar 
a atitude do escravo e sua participação no processo de condução da sua 
liberdade. Nesse sentido, é possível perceber na formas de alforria a prática de 
alguns costumes, como a existência de um pecúlio que permitia ao escravo 
comprar sua liberdade. Além disso, é possível traçar algumas nuances das 
relações entre senhores e escravos. 
 

Dia – 20/08 – Sexta-feira – 13:30h – 17h: 
Os braços do engenho: o trabalho cativo na zona da mata norte riograndense 
Pedro Henrique Mendes Ribeiro – UFRN 
A historiografia norte riograndense muito tem afirmado acerca da 
inexpressividade da escravidão africana na capitania do Rio Grande do Norte, e, 
portanto, pouco tem analisado o perfil dos cativos negros presentes nesta 
capitania. Utilizando como base o inventário de um membro da abastada família 
Albuquerque Maranhão, datado do ano de 1823, o presente trabalho objetiva 
analisar o ofício do escravo, africano ou não, no engenho Cunhaú, na transição do 
período colonial para o primeiro Império brasileiro. Embora o falecimento da 
inventariada, D. Antônia Josefa do Espírito Santo Ribeiro, tenha ocorrido em 1817, 
logo após a participação de sua família, em especial de seu filho, André de 
Albuquerque Maranhão, na revolução daquele mesmo ano, no qual vieram a 
falecer, somente depois de perdoados os réus da referida revolução foi que o 
inventário foi processado. No referido documento é possível observar a listagem 
dos cativos pertencentes à inventariada, assim como seus ofícios desempenhados 
no engenho em questão. Destacam-se as informações referentes à quantidade de 
mulheres, idosos e crianças (jovens menores de 14 anos) presentes na 
propriedade, os quais não constam seus ofícios. Quais seriam os seus ofícios? 
Quais as finalidades dessas crianças estarem na propriedade? Porque tantos 
jovens, cujos pais não constam no documento estudado, faziam-se presentes no 
engenho? Essas são algumas das questões que se pretende analisar. 
 

Mercado de escravos na povoação de Santa Luzia de Mossoró no século XIX 
Waldinea Cacilda da Silva – UFRN 
No Rio Grande do Norte, o estudo sobre a escravidão africana ainda é muito 
incipiente. Estudos que enfoquem especificidades locais dessa história são 
necessários. Essa carência é devido ao fato da historiografia local atribuir o pouco 
peso do trabalho escravo na economia norte-rio-grandense. Comparada com 
outras províncias da região nordeste, que teve presença negra significativa, a 
historiografia local argumenta que devido a fatores como a baixa densidade 
demográfica, a hostilidade climática e o emprego da pecuária extensiva 
corroboraram para justificar a insignificância da mão-de-obra negra no estado. 
Este trabalho propõe apresentar o resultado parcial da pesquisa, que utilizou 



documentos do livro de notas do 1º Cartório de Mossoró entre os anos de 1833 a 
1875, com a finalidade de fornecer um estudo radiográfico sobre a escravidão 
nesta localidade por meio da análise de documentos como cartas de liberdades, 
inventários, documentos de hipoteca, compra e venda de escravos, numa 
maneira de compreender como a sociedade escravista era composta. O escravo 
era uma mercadoria, o preço a ser pago, pela liberdade ou pela venda, era 
acordado com o seu senhor. Ao analisar esta documentação observa-se as 
diferentes estratégias que evidenciam como os escravos conquistaram sua 
liberdade, o preço do escravo na região, o perfil do escravizado e a sociedade 
senhorial. São informações relevantes para realizar uma levantamento sobre a 
escravaria no Rio Grande do Norte, rompendo desse modo o paradigma que a 
presença de escravos negros na região foi irrelevante. 
 

Escravidão e Família no Rio Grande do Norte Setecentista 
Claudia Regina Rezende Ferreira – UFRN 
O tema do presente estudo já foi objeto de pesquisa de vários estudiosos, que 
buscaram desmitificar a teoria de que os escravos viviam em estado de completa 
anomia social, humanizando as relações interpessoais e deixando expressa a 
solidariedade existente nas senzalas e fora delas. Entretanto os estudos ainda são 
muito incipientes e quase todos localizados na região sudeste, Bahia, Pernambuco 
e Maranhão. Para o Rio Grande do Norte, por ser uma região periférica, de menor 
importância econômica, e, possivelmente, por ter sido defendida até pouco 
tempo a tese de que a presença negra teria sido rara e inexpressiva na região, não 
há pesquisas sobre o assunto. O presente estudo procura estabelecer a relevância 
de se estudar a formação de laços familiares escravos africanos no Rio Grande do 
Norte, visto que atualmente já se considera a hipótese de que teria existido uma 
quantidade expressiva de negros escravos no estado e que a sua força de trabalho 
foi de grande importância para a economia dessa região. Visando à confirmação 
da hipótese proposta, foi analisada a freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação, no século XVIII, na cidade de Natal, por meio do acervo 
documental do IHGRN. Pela análise de assentos de batismos e casamentos 
verificou-se uma quantidade expressiva desses sacramentos entre negros 
escravos. Nessa perspectiva, torna-se provável, senão evidente, a formação de 
famílias escravas no Rio Grande do Norte, assim como nas demais áreas 
estudadas por outros pesquisadores, para fins de sobrevivência e de preservação 
das esperanças e recordações, a despeito do sofrimento do cativeiro. Palavras-
chave: escravos africanos; escravidão; família. 
 

Demografia no Rio Grande do Norte (1808-1815) 
Renata Assunção da Costa – UFRN 
Na década de 1970, a historiografia brasileira foi amplamente influenciada por 
pesquisas embasadas na demografia histórica. Historiadores como Robert Slenes 



fundamentam, na mesma época, análises baseadas nos dados extraídos das mais 
diversas fontes primárias a fim de configurar estudos sobre a formação da família 
escrava presente no Brasil, mais especificamente na região de Campinas – SP. Em 
Na senzala uma flor, o historiador Robert Slenes procurou ressaltar fatores que 
estavam invisíveis na historiografia anterior a época de sua escrita sobre a 
temática. O objetivo era mostrar através da demografia da região a quantidade de 
escravos negros e, concomitantemente, de famílias cativas que desenvolveriam-
se prioritariamente no sudeste devido, em grande medida, a economia de 
plantation da região. Com base nesse levantamento de dados, a perspectiva deste 
trabalho é, a partir de registros eclesiásticos do Instituto Histórico Geográfico do 
Rio Grande do Norte, referentes ao período compreendido entre 1808 à 1815, 
apresentar uma análise demográfica em andamento, uma vez que a historiografia 
norte-riograndense, quarenta anos após os estudos de demografia terem 
difundido-se pelo país, ainda a encara de forma sutil. Assim, a análise proposta 
permite perceber a proporção em que os negros, principalmente os que 
constituem família, aparecem nos registros do estado, no sentido de consolidar os 
estudos sobre a influência das etnias africanas. 
 

Ambigüidades da lei do ventre livre (ou lei Rio Branco) e perspectivas para o 
estudo da escravidão no Rio Grande do Norte 
Ana Lunara da Silva Morais – UFRN 
Este trabalho pretende abordar as ambigüidades da lei 2.040 de 28 de setembro 
de 1871, a lei do ventre livre, também conhecida como lei do Rio Branco, e a sua 
aplicabilidade no Rio Grande do Norte. Esta lei, embora conhecida por libertar os 
escravos nascidos a partir daquela data, continha inúmeros artigos, que na 
prática, dificultavam o acesso à liberdade. Esta dificuldade é percebida, na 
província do Rio Grande do Norte, por meio da pesquisa realizada que partiu da 
problematização de uma carta obtida no registro de Touros, que trata da venda 
de uma escrava de doze anos em 1887. As indagações iniciais levaram ao estudo 
sobre as ambigüidades da lei do ventre livre. No levantamento realizado de 
registros de compra e venda de escravos, tem-se percebido que muitas crianças 
embora nascidas após 1871, permaneciam na condição de escravos. Portanto, 
estes indícios sugerem a existência de obstáculos para os escravos, que em teoria 
teriam nascido de “ventre livre” após a promulgação da lei. Dessa forma, serão 
analisadas as ambigüidades da aplicação desta lei no Rio Grande do Norte, nas 
duas últimas décadas da escravidão. 



Simpósio Temático 18: 
 

Espaços da História, Espaços de Identidades: memória, patrimônio e ensino 
Coordenadores: Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN, Prof. Ms. 
Almir Félix Batista de Oliveira – ANPUH-RN & Prof. Ms. Wesley Garcia Ribeiro Silva 
– UFRN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
João Pessoa: 80 anos de 30 
Antonio Fernando Cordeiro Guedes Junior – UFRN 
Nos 80 anos da Revolução de 1930 temos, mais uma vez, a recorrência de um 
tema que por si só gera debates apaixonados. A cidade de João Pessoa completa 
80 anos de sua (re)fundação e as polêmicas em torno de sua memória e sua 
identidade continuam sendo amplo campo de estudos, sinal de que, no mínimo, a 
cidade, como espaço criado e imaginado, causa inquietações palpitantes nas 
pessoas e nas suas relações. Em 1930 vamos da morte de um homem ao 
nascimento de uma cidade, transformou-se personagem em espaço. Acreditamos 
que partindo do principio que é um espaço construído, inventado, simbólico, a 
cidade é um texto a ser lido. Podemos considerar que se trata de uma história 
cultural do urbano, onde iremos estudar este espaço também através de suas 
representações. Desta forma a cidade é objeto de uma complexidade de discursos 
e olhares, de modo que João Pessoa não é apenas uma cidade, mas um espaço de 
memórias coletivas, memórias estas construídas também pela historiografia. 
Entendendo que a memória está nos sujeitos e em como significam o espaço, este 
trabalho se propõe a refletir sobre o pessoense no sentido de perceber como este 
se relaciona com este espaço e esta memória nos 80 anos de sua 
institucionalização. Assim buscamos encontrar pistas, nas várias camadas de 
memórias, de como esta identidade se dá na ligação com este espaço urbano. 
 

