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Apresentação 

 

A Associação Nacional de História – ANPUH, enquanto entidade nacional completou 50 anos 

em 2011 e para dar continuidade a essa exitosa trajetória escolheu para seu próximo Simpósio Nacional 

de História, a ser realizado em Natal em 2013, a temática – Conhecimento Histórico e Diálogo Social e 

todas as discussões decorrentes dessa escolha. 

O tema adotado para o V Encontro Estadual de História promovido pela ANPUH-RN – 

Conhecimento Histórico e Diálogo Social – por estar em consonância com o proposto para o próximo 

Simpósio Nacional, configura-se como um evento preparatório para a participação dos nossos sócios e 

estudantes no referido encontro. Retornamos a realizar o nosso evento estadual pelo interior do estado 

do Rio Grande do Norte e a cidade escolhida para acolhê-lo nessa sua quinta versão é Caicó, por 

continuarmos acreditando na interiorização da nossa associação, bem como, por isso se mostrar um 

facilitador à participação de professores do ensino fundamental e médio, bem como dos estudantes de 

História dos diversos cursos existentes em nosso estado. 

O V Encontro Estadual de História contará em sua programação com as seguintes atividades: 

02 Conferências (Abertura e Encerramento); 07 Mesas Redondas; 09 Simpósios Temáticos; 08 

Minicursos; Atividades administrativas – Reuniões administrativas dos Grupos de Trabalhos; Fórum de 

Graduação e Assembléia Geral da ANPUH-RN. Teremos a participação, abrilhantando nosso evento, de 

inscritos, tanto do nosso estado, bem como participantes de outros estados no Nordeste. 

Gostaríamos de agradecer primeiramente, aqueles que se propuseram a organização do 

nosso evento, os sócios na cidade de Caicó e professores do CERES-UFRN. Agradecemos ainda a 

Diretoria do CERES-UFRN e a chefia DHC, que juntamente com a Coordenação do Curso de História 

estarão recebendo todos aqueles que participarão do V EEH. Gostaríamos também de agradecer ao 

patrocínio do CCHLA, do PPGH-UFRN, da EDUFRN, da SERVGRAFICA. 

Por fim, gostaríamos de informar que os textos aqui publicados estão em inteira 

conformidade com os que foram enviados pelos participantes (no momento da inscrição) para avaliação 

da comissão cientifica do V EEH. 

Agradecemos a todas e a todos e desejamos um ótimo evento. 

 

 

Diretoria da ANPUH-RN 

 

 

 



 

Grade de Programação do V EEH - ANPUH-RN - 21 a 24 de Agosto de 2012 

 

Horário Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 

7h Credenciamento Minicursos Minicursos Minicursos 

8h Credenciamento Minicursos Minicursos Minicursos 

9h Credenciamento Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas 

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

11h Credenciamento Reuniões Administrativas Reuniões Administrativas Fórum de Graduação 

12h Intervalo Almoço Intervalo Almoço Intervalo Almoço Intervalo Almoço 

13h Intervalo Almoço Atividade Cultural Atividade Cultural Atividade Cultural 

14h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

15h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

16h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

17h Credenciamento Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos Simpósios Temáticos 

18h Intervalo Jantar Intervalo Jantar Intervalo Jantar Intervalo Jantar 

19h Abertura Solene Atividade Cultural Assembléia ANPUH-RN Atividade Cultural 

20h Conferência de Abertura Lançamento de Livros Assembléia ANPUH-RN Conferência Encerramento 

21h Conferência de Abertura Lançamento de Livros Assembléia ANPUH-RN Conferência Encerramento 

 

 



Conferências: 
 
DIA 21/08/2012 – Terça-feira – Das 19h30 às 21h30: 
Conferência de Abertura – Auditório Novo 
Titulo: "Historiador: entre monólogos e diálogos" 
Prof. Dr. Benito Bisso Schmidt – UFRGS 
 
DIA 24/08/2012 – Sexta-feira – Das 19h00 às 21h00: 
Conferência de Encerramento – Auditório Novo 
Titulo: "História Moderna e Colonial: Novos Desafios do Conhecimento Histórico" 
Profa. Dra. Maria Fernanda Bicalho – UFF 
 

Mesas-Redondas: 
 
DIA 22/08/2012 – Quarta-feira – Das 09h00 às 11h00: 
1-Ensino de História no século XXI: construindo uma nova pauta de discussões? – Auditório Novo 
Profa. Ms. Aryana Lima Costa – UERN 
Prof. Dr. Itamar Freitas – UFS 
Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira - UFRN 
2-História Antiga e Medieval: propostas e metodologia de ensino – Auditório do CERES 
Profa. Dra. Marcia Severina Vasques – UFRN 
Prof. Ms. Wicliffe Costa – UFRN 
Prof. Cleyton Tavares da Silveira Silva – PPGH/UFRN 
 
DIA 23/08/2012 – Quinta-feira –Das 09h00 às 11h00: 
3-O patrimônio, o museu e os seus (re)conhecimentos através da Educação Patrimonial – Auditório 
Novo 
Prof. Dr. Francisco Santiago Junior – UFRN 
Prof. Ms. João Mauricio Gomes Neto – UERN 
Prof. Ms. Almir Félix Batista de Oliveira – PPGH/PUC-SP e ANPUH-RN 
4-Enfoques Temáticos nos Livros Didáticos de História: religiosidade, história local e trabalho no 
universo rural – Auditório do CERES 
Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN 
Prof. Ms Juliana de Andrade – UFRPE 
Prof Ms Marta Margarida de Andrade Lima – UFRPE 
5- História e Espaço – Auditório de Educação 
Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – UFRN 
Prof. Dr. Muirakytan Kennedy de Macêdo – UFRN 
 
DIA 24/08/2012 – Sexta-feira – Das 09h00 às 11h00: 
6-Diálogos Luso-afro-brasileiros – Auditório Novo 
Prof. Ms. Joel Carlos de Souza Andrade – UFRN 
Prof. Dr. José Bento Rosa da Silva – UFPE 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN 
7-Agentes sociais e a constituição do poder nas Capitanias do Norte – Auditório do CERES 
Profa. Dra. Carmen Margarida Alveal – UFRN 
Prof. Dr. Ligio Maia – UFRN 
Prof. Dr. Rodrigo Ceballos – UFCG 
 
 
 



 

Simpósios Temáticos: 
 

DIAS 22-23-24/08/2012 – Das 14h00 às 18h00: 
1-A sala de aula em perspectiva: desafios e abordagens – Sala A7 
Profa. Ms. Adriana Cristina da S. Patrício – Rede Básica de Ensino (SME-Natal/RN) 
Profa. Esp. Keila Monique Marques Costa – Rede Básica de Ensino (SME-Natal/RN). 
 
2-Memória, Cultura e Política – Sala A1 
Profa. Dra. Arrisete C. L. Costa – UFAL 
Profa. Dra. Maria de Lourdes Lima – UFAL 
 
3-História, Territórios: interfaces – Auditório Novo 
Prof. Ms. Helder