Potiguar, uma identidade a espera de invenção? 
João Maurício Gomes Neto – UFRN 
Como se constrói as identidades de um povo? De que maneira, o recorte 
geográfico influi nas representações dos vários grupos sociais, quando estes se 
definem e/ou são definidos, por exemplo, como pernambucanos, gaúchos, 
paraibanos, cariocas, cearenses, baianos...? Que elementos simbólicos, disputas e 
interesses estão envoltos nesses processos de construção identitária? Tomando 
as discussões sobre o potiguar como recorte temático, a presente pesquisa busca 
problematizar os deslocamentos, os impasses nas suas representações, as quais, 
via de regra, costumam apresentá-lo como um ser que não é, constantemente 
seduzido pelos encantos do outro, pelos valores que vêm de fora de suas 
fronteiras. Assim, a partir da espacialidade norte-rio-grandense, investigamos de 
que maneira as identidades espaciais têm sido utilizadas como estratégia, por 



personagens diversos, na tentativa de construir e/ou definir representações que 
caracterizem e singularizem os potiguares, frente aos demais entes da nação. 
 

Museu Casa de Câmara Cascudo: um lugar feito para recordar 
Kaliana Calixto Fernandes – UFRN 
“Sinto-me voltando para casa.”. Essa foi a sensação descrita pela neta de Luís da 
Câmara Cascudo, Daliana Cascudo, durante entrevista dada a um jornal local, ao 
se referir a abertura do “Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo”, criado pela 
família Cascudo em outubro de 2007, mas, só aberto ao público em dezembro de 
2009. O Instituto é presidido pela filha de Câmara Cascudo, Ana Maria Cascudo, e 
administrado pela neta do intelectual potiguar. Ao definir o lugar como um 
mundo de significado organizado, Yi-Fu Tuan nos chama à atenção para o fato de 
que estar arraigado num lugar é uma experiência distinta da de ter que cultivar 
um sentido de lugar. O espaço da casa de Câmara Cascudo transformado em 
museu pelo Instituto abriga novos sentidos, distintos dos experienciados pela 
neta de Cascudo, que viveu neste espaço em companhia do avô toda a sua 
infância e adolescência. No museu Casa de Câmara Cascudo a disposição, o 
contexto e a configuração espaço-temporal dos móveis, objetos, fotografias 
constroem uma determinada memória biográfica, que nos diz o modo como 
Câmara Cascudo, agora, rebatizado pelo Instituto com o nome de Ludovicus, deve 
ser lembrado. Neste trabalho, a partir do discurso museológico biográfico do 
Instituto, numa perspectiva foucaultiana, realizamos uma leitura do processo de 
invenção do Ludovicus. Para análise da exposição museológica selecionamos os 
livros de memória escritos não só por Câmara Cascudo, mas também, pelos seus 
familiares, além de entrevistas dadas por Câmara Cascudo a jornais e revistas 
locais, nacionais e internacionais. 
 

A ressignificação da memória dos protomártires de Uruaçú e Cunhaú: a 
construção de um mito (1970-2005) 
Ana Carolina da Silva Santana – UFRN 
O presente trabalho propõe analisar a história do Rio Grande do Norte, 
especificamente o período do domínio holandês e a forma com que foi 
consolidada esta historiografia no estado, visando estabelecer as demandas 
concretizadas na efetivação da memória em torno do massacre dos reverenciados 
mártires. Nesta perspectiva, pretendemos refletir sobre o que foi produzida pela 
historiografia, entre os períodos de 1970 e 2005 a respeito do domínio holandês, 
em especial sobre os protomártires de Uruaçú e Cunhaú, evidenciando através 
deste trabalho o quanto a permanência deste discurso vem sendo perpassada 
durante vários anos e que resultou na consolidação de uma memória social no 
estado. Incutidos por esta visão, trabalharei com bibliografias que tratam sobre o 
assunto no período evidenciado como referencial, no qual discutirei os conceitos 
de memória que embasam todo trabalho para que possamos entender como este 



processo resultará na efetivação e concretização de uma memória social e 
perpetuação deste mito. 
 

Um "Quarto poder"? A "construção" espacial do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte 
Samuel Jordã da Costa Carvalho 
O presente trabalho tem por objetivo investigar a trajetória histórica do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte partindo do pressuposto de 
que esta instituição adquiriu, ao longo do tempo, atribuições específicas, servindo 
a determinados grupos da sociedade e estando sempre subordinada a outras 
instâncias do poder. Nessa investigação, veremos que a constituição de 1988 se 
apresenta como um verdadeiro divisor de águas no que diz respeito às novas 
atribuições que a instituição adquiriu com a volta do Estado Democrático de 
direito. A partir da constituição cidadã, o Ministério Público ganhou não apenas 
novas atribuições, mas também autonomia administrativa e política, chegando a 
ser chamada de um “Quarto poder”. Além disso, e este é o principal objeto de 
investigação deste trabalho, a instituição iniciou recentemente o processo de 
organização da sua história por meio das atividades desenvolvidas pelo Memorial 
do Ministério Público, demonstrando, assim, um esforço de afirmar e legitimar o 
seu espaço nessa nova configuração social. 
 

Historiografia e produção da identidade mossoroense 
Sadraque Micael Alves de Carvalho – UFRN 
A partir da década de 1980 é possível identificar uma produção acadêmica 
preocupada em oferecer explicações sobre a chamada dominação política da 
família Rosado na cidade de Mossoró. Estudos que tratam desta questão se fazem 
notar até hoje. Nosso objetivo consiste em problematizar parte dessa produção 
acadêmica, composta de trabalhos de geografia, ciências sociais e história, no 
sentido de apontar alguns desdobramentos que essas obras trazem para o campo 
da história. Desenvolvemos a questão em torno das discussões relativas à 
produção de espacialidades e identidades. 
 

A luta contra o único mal irremediável: morte, câncer e mudanças nas práticas 
médicas no Rio Grande do Norte 
Almir Félix Batista de Oliveira – ANPUH-RN 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir, a partir das memórias 
de médicos, enfermeiros, pacientes e familiares as mudanças verificadas nas 
práticas médicas desenvolvidas na luta contra o câncer no Estado do Rio Grande 
do Norte. De mal irremediável a real possibilidade de cura, as práticas médicas, 
ambulatoriais e tratamento foram se alterando ao longo das últimas 30 décadas, 
principalmente com o processo de profissionalização e especialização da medicina 
e de avanços tecnológicos. Essas mudanças estão bem presente na memória 



daqueles que cotidianamente lutaram ou lutam contra a doença e nos permite 
inclusive escrever uma história dessa luta em nosso estado. 
 

O Barroco como elemento produtor da identidade brasileira 
Michael Douglas dos Santos Nóbrega – UFPB 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Barroco como um elemento 
produtor e caracterizador da cultura brasileira. O Barroco por suas diversas 
peculiaridades foi um estilo que marcou sua época e que sua formação esteve 
ligada diretamente a sua localidade e a mentalidade dos seus artífices. O barroco 
não é visto apenas como um estilo e sim como uma cultura da época. Assim 
iremos traçar um perfil geral do Barroco no mundo e no Brasil, suas 
especificidades e trabalhar como se deu a construção dessa identidade barroca 
para a sociedade brasileira. 
 

Religiosidade, identidade e memória na história Serra-Negrense 
Rita de Cássia Dantas de Oliveira – UFRN 
A história oral, metodologia de pesquisa que se constitui de caráter identitário e 
memória de um povo, contribui para enfocar a importância do resgate histórico. 
Assim, objetivando resgatar, preservar e valorizar a história e cultura da cidade de 
Serra Negra do Norte, o referido trabalho vem enfocar a importância do resgate 
histórico com base em textos bibliográficos que se aprofundam na temática, bem 
como apresentar os resultados da primeira pesquisa realizada utilizando-se deste 
enfoque. Nesse sentido, delimitamos um recorte temporal e abordamos um 
episódio voltado para o caráter religioso que marcou as vidas dos moradores 
serra-negrenses, no ano de 1974: o roubo da imagem de Nossa Senhora do Ó, 
padroeira da cidade. O tempo passa e novas gerações surgem, ficando distante 
destas o conhecimento desse fato. E, para proporcionar essas informações e, 
consequentemente, a preservação e valorização da nossa história e cultura, 
realizamos o resgate desse episódio, que ocorreu por meio de depoimentos orais 
com pessoas que tiveram um vínculo maior com o acontecimento. Esta pesquisa 
possibilitou resgatar fatos históricos, que não estavam devidamente registrados, 
mas nas lembranças de seus moradores que a vivenciaram, possibilitando a 
criação de um diálogo presente-passado. 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
Da Macaíba ao Alumínio: experiência do Inventário dos Cocos em Pernambuco 
Sanae Souto S. – UFPE 
Entre setembro de 2009 e janeiro de 2010 uma equipe de pesquisadores sob 
coordenação do Professor Carlos Sandroni trabalhou na etapa pernambucana do 
projeto “Nos quatro cantos do mundo – os cocos do nordeste brasileiro”, 
financiado pelo IPHAN/MinC. O objetivo deste projeto é realizar um levantamento 
para instruir a possível patrimonialização dos cocos do Nordeste. Neste 



levantamento, foi privilegiado o uso da história oral de vida nas entrevistas com 
os atores sociais. Enquanto membros desta equipe de pesquisa, abordaremos 
neste trabalho algumas questões ocorridas durante o processo da transmissão da 
cultura popular. Segundo observamos, este processo está se transformando 
durante a vida dos participantes e, no caso de coco-de-roda da Zona da Mata 
Norte, em maior parte apenas resta na memória das pessoas idosas. Pretendemos 
discutir também sobre o procedimento de registro para melhor descrição dos 
bens intangíveis que incluem cantos, danças e execução e fabricação de 
instrumentos musicais. Serão relatados depoimentos dos coquistas da região, 
com destaque para dois mestres de 90 anos, cantador e artesão de bombos de 
macaíba, José Agripino, da vila São Lorenço de Goiana, e do Mestre Paulo 
Faustino, da cidade de Limoeiro, que afirma de ter introduzido o pandeiro no 
coco-de-roda. 
 

História, Xilogravura e Patrimônio: novas linguagens no Ensino de História 
Nilton Cézar Pereira – UEPB 
O presente artigo baseia-se no projeto de Extensão Universitária “História, 
Xilogravura e Patrimônio: Novas Linguagens no Ensino de História”, desenvolvido 
na Escola Estadual Félix Araújo, na cidade de Campina Grande – PB. Busca-se 
articular os saberes citados para promover o Ensino da História e a preservação 
do Patrimônio Cultural, através da transmissão da técnica xilográfica, aqui 
identificada como um patrimônio cultural, tendo em vista sua prática secular na 
região Nordeste do Brasil, basta citar, por exemplo, as xilogravuras das capas dos 
cordéis. Portanto, o objetivo deste trabalho é estimular praticas pedagógicas que 
contribuam na produção e preservação do Patrimônio Cultural por meio da 
transmissão e da divulgação da técnica xilográfica. Ancorada no diálogo, a prática 
pedagógica desempenhada busca contribuir no processo de resistência, memória 
e divulgação de uma arte, possibilitando o conhecimento de um “saber-fazer”. 
Também faz parte dessa prática a contextualização do processo histórico e a 
importância do Patrimônio Cultural (e sua preservação) para a construção da 
História. Mais que isso, é preciso fazer com que os educandos se reconheçam 
enquanto produtores da História, partícipes de um processo de representação do 
vivido exposto por meio da xilogravura, ou seja, é preciso delegar a imagem 
gravada status de discurso e, através dela tentar interpretar o passado, Tal 
proposta educacional baseia-se numa nova forma de promover o ensino de 
História, a chamada abordagem culturalista. Foram realizados encontros regulares 
com os estudantes da escola (participantes do projeto) abordando questões 
teóricas relativas à preservação do patrimônio cultural, a valorização de práticas 
de resistência e o Ensino de História através da produção de xilogravuras, as quais 
retratam o patrimônio cultural da cidade de Campina Grande-PB, suas obras 
arquitetônicas e manifestações humanas. Assim, propomos discutir a preservação 



do Patrimônio Cultural e o ensino de História, guiados pela transmissão da técnica 
de produção da xilogravura. 
 

A Educação Patrimonial como ferramenta para construção da memória coletiva 
Maria Cristina Leandro de Oliveira – UNP 
A questão patrimonial é um dos temas que vem tomando conotação nos últimos 
anos. Tal processo se justifica pela necessidade de identidade criada através da 
memória. Segundo Le Goff, a memória se constrói através do intelecto e do 
psíquico, o qual ocasiona uma representação de seleção do passado do indivíduo 
que está inserido em um contexto social. Este trabalho tem por objetivo a 
exposição das atividades de Estágio Supervisionado I proporcionado pelo Curso de 
História da Universidade Potiguar (UnP), que teve sua proposta alicerçada na 
questão Patrimonial, com suas atividades desenvolvidas na Escola Estadual Zila 
Mamede, Natal-R/N, sendo esta trabalhada na perspectiva de um Bem 
Patrimonial. A organização do trabalho aliou teoria e prática com seus objetivos 
centrados a partir de uma reflexão crítica. A metodologia segue a proposta de 
uma Educação Patrimonial segundo Maria de Lourdes Parreiras Horta, a qual nos 
diz que trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho 
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de 
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, constituindo-se como um 
instrumento de “alfabetização cultural”. Estruturado em três etapas, o trabalho 
foi estabelecido de modo que os alunos, desde o primeiro momento, se 
percebessem como sujeitos históricos. Assim, houve a exposição dialogada acerca 
da temática do Patrimônio mundial, nacional e local e posteriormente a análise 
dos dados obtidos através dos questionários e, assim, a metodologia aplicada de 
acordo com o conhecimento prévio dos alunos acerca da sua Escola como um 
Patrimônio Cultural. O aprendizado através do método da investigação é um dos 
princípios na estimulação do processo educacional, que tratará de desenvolver no 
observador uma análise crítica dos acontecimentos no descobrimento da 
realidade cultural. Este processo torna-se um rico instrumento na conjuntura de 
reencontro do indivíduo consigo mesmo, o que irá resgatar sua auto estima por 
meio da revalorização e reconquista de sua própria cultura e identidade. 
 

Depredação x educação patrimonial: um breve relatório sobre a região de 
Santana, através das pesquisas desenvolvidas pelo LAHP desde o ano de 2001 
Daiane Kalline Barreto Caldeira Lott – UERN 
No Rio Grande do Norte é conhecido o grande número de sítios arqueológicos, 
nos quais são encontrados principalmente registros rupestres, porém há uma 
grande preocupação em relação a sua preservação, na cidade de Santana do 
Matos, por exemplo, nos últimos cinco anos foram encontrados 72 novos sítios 
arqueológicos, porém a situação desses sítios é de total abandono. Em primeiro 
lugar quanto à questão do tempo, já que as gravuras foram feitas com material 



orgânico (falando em pinturas rupestres), são assim vulneráreis as intempéries, e 
a uma depredação natural, além disso, existe um descaso do governo e uma falta 
de educação patrimonial da população, que dão origem a diversos problemas que 
levam a depredação desse patrimônio, chegando inclusive a promover a extinção 
de sítios causados por esse descaso. Nesse trabalho quero mostrar o estado dos 
sítios arqueológicos na cidade de Santana do Matos, alguns antes da intervenção 
do homem, ainda preservados, e outros depois das suas ações depredativas, 
como também mostrar exemplos de sítios extintos nesse município e um pouco 
do que já foi feito para diminuir essa destruição desses patrimônios. 
 

A institucionalização do Patrimônio Potiguar 
Maria Margarida Oliveira de Melo – UFRN 
A expressão Lugares de memória foi criada por Pierre Nora para designar as 
relações existentes entre a história e a memória. É a partir da idéia de Nora que 
analisamos os espaços de memória no Rio Grande do Norte: Fundação José 
Augusto e o IPHAN e os bens que foram institucionalizados por esses órgãos. 
 

“O Arquivo” 
Adriel Felipe de Alcântara Silva – UFRN 
Surgido como resposta a uma demanda da disciplina de Arquivistica Histórica para 
que se criasse uma abordagem que conseguisse prender mais a atenção do aluno 
e tornasse mais simples a exposição do conteúdo da disciplina. “O Arquivo” tenta 
através de uma forma não tão convencional, mas que já não é novidade dentro 
das salas de aula que é o uso da arte seqüencial, popularmente conhecido como 
quadrinhos, facilitar a interação entre aluno e o objeto da disciplina. Embora os 
resultados de tal empreendimento ainda não possam ser avaliados, é possível 
fazer uma analise do seu processo de criação e como foi feita a abordagem da 
disciplina dentro do trabalho alem da própria experiência de confecção do projeto 
que acarretou algumas dificuldades, como conseguir criar uma abordagem que 
nos permitisse utilizar os principais pontos da disciplina sem fugir demais a 
provável vivencia e experiência que os alunos da disciplina por ventura possam 
ter na pratica como as condições de mau condicionamento e desorganização de 
um arquivo, assim como o procedimento envolvido para se realizar um 
diagnóstico e organização do mesmo. 
 

O papel na era do computador: Arquivística aplicada à informática 
Nelson Gustavo Fenoy Rosenberg – UFRN 
Este estudo, dirigido principalmente aos profissionais de informática, discute a 
importância, no mundo atual, da interdisciplinaridade entre a informática, devido 
à grande massa documental hoje produzida em e para suportes puramente 
eletrônicos, com a arquivística, ciência que há muito tempo já estuda a 
organização e produção dos documentos, sua ordenação em arquivos, sua relação 



com o órgão produtor e a acessibilidade as informações contidas nestes 
documentos. A união dos saberes das duas disciplinas se mostra indispensável 
para a salvaguarda das informações no mundo digital para qual a sociedade 
caminha. Palavras-chave: Documentos Eletrônicos, Arquivística, Informatização. 
 

Dia – 19/08 – Quinta-feira – 13:30h – 15h: 
Imaginários e práticas urbanas: o futebol na Natal das décadas de 1960 e 1970 
Victor Gabriel Campêlo Assunção – UFRN 
Analisar a construção de identidades relacionadas à prática do futebol na cidade 
do Natal a partir da década de 60 é em grande medida um exercício de 
interpretação de imagens e representações partilhadas com um espaço urbano 
que sofre grande transformação no período. Para percorrer profundamente as 
trilhas da construção da identidade futebolística é necessário pensar a prática da 
vida urbana e o imaginário que a estrutura enquanto filtros da ação futebolística, 
pensar o seu duplo também é necessário, até que ponto a prática do futebol - 
abarcando nesse conceito as mais diversas atividades operadas em torno do 
esporte, sejam elas: jornalísticas, gestoras, atléticas, torcedoras – define uma 
determinada inserção na vida urbana. Assim nossa abordagem propõe seguir os 
rastros da construção das identidades do futebol natalense que se materializam 
no projeto de inserção dos dois maiores clubes da cidade dentro de um 
imaginário urbano que se descortinava, e no projeto de construção do estádio 
Castelão. Entender tais projetos, que são também propostas de identidades, se 
faz possível a partir da desconstrução destes objetos. Acreditamos que seguir os 
rastros dessas identidades nos possibilita desnudar os sentidos da operação que 
transforma o campeonato natalense em campeonato potiguar e o povo em 
multidão torcedora. Palavras Chave: Identidade, Esportividade, Cultura Urbana. 
 

Produções espaciais na Natal de 1962-1974: estratégias de disciplinamento da 
expansão da urbana 
Felipe Tavares de Araújo – UFRN 
Em 1962, Aluízio Alves funda a FUNDHAP juntamente com o bairro da Cidade da 
Esperança. Assim, configurou-se a tentativa de organizar um espaço popular onde 
grande parte das habitações seriam construídas e financiadas pelo governo.Já por 
volta de 1972,no governo Cortez Pereira, esse órgão transformou-se em COHAB e 
INOCOOP e ocorre uma ruptura no modo de fazer políticas habitacionais.Esses 
órgãos construíam e financiavam casas para grupos previamente selecionados e 
diferenciados pelo próprio discurso e objetivos dessas instituições.Assim, 
enquanto no governo civil de Aluízio Alves havia grande investimento na Cidade 
da Esperança, no governo militar de Cortez Pereira houve investimentos em 
Lagoa Nova, Neópolis e Tirol, demonstrando novas preocupações na produção de 
espacialidades urbanas.Essas iniciativas do governo, contudo, findaram por 
buscar ordenar a expansão de Natal.Então, como ocorreu esse crescimento 



urbano tendo em vista as tentativas do poder público de ordenar a cidade? 
Alguma outra estratégia foi traçada nesse sentido? 
 

"Homens do Campo", da Igreja e da Política: o SAR e as relações sociais no 
espaço ruralista norte-rio-grandense entre 1949 e 1964 
Fabiano Marques da Costa – UFRN 
Em fins do ano de 1949 a Arquidiocese de Natal cria o Serviço de Assistência 
Rural, órgão que transitava entre discursos conservadores e progressistas que 
permeavam esta instituição em meados do século XX. Progressista pelas práticas 
desenvolvidas objetivando solucionar ou amenizar os problemas do “homem do 
campo”, defendendo seus direitos e fomentando a sindicalização desses 
trabalhadores rurais. Ao fazer frente ao “avanço” do comunismo, como era 
constantemente noticiado em seu jornal institucional A Ordem, percebe-se o 
caráter conservador da Arquidiocese e, consequentemente, desse órgão. Devido a 
uma ausência da atuação da Igreja Católica nas questões sociais, focando-se nas 
espirituais, existia uma preocupação por parte dela que com a chegada dos ideais 
comunistas o “homem do campo” pudesse ser influenciado, e até mesmo incutido 
a deixar o cristianismo, já que o discurso comunista era tão voltado aos 
problemas sociais, e a Igreja, até então, não havia dado tanta importância aos 
mesmos. Nesse sentido, o SAR foi esse braço coercitivo da Igreja que se 
preocuparia com as questões sociais, e via esse “homem do campo” com 
preocupações e temores, já que esses poderiam ser persuadidos pelos 
comunistas, “destruidores da moralidade”. A partir disso, algumas questões são 
suscitadas: Que influências os ideais da teologia da libertação exerceram sobre 
esse movimento? Como se dava a atuação desse Serviço junto às comunidades 
rurais? Quais mudanças nas relações e práticas sociais o movimento propunha? 
Que estratégias eram utilizadas para se atingir tais propostas? Que relações, 
sociais e políticas, eram estabelecidas para materializar os ideais do SAR? Tendo 
tais questões como norte, a presente proposta visa analisar como se deu a 
atuação do Serviço de Assistência Rural/SAR no estado do Rio Grande do Norte no 
período de 1949 à 1964, visando perceber quais motivações, disputas e interesses 
levaram a Arquidiocese de Natal à criação desse Serviço, objetivando também 
perceber, primordialmente, como se deram as relações sociais entre esse órgão 
da Igreja Católica, representantes do Estado e o “homem do campo”. 
 

Dia – 20/08 – Sexta-feira – 13:30h – 17h: 
Um olhar sobre o perfil dos professores de História das Escolas Públicas no 
Município de Canguaretama-RN 
Francicélia Maria Mendonça da Silva – UFRN 
Este trabalho apresenta um perfil atual dos professores de História das escolas 
públicas do Ensino Fundamental do município de Canguaretama-RN, tendo em 
vista, o processo ensino-aprendizagem em História. Em decorrência das 



mudanças ocorridas na legislação educacional brasileira, é indispensável que o 
professor domine e compreenda as demandas de ensino para desenvolver uma 
aprendizagem eficaz nos alunos. Para tanto, além de pesquisa bibliográfica, foi 
desenvolvida no período de fevereiro a abril de 2010, pesquisa de tipo 
etnográfico, envolvendo procedimentos como observação, diário de campo e 
elaboração e análise de questionários com perguntas abertas e fechadas 
aplicados aos docentes das Escolas Municipais “Juarez Rabelo”, “José Carvalho e 
Silva” e “16 de Julho”. Os resultados mostraram opiniões diferentes acerca do 
processo ensino-aprendizagem da História, variando entre aquelas que o 
consideram como reflexivo e multicultural até aquelas que o concebem como um 
processo investigativo, baseado em questões-problemas. Acerca da importância 
de estudar História, as considerações dos docentes investigados demonstraram 
igualmente diferenças, passando daquelas que apontavam a importância de 
“entender o presente” e “estudar o presente” até aquelas que relacionavam o 
presente a outros tempos, inclusive o futuro. Foi assim encontrada a opinião de 
que a História é importante para “estudar o presente, passado e futuro”. Foi 
possível ainda perceber opiniões mais densas ao salientar a importância do 
estudo da disciplina relacionada à promoção da cidadania, de valores e atitudes 
de respeito a diferentes povos e culturas. Ao analisar o perfil dos professores, as 
condições de trabalho e a situação social foi possível perceber que a compreensão 
acerca de tais elementos é decisiva para se promover uma educação para todos e 
de qualidade. A participação dos docentes nessa pesquisa foi relevante na 
consolidação de mudanças qualitativas na educação no município. Palavras 
chaves: Perfil de Professores, História, Ensino Fundamental. 
 

As Fontes Escritas nas Aulas de História no Ensino Fundamental II 
Diego Firmino Chacon – UFRN 
Na maioria das vezes,os documentos históricos não são trabalhados pelos 
professores de História em sala de aula. Foi baseado em tal postura dos docentes 
com relação às fontes em sala de aula, que o atual estudo busca analisar como o 
uso das fontes escritas no Ensino Fundamental II pode contribuir para elaboração 
de conceitos básicos, por parte dos alunos, da disciplina de História. Além do 
mais, pretende-se saber se utilização desse material, na sala de aula, propiciaria 
uma dimensão mais prática e concreta do ensino de História, visto que os 
discentes, muitas vezes, justificam que não gostam da disciplina, porque não 
vêem sua importância prática no dia-a-dia.Os teóricos que são mencionados e 
analisados nesse artigo foram Circe Bittencourt, Ubiratan Rocha, Maria Teresa 
Nidelcoff, Jean Hasseford, Lefort Geneviève e Susane Oliveira, os quais 
contribuíram tanto com relações a aplicação de conceitos, quanto da metodologia 
para melhor desenvolver esse trabalho, juntos aos alunos do ensino Fundamental. 
 



Saberes e práticas dos professores dos anos iniciais: um diálogo sobre o 
patrimônio histórico local 
Danielle da Silva Ferreira – UAG/UFRPE 
Este trabalho tem como objetivo principal analisar o Ensino de História nos anos 
iniciais de escolas públicas do município de Garanhuns-PE, a partir da 
compreensão que os professores possuem a respeito das potencialidades 
metodológicas que o Patrimônio Histórico-Cultural apresenta para fundamentar o 
Ensino de História Local. O estudo se alicerça na abordagem da História Cultural, 
nos estudos do Patrimônio Histórico e da Educação Patrimonial. Participaram da 
pesquisa três professoras de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de escolas 
municipais da cidade de Garanhuns-PE. Utilizamos como instrumentos 
metodológicos entrevistas semi-estruturadas e observação de aula. Com a 
realização deste estudo foi possível constatar que a disciplina de História é 
desprestigiada perante o cenário educacional estudado e que o Patrimônio 
Histórico do município é pouco conhecido e não é explorado como espaço de 
construção de identidades das quais também são suas expressões. Nesse sentido, 
podemos dizer que a História como disciplina escolar ainda merece estar no cerne 
de muitas discussões e reflexões no município, para que possa ser significativa na 
formação dos educandos, se pensamos numa educação histórica que se constitua 
em elemento de orientação de homens e mulheres no seu tempo e espaço. 
 

O teatro Alberto Maranhão e as práticas educacionais 
Magna Rafaela Gomes de Araújo – UFRN 
A política nacional de Cultura do Estado brasileiro tem como base de seus 
princípios fundamentais como afirma Renato Ortiz “conservar o acervo 
constituído e manter viva a memória nacional, assegurando a perenidade da 
cultura brasileira” possibilitando o surgimento de atividades de preservação da 
memória nacional como são os casos dos museus, das datas comemorativas entre 
outros; resultando no estabelecimento de uma memória e de uma identidade 
nacional que se pretende plural. Este trabalho tem por objetivo o estudo de um 
dos bens que constituem o patrimônio histórico oficial do estado do Rio Grande 
do Norte, o Teatro Alberto Maranhão. Partindo da consideração de que o teatro 
Alberto Maranhão é um dos patrimônios mais conhecido e visitado de Natal - RN; 
meu objetivo nesse trabalho vai além da naturalização do teatro como um bem 
histórico, e se permite a analise de sua interação na atualidade com aqueles que 
devem segundo o poder público; valorizar, vivenciar e preservar este patrimônio 
como um dos elementos constituintes de nossa história, de nossa memória e de 
nossa identidade cultural. Em meu trabalho pretendo perceber como essas 
eleições oficiais que desembocaram na constituição dos símbolos da história de 
Natal, disseminando essas idéias entre a população local ao longo de décadas, 
não resultaram de simples eleições motivadas apenas pela sua antiguidade e 



beleza arquitetônica, como também observar através das práticas educacionais 
como os professores e estudantes percebem esse local, sentem-se representados 
ou não? Qual a concepção de patrimônio histórico e de cultura potiguar difundida 
no ensino básico? Para a constituição do trabalho utilizo os estudos de Eric 
Hobsbawm, Pierre Norra, Michael Pollak, Roger Chartier, Françoise Choay, 
Jacques Le Goff. 
 

Museu do Homem Sergipano (MUHSE): práticas de Educação Patrimonial e 
construção identitária 
Cristiane Batista dos Santos & Rodrigo Halley dos Santos Reis 
As práticas de educação patrimonial exercidas por instituições museológicas 
constituem-se em um dos instrumentos de eficácia considerável no processo de 
estímulo de valores e construção das identidades coletivas. Esse processo de 
construção identitária se respalda essencialmente nos elementos culturais 
representativos da realidade na qual os indivíduos fazem parte. Dessa maneira, 
um museu não pode ser visto apenas como espaço físico destinado a ‘guardar 
objetos’, mas um local que proporciona reflexões acerca da valorização da cultura 
material e imaterial do homem. Com base neste pressuposto, o presente trabalho 
tem como objetivo apresentar os resultados do estudo realizado sobre as práticas 
de educação patrimonial que têm sido desenvolvidas no Museu do Homem 
Sergipano (MUHSE) analisando sua forma de interagir com o público e de 
estimular a cultura em todos os seus aspectos semânticos. Para tanto se utilizou 
pesquisa bibliográfica, análise de materiais fornecidos pela administração do 
museu e entrevista. Supõe-se que essas práticas educativas contribuem para a 
formação de representações e re-significações sócio-culturais. Aberto ao público 
desde 1996, o MUHSE é composto de uma exposição permanente que aborda a 
temática sobre o Homem Sergipano e uma exposição temporária, que é 
organizada de acordo com datas significativas brasileiras e sergipanas. Na 
consecução deste trabalho, foram utilizados conceitos teóricos como o de 
patrimônio cultural (UNESCO: 1972, 2006, 2008), memória (LE GOFF: 2003) e 
preservação cultural (PELEGRINI: 2006). 
 

Patrimônio e memória: a utilização de cidades coloniais com recurso didático 
nas aulas de História 
Ane Luíse Silva Mecenas Santos – UFSE 
Nos últimos anos, o ensino de História passou por um processo de renovação. As 
aulas antes restritas ao tripé quadro/giz/livro didático tiveram seu leque de 
possibilidades ampliado, com as inovações propostas pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Partindo desta perspectiva, o presente trabalho tem o 
objetivo de estudar as possibilidades de uso da cidade do período colonial como 
recurso didático nas aulas de História. Para isso, foi realizado o levantamento das 
potencialidades das cidades coloniais, adequando-as aos conteúdos de história. 



Temáticas como a colonização portuguesa, sociedade colonial, o ciclo do açúcar e 
o barroco podem ser discutidos pelas ruas das cidades. Todas essas questões 
podem ser articuladas com os conteúdos de outras disciplinas, promovendo o 
diálogo interdisciplinar, como propõem os PCNs. 
 

Estágio Supervisionado e formação de professores: um relato de experiência 
Elicardna Araújo de Oliveira – UERN 
Este trabalho trata de uma experiência no decorrer da formação inicial de professores 
do Curso de Licenciatura em História da UERN, no Núcleo de Alexandria. Tomou-se 
enquanto ponto de referência as mudanças curriculares que reconfiguraram as 
disciplinas de estágio curricular supervisionado, estruturadas a partir da concepção da 
pesquisa sobre o ensino de História como eixo norteador da formação do Historiador-
Professor. Este relato apresenta as vivencias com a turma do 8º período do NAESA, 
primeira a experienciar o novo desenho formativo. O objetivo foi analisar as quatro 
etapas do Estágio Supervisionado sendo elas: o contato com fontes; análise das 
práticas de gestão e das práticas pedagógicas nas variadas disciplinas curriculares; 
análise das práticas pedagógicas em História e a vivencia da regência de classe, tendo 
como fontes os artigos produzidos como elemento síntese das reflexões realizadas nas 
disciplinas de Estágio, documentos elaborados ao longo do curso e relatos 
apresentados pelos graduandos no decorrer do processo. A análise nos permite 
afirmar importantes e positivos resultados da reformulação curricular do Curso de 
História da UERN. Observou-se que esse novo formato tem contribuído para uma 
ampliação do conceito de prática e conseqüentemente para a formação profissional 
desses graduandos, principalmente no que se refere à reflexão acerca da própria 
prática pedagógica dos alunos-mestres. 
 

Conhecimento Histórico Escolar: pesquisa e ensino através dos currículos de História 
Marta Margarida de Andrade Lima – UAG/UFRPE 
Este texto analisa uma atividade desenvolvida com os alunos e alunas dos 4º períodos 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, na disciplina História na Prática 
Pedagógica II, no ano de 2008. Nosso objetivo era compreender as concepções, os 
referenciais teórico-metodológicos e as prescrições do e para o ensino de história 
através da análise dos textos curriculares produzidos pela Secretaria de Educação do 
estado de Pernambuco e/ou seus municípios, durante as décadas 1970 a 1990, até a 
publicação dos PCNs para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Para a 
realização desse trabalho partimos de duas preocupações: a primeira, fazer uma 
leitura apurada da literatura pertinente ao campo curricular, uma vez que o currículo 
é um elemento fundamental da cultura escolar, o qual se constitui em território de 
confrontos entre determinações externas à escola e suas tradições, saberes e práticas; 
e a segunda, conhecer o trabalho com fonte documental para que pudéssemos 
explorá-la, de acordo com o que, a princípio, procurávamos conhecer. Buscamos 
então leituras sobre fontes históricas e procedimentos metodológicos com 
documentos escritos, bem como o significado atribuído a essa atividade em diferentes 



abordagens historiográficas. Paralelamente a essa incursão teórico-metodológica nos 
dois campos indissociáveis – História e Pedagogia – para a reflexão sobre a disciplina 
história, construímos a análise dos textos curriculares a partir da sua problematização 
como fonte histórica, identificando sua autoria, contexto de produção e 
intencionalidade político-educacional. Na articulação dos diferentes textos, 
estabelecemos as relações passado-presente no sentido da desconstrução de uma 
visão naturalizada sobre o que é proposto, imposto ou apropriado para o universo 
escolar em diferentes épocas. Concluímos que atividade foi exitosa, sobretudo no 
tratamento de textos como fontes documentais, que sob um olhar investigativo 
contribuiu significativamente para a construção do conhecimento acerca do saber 
histórico escolar. 
 

Formação continuada e o Projeto Território, patrimônio e comunidade: construindo 
novas identidades e reflexões sobre o currículo no CEFAPRO Pólo de Tangará da 
Serra 
Adriana Germana Luzia – CEFAPRO/SEDUC-MT 
A realidade educacional brasileira, pautada na racionalização e numa visão de 
sociedade moderna de matriz neoliberal, impõe uma concepção de educação que 
tende a desconsiderar as marcas identitárias que diferenciam indivíduos e grupos 
sociais em contexto diversos. Assim a presente comunicação consiste em um relato de 
experiência de um projeto de formação continuada específico para as escolas do 
campo, desenvolvido pela equipe de professores formadores do CEFAPRO Pólo de 
Tangará da Serra durante o ano de 2009. O objetivo das ações de formação foi instigar 
reflexão acerca da construção e implementação das políticas públicas de formação de 
professores no âmbito da modalidade da Educação do Campo, no intuito de contribuir 
com o fortalecimento das discussões e debates sobre os desafios da profissão 
atendendo às especificidades e complexidade das relações sociais identitárias do viver 
“no e do campo”, sobretudo em Escolas de Assentamentos. Contudo é importante, 
conhecer as políticas de formação continuada do CEFAPRO, fundamentada nos 
estudos e reflexão teórica de autores como Paulo Freire, e António Nóvoa. 
Focalizamos nas ações formativas do projeto, os estudos e pesquisas sobre os “lugares 
de memória” dos trabalhadores do campo, procurando dar visibilidade às relações de 
coexistência em um “território” com riquíssimas histórias de lutas pela posse da terra, 
bem como a valorização dos saberes docentes construídos a partir das memórias 
compartilhadas do “lugar de onde se fala”, tendo em vista sua incorporação no 
currículo escolar e na ressignificação das práticas pedagógicas, por considerar o 
contexto extraindo elementos da prática social. Portanto, um projeto de formação 
que atenda na perspectiva multicultural. Palavras Chave: Formação Continuada, 
Patrimônio Cultural & Mémória, Políticas Públicas. 

 
 
 



Simpósio Temático 19: 
 

Livros Didáticos de História: múltiplas abordagens para um complexo artefato 
cultural 
Coordenadores: Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN & Prof. 
Ms. Alexsandro Donato – UERN 
 

Dia – 17/08 – Terça-feira – 13:30h – 17h: 
O texto literário e as múltiplas abordagens para o Ensino de História 
Paulo de Oliveira Nascimento – UEPB 
Segundo Ruiz (2007), o professor de História precisa levar o aluno a ter uma visão 
mais ampla dos fatos, a partir de múltiplas abordagens. A literatura se coloca como 
uma destas múltiplas abordagens, na medida em que um texto literário pode ser 
elencado na compreensão de uma dada época, um determinado acontecimento 
histórico. A partir disto, atentamos para três textos literários, postos no livro didático 
História em documento: imagem e texto (RODRIGUE, 2006), considerando tais textos 
enquanto documentos e objetos de estudo como uma nova abordagem para o ensino 
desta disciplina. A escolha destes textos (Carta do governador da capitania de 
Pernambuco ao rei, O garimpeiro Isidoro e discriminação racial, dos séculos, XVII, XIX e 
XVIII respectivamente) justifica-se por seu conteúdo, quando falam de contextos em 
que negros figuram como personagens principais. Levantamos questões relacionadas 
aos textos/documentos escolhidos, envolvendo a tipologia textual, o autor e suas 
motivações, o contexto histórico no qual foram escritos, etc. Também pretendemos 
sondar as pretensões de Rodrigue, na escolha de tais textos e que possíveis vieses 
identitários poderiam estar envolvidos, quando esta argumenta que documentos 
variados subsidiam discussões, debates, trocas e que ajudam na produção do saber 
histórico, na medida em que estas linguagens diferentes, interdisciplinares, postas 
nestes livros didáticos, contribuem para reflexões sobre questões contemporâneas e 
para a formação do pensamento analítico e crítico. Ruiz (2007) considera a literatura 
enquanto uma alternativa para o processo de conhecimento histórico, na medida em 
que ajuda o aluno a ter uma maior percepção dos acontecimentos, numa abordagem 
comparativa entre o documento histórico e o texto literário e suas proposições 
elucidarão nosso trabalho. A despeito das possíveis relações entre a História e a 
Literatura, Albuquerque Júnior (2007) nos subsidiará. No que tange às questões 
referentes à identidade, buscaremos subsídios teóricos em Hall (2000) e Bauman 
(2005). 
 

Os usos da história temática: uma análise do livro didático de história para o 
ensino médio 
Anne Micheline Souza Gama Rodrigues – UFCG 
A partir de meados do século XX foram verificadas sensíveis mudanças no fazer 
historiográfico, principalmente com as contribuições do grupo francês da Escola dos 
Annales. Objetivamos neste trabalho apresentar os reflexos dessas modificações da 



historiografia no ensino de história, mostrando que teoria e prática estão imbricadas. 
Nossa proposta é refletir sobre a história temática, uma das novas abordagens 
metodológicas para o ensino de história, mais especificamente analisar livros didáticos 
de história, que são um dos instrumentos mais utilizados no cotidiano escolar. 
Analisamos exemplares editados nas últimas duas décadas – 1990 e 2000 – a fim de 
verificarmos se na historiografia didática estão sendo inseridas as inovações teórico-
metodológicas da história, bem como tecendo reflexões quanto aos usos desse 
material didático pelos historiadores-professores. Palavras-chave: ensino de história, 
história temática, livro didático. 
 

Nas Páginas da “História”: relações entre currículo e livro didático 
Simone Dias C. de Oliveira – UFSE 
Este trabalho trata do Ensino de História a partir das novas propostas curriculares da 
década de 1980, que foram acompanhadas por novas tendências historiográficas e 
pedagógicas para a escolarização brasileira. Para tanto, toma o livro didático de 
História como objeto e fonte de pesquisa. Tem por objetivo apresentar a investigação 
sobre a coleção “História” de José Roberto Martins Ferreira feita a partir do 
mapeamento e análise dos seus conteúdos conceituais de História e da forma 
pedagógica que foram trabalhados. Na pesquisa, em andamento, sobre o currículo do 
ensino de História da rede pública municipal de Feira de Santana – BA da 5ª a 8ª série 
entre 1994 e 1999 esta coleção aparece dentre as mais citadas pelos professores 
entrevistados como organizadora das aulas. Os resultados da pesquisa indicam que a 
configuração curricular dos quatro livros, apesar de primar pela formação econômico-
social das sociedades, traz consigo o peso da tradição. Os conteúdos conceituais de 
História da coleção estão organizados predominantemente na tradicional divisão 
quadripartite da História e mantem os marcos políticos da Europa e do Brasil. Quanto 
à forma pedagógica assumida pela coleção, os quatro grupos de atividades do livro 
base buscam desenvolver habilidades intelectuais específicas: assimilar conceitos, 
analisar o processo histórico, desenvolver a criatividade e a capacidade de opinar, 
pesquisar. Outras linguagens metodológicas são também utilizadas pelo autor: mapas 
históricos comentados, fotos de monumentos comentadas e documentos com 
questões para resolver. Percebe-se que a maior preocupação do autor foi com as 
questões pedagógicas. 
 

As aulas de História no Colégio Estadual Clériston Andrade na cidade de 
Eunápolis/Bahia e o papel do livro didático 
Nathalia Helena Alem – IFECT-BA 
O presente trabalho está inscrito em uma pesquisa mais abrangente que investigou a 
História do Ensino de História, de 5ª a 8ª série, do antigo Ensino Fundamental, entre 
os anos de 1993-1999, no Colégio Estadual Clériston Andrade, na cidade de Eunápolis 
Bahia, e que buscou compreender as permanências e mudanças do ensino desta 
disciplina na rede estadual, no referido período. Filiada ao campo da História da 
Educação, realizarmos nossa aproximação com as salas e as aulas de História do 



referido colégio, efetuando uma pesquisa documental, que contou com a analise da 
legislação vigente no período, das diretrizes curriculares para o ensino da disciplina da 
rede estadual e das cadernetas escolares, bem como com os depoimentos das 
docentes que ministraram a disciplina. Reconhecemos, no decorrer do trabalho, que 
um elemento normativo exterior à escola, não institucionalizado, tinha um papel 
preponderante na organização do currículo da disciplina de História no período, o 
Livro Didático. Em nosso percurso, esse material didático, apareceu como um 
instrumento normatizador da disciplina, muito mais presente e importante, do que o 
currículo oficial de História proposto pela Secretaria de Educação da Bahia, ou a 
formação inicial e continuada das docentes. Sua presença nota-se, desde a escolha 
dos conteúdos, metodologias e finalidades postas para a disciplina, bem como nas 
finalidades reais postas em prática. Assim, seu papel na construção do currículo real 
nas salas de aula, se mostrou bem maior do que de inicio dimensionávamos em nossa 
pesquisa e, por outro lado, apontou a necessidade de intensificar estudos que o 
tenham como objeto. 
 

A História do Tempo Presente num livro didático de história intercalada 
Max Willes de Almeida Azevedo – UFSE 
Este trabalho tem como objetivo principal o levantamento das teses para a construção 
de mapas conceituais no livro História e vida integrada dos autores Claudino Piletti e 
Nelson Piletti (coleção aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático – 2008) 
referentes à História do Tempo Presente. Nosso objeto se justifica por ser um 
instrumento básico usado para o conhecimento histórico dentro das salas de aula, 
pois transmite conhecimento para os alunos e é também usado para a pesquisa, como 
um importante elemento dentro da temática Ensino de História. A partir disso, a 
metodologia usada é o levantamento dos conceitos para o desenvolvimento de mapas 
conceituais, sustentada num referencial teórico que tem como as definições de 
conteúdo conceitual de base César Cool (2000), de conceito de Eysenck e Keane 
(2007) e de conceito histórico e substantivo de Peter Lee (2005). Assim, foi possível 
detectar os principais conteúdos referentes à História do Tempo Presente 
encontrados numa coleção de livros didáticos de História intercalada. 
 

Ilustrações nos livros didáticos: representações dos indígenas nos manuais de 
História do Brasil 
Kléber Rodrigues Santos – UFSE 
Esta comunicação visa apresentar algumas discussões de uma pesquisa, ainda em 
curso, que tem como objetivo, conhecer as mudanças e continuidades nas imagens 
utilizadas para representar o índio nos livros didáticos de História do Brasil. Além 
disso, a pesquisa pretende identificar como migramos de uma idéia de indígena 
genérico para uma idéia de respeito às diferenças, investigar de que forma e a partir 
de que época as ilustrações usadas nos livros didáticos de História do Brasil passaram 
a mostrar os índios como atores históricos e entender como as ilustrações usadas nos 
livros didáticos de História do Brasil passaram a não mais representar os indígenas 



como sociedades em via de desaparecimento. A questão das imagens no livro didático 
vem sendo bastante discutida nos estudos históricos. Atualmente as ilustrações são 
consideradas fontes históricas de grande importância. Por isso, é preciso saber a partir 
de quando o uso de ilustrações passou a refletir a valorização da diversidade étnico-
cultural e da História indígena e entender como tais imagens utilizadas foram, ao 
longo do tempo, abandonando a idéia de índio genérico, e em processo de 
desaparecimento. 
 

Mudanças e permanências nos exercícios dos livros didáticos de história: uma 
proposta de pesquisa 
Ana Maria Garcia Moura – UFSE 
O livro didático é um artefato produzido especificamente para ser utilizado em 
situações didáticas e é constituído por imagens, textos e exercícios (FREITAS: 2009). 
Com base nessa definição infere-se que ele é organizado e pensado para ser utilizado 
em situações de ensino-aprendizagem. Seus elementos constitutivos tomam forma a 
partir de fundamentos retirados da ciência de referência e da ciência da educação. 
Nesse sentido, é composto pela ação conjunta de teorias da educação e teorias da 
ciência que dá base para os conteúdos conceituais. No entanto, muitas pesquisas 
sobre livros didáticos restringem-se a analisá-los somente sob o aspecto da ciência 
que subsidia os conceitos do conteúdo a ser apresentado. A disciplina a que estão 
vinculados ganha destaque enquanto que os aspectos pedagógicos prescindem na 
maioria dos exames realizados (STAMATTO: 2007). Os pesquisadores preocupam-se 
com a abordagem das renovações historiográficas, que conteúdos conceituais estão 
sendo destacados, sem, contudo, enfatizar o espaço ocupado pelas teorias 
pedagógicas. A partir desse pressuposto, este trabalho pretende apresentar um 
projeto que está sendo desenvolvimento no mestrado do Núcleo de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Sergipe, que levando em consideração a 
pouca atenção atribuída aos aspectos pedagógicos, tem como objetivo analisar os 
exercícios/atividades sugeridos por livros didáticos de história utilizados em diferentes 
períodos históricos de modo a demonstrar, um percurso, as continuidades e 
descontinuidades ocorridas nesse elemento, além de identificar as idéias de ensino-
aprendizagem presente nos livros didáticos de história a partir do indicador exercício. 
 

Dia – 18/08 – Quarta-feira – 13:30h – 17h: 
O papel do livro didático nas pesquisas sobre consciência histórica (2005 – 2010) 
Carla Karinne Santana Oliveira – UFPB 
A consciência histórica é uma habilidade intelectual que permite ao homem orientar-
se temporalmente na vida prática. A categoria consciência histórica vem norteando 
nos últimos anos um crescente número de investigações, nas pesquisas sobre ensino 
de história. Tais estudos focalizam, prioritariamente, as relações de alunos e 
professores com a consciência histórica em que se procura compreender como as 
idéias históricas são construídas por esses sujeitos no cotidiano escolar. Mas, qual o 
papel do livro didático nas pesquisas realizadas? Diante de tal indagação, neste 



trabalho temos o objetivo de fazer um levantamento sobre as pesquisas sobre 
consciência histórica, procurando identificar qual o papel que o livro didático possui 
no conjunto de tais estudos. Para tanto, seguiremos dois caminhos o primeiro 
observar os anais dos dois maiores eventos sobre ensino de história: o Encontro 
Nacional Perspectiva do Ensino de História e o Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Ensino de História (ENPEH), o segundo identificar as teses e dissertações 
defendidas recentemente que versam sobre o tema. Esse levantamento faz parte das 
preocupações que estão sendo desenvolvidas no projeto de mestrado no programa de 
pós-graduação da Paraíba. A questão central da dissertação em desenvolvimento é 
saber se o livro didático disponibilizado pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) apresenta subsídios para uma formação histórica, de acordo com a concepção 
de Jörn Rüsen. Através desta revisão de literatura sobre o tema procuraremos situar 
melhor o objeto e tornar mais claro o que de especifico e relevante tem a nossa 
problemática. 
 

Negros(as) nos livros didáticos de História de Educação de Jovens e Adultos 
Patrícia Cristina de Aragão Araujo – UEPB 
Este artigo reflete sobre o livro didático de história do Fundamental na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista o modo como abordam acerca da 
representação de negros/as nas suas discussões. Nossa proposta é enfatizar como na 
contextura deste artefato cultural as questões relativas a este segmento étnico são 
delineadas, tendo em vista as proposições da lei 10.639/2003. Com base nos 
pressupostos desta política pública e nos estudos atinentes à etnicidade e ensino de 
história, objetivamos discutir como a África e os afrodescendentes são configurados 
nos textos didáticos de EJA e como os/as autores/as do material selecionado como 
corpus para a pesquisa, apresentam esta etnia nos textos históricos e da composição 
de suas imagens. Palavras-chave: Livro didático. Educação de Jovens e Adultos. 
Negros/as. 
 

O conhecimento histórico como (des)conector das teias da sociedade do 
conhecimento: entre a romantização e a crueldade da vida real 
Rossilvam da Silva Linhares – UFRN 
O presente trabalho objetiva discutir a questão da perspectiva da história Temática, 
apresentada na obra História: Ensino Fundamental, de Katsue Zenun e Mônica 
Markunas, como norteadora da prática de ensino-aprendizagem de História, partindo 
de uma experiência particular com a utilização do volume do 7º ano. Como está 
descrito na apresentação da obra em questão, “Os conhecimentos adquiridos pelo 
estudo são cada vez mais importantes para a realização de nossos sonhos, ideais, 
projetos de vida”. Com base nessa argumentação, podemos afirmar que a construção 
do conhecimento no âmbito da escola transcende os fins pedagógicos para se tornar 
indicador das desigualdades sociais. Diante dessa problemática, pensar sobre a 
construção do conhecimento histórico deixa de ser uma exigência didática e passa a 
ser uma questão, por assim dizer, de “sobrevivência”. É nesse liame que discutiremos 



a questão da perspectiva de ensino de história, apresentada no referido livro como 
norteadora da prática do ensino-aprendizagem e sua respectiva 
funcionalidade/eficácia na efetivação dos objetivos propostos na apresentação do 
material. 
 

História da África: a problemática das fontes no ensino 
Filipe Silas do Nascimento Carvalho – UPE 
Identificar e Discutir a problemática das fontes históricas para o ensino de história da 
África no ensino fundamental, esse é o intuito do referente trabalho, uma vez que em 
Março de 2003 durante o governo Lula a Lei n° 10.369/03, que altera a LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) foi aprovada, segundo a nova Lei torna-se obrigatória a 
implementação do ensino de Historia da África e dos africanos no currículo das escolas 
do ensino fundamental e médio. O presente trabalho ganha impulso ao ser executado 
na Cidade do Recife, um dos maiores pólos afro-culturais do Brasil. Utilizando dos 
estudos promovidos pela professora Isabel Barca em Educação Histórica, a pesquisa 
aproximasse da escola e pretende trabalhar os conceitos históricos e culturais dos 
alunos em meio à questão do negro, a partir do livro didático na práxis escolar. Desta 
forma contribuindo com a prática do ensino de historia e demais estudos nesta área 
de pesquisa que vem atraindo cada vez mais os olhares dos historiadores. 
 

Desconstrução Imagética nas aulas de História 
Patrícia Verônica de Oliveira Inácio – UFRPE 
A presente pesquisa tem o principal objetivo de interpretação, desconstrução e 
discussões compartilhadas acerca de imagens produzidas em amplos meios de 
comunicação, ligados ou não aos estudos em história. Assim, a pesquisa se 
concentrará em integrar a imagem na sala de aula na perspectiva de transmutar o 
desinteresse que os estudantes apresentam com relação à disciplina História e 
possibilitar o desenvolvimento de novas competências a partir de outras trajetórias no 
campo das atividades cognitivas estimuladas pelas descobertas na ação dialógica com 
as imagens. As releituras e estudos históricos a partir desses métodos de 
desconstrução imagética tornarão mais próximos e crítico os estudantes e a história. 
Os autores que se seguem convergem na concepção de desconstrução imagética mais 
ampla e, isto insere os meios em educação, e consequentemente para a história um 
recurso de pesquisa e entendimento imprescindíveis: Ana Maria Mauad, Boris Kossoy, 
Circe Maria Fernandes Bittencourt, Eduardo França Paiva, Cristina Costa, Milton José 
de Almeida. Esses autores se complementam e enfatizam que a desconstrução e 
releituras das imagens devem ocupar um espaço interpretativo maior e mais atuante 
do que ocorre em nossa sociedade e tais influências no estudo e conhecimento 
histórico. Utilizando a sala de aula como laboratório, procedimentos metodológicos 
diversos de manuseio da iconografia como recurso didático serão analisados quanto a 
seus resultados. Pretende-se, a partir desta pesquisa, compreender a importância da 
aproximação do conhecimento teórico com a prática pedagógica, fazendo com que a 
escola utilize ferramentas do uso diário do estudante - as imagens, no processo 



ensino-aprendizagem, tornando assim as aulas de História mais interativas e 
reflexivas, fazendo do professor um mediador do conhecimento. 
 

A Revista Nova Escola e as apropriações feitas pelo professor na construção do 
saber histórico 
Mônica Fagundes de Sousa e Silva – UFRN 
A Revista Nova Escola começou a ser publicada em 1986, pela Fundação Victor Civita. 
Sendo bastante acessível, especialmente aos professores das escolas públicas, pois 
sua distribuição gratuita pelo Ministério da Educação contempla estas instituições de 
ensino, ela passou a atuar como um importante veículo de divulgação de idéias e 
práticas pedagógicas para estes profissionais. Nosso trabalho, inserido no projeto 
“Apropriações dos professores das propostas de ensino de História”, objetiva saber 
como os docentes recebem as concepções de História e teórico-metodológicas de 
ensino divulgadas por essa revista. E também, como ele pensa e utiliza a mesma na 
construção do conhecimento histórico em sua relação ensino-aprendizagem. Para 
isso, analisamos seus artigos, relacionando-os com leituras feitas paralelamente sobre 
a especificidade do ensino e da ciência histórica. 
 

Dia – 20/08 – Sexta-feira – 13:30h – 17h: 
O Papel dos Cursos de Graduação em História – uma discussão sobre a formação 
dos profissionais de História 
Aryana Lima Costa – FAL 
Ao longo dos setenta anos de existência no Brasil, a finalidade dos cursos de 
graduação em História sempre foi discutida por seus profissionais. Colocava-se em 
questão a formação de professores ou de pesquisadores, frequentemente 
predominando uma visão que separava os dois. Ainda assim, era possível encontrar 
vozes que defendiam uma formação única – a formação do historiador - visão que 
viria a ganhar força nestes últimos anos. O intento deste trabalho é contribuir para 
esta discussão tentando buscar referências para nortear a visão de uma formação que 
abranja tanto a formação para professores quanto para pesquisadores, bem como 
para os outros papéis que os profissionais de História reivindicam hoje, colocando em 
pauta portanto, um perfil que atenda aos objetivos que o conhecimento histórico 
coloca perante os historiadores e consequentemente, problematizando o papel dos 
cursos de graduação nesta formação, para o quê tomaremos como eixo a discussão 
sobre a carga horária de Prática como Componente Curricular. 
 

O PIBID: da reflexão à prática na formação inicial de professores de História 
Ágda Priscila da Silva – UFRN 
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a prática do ensino de história na 
rede de educação básica pública, a partir da experiência desenvolvida pelos discentes 
do curso de História da UFRN que integram o Subprojeto de História do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID-MEC-CAPES). O 
referido projeto surgiu da necessidade de se melhorar os índices da educação pública 



e complementar a formação oferecida aos licenciandos ao proporcionar-lhes a 
possibilidade de conhecer a realidade do aluno e do ambiente escolar que 
será/deveria ser o provável campo de atuação de grande maioria após a conclusão do 
curso. O contato com a realidade por muitas vezes não é oferecido ou é insuficiente 
nos estágios obrigatórios, o que acarreta o abandono ou o desestímulo de muitos 
professores recém-formados. Nesse panorama, o PIBID vem ajudar na formação inicial 
dos futuros professores ao propiciar sua inserção numa comunidade escolar cheia de 
conflitos e tensões, discutindo as questões de ensino e a importância do professor não 
só como docente, mas como agente capaz de contribuir na formação dos cidadãos. A 
proposta defendida aqui é a de mudar a corrente visão de que História é uma matéria 
de “decoreba”, de pura repetição de datas e fatos. Assim sendo, o Subprojeto, assim 
como o PIBID como um todo, visa repensar o ensino oferecido, auxiliando tanto na 
formação de novos docentes quanto no replanejamento da prática dos que já estão 
em sala de aula. A reflexão proposta e as atividades desenvolvidas na Escola Estadual 
Professor José Fernandes Machado baseiam-se nos pressupostos apresentados nos 
PCNs, no Projeto e no referido Subprojeto do PIBID, sendo que as atuais propostas de 
formação do professor de História estão atentas à posição da Associação Nacional de 
Professores de História (ANPUH). 
 

História e Arquivologia: a atuação do profissional de historia em campos 
interdisciplinares 
Ana Carolina Marinho – UFRN 
Nosso trabalho resulta de outras pesquisas anteriores do Grupo de Pesquisa “Espaços 
da História, Espaços de Identidade: patrimônio, ensino e memória”, coordenado pela 
professora Margarida Dias, pretendemos discutir a atuação do profissional de história 
em outros campos, principalmente no que diz respeito aos arquivos. Além da 
importância de discussões nesse campo, se faz necessário problematizar a formação 
dos cursos de graduação em história, será que só formamos profissionais para a sala 
de aula e para a pesquisa? E porque não a inserção em outros campos? E ainda 
trabalharemos com a análise do discurso de historiadores que tratem com o conceito 
de documento e, principalmente a atuação do profissional de história em arquivos, 
pretendemos identificar como se dá as concepções de identidade e as representações 
dos profissionais de História. E como ocorrem as suas relações com seu meio de 
atuação, que nesse caso, tratamos da atuação em arquivos, que apesar de possuir seu 
profissional reconhecido, é possível notar a presença do historiador cada vez mais 
forte nessas instituições. Enfim, colocaremos em pauta novas discussões sobre o oficio 
do historiador e principalmente como as formações contribuem para a inserção em 
campos interdisciplinares. 
 
Política e formação de historiadores: uma análise sobre a grade curricular da UFRN 
Leonardo Silva Dias – UFRN 
A estrutura curricular da UFRN teve sua última adaptação no ano 2008 com a inserção 
do estágio IV. Contudo, carecemos maiores reflexões sobre a estrutura curricular de 



um dos cursos de história mais expressivos do Nordeste. Focar-se-á, para isso, numa 
análise da estrutura curricular em questão à luz das reflexões teóricas de Paulo Freire 
e de Edgar Morin, visando uma abordagem mais complexa e politizada do papel do 
currículo na formação do historiador. Além disso, uma reflexão comparativa da grade 
curricular da UFRN em relação as outras grades curriculares vigentes e disponíveis 
para acesso no restante do país, nos fornecerá uma ampla visão das condições que o 
presente tempo histórico nos fornece para adaptações e permanências no currículo 
do curso de história da UFRN. 
 

Interdisciplinaridade e PCN: conceitos e propostas 
Aline Cristina da Silva Lima – UFRN 
A interdisciplinaridade é uma temática que permeia as discussões sobre educação no 
Brasil desde a década de 1970. A partir daí as legislações sobre educação apresentam 
conceitos e sugestões referentes a esta ação pedagógica. É neste sentido que 
buscamos compreender como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) conceituam 
e apresentam propostas acerca da interdisciplinaridade. Além disso, discutimos como 
este documento dialoga com a formação do professor e a estrutura curricular posta 
atualmente. Recorremos à pesquisa bibliográfica e pautamos a investigação nos 
conceitos discutidos por Ivani Fazenda para melhor compreendermos os diferentes 
níveis de interação entre as disciplinas. Partimos do pressuposto de que os mesmos 
são subsídios para melhorar a educação e não regras impostas à prática docente. 
Dentre as várias formas de diálogo entre as disciplinas escolares, os PCN sugerem o 
trabalho com temas transversais e a contextualização de conceitos e práticas. Os 
temas transversais pela sua própria natureza exigem interação entre as áreas de 
conhecimentos, por se tratarem de problemáticas relacionadas ao cotidiano dos 
alunos. Deste modo, se torna possível a formação de cidadãos conscientes de seus 
papéis sociais e, portanto, aproxima-se teoria e prática. Não obstante, constatamos 
que apesar da proposta de trabalho por meio dos temas transversais não há uma 
definição clara do que é interdisciplinaridade nos PCN. 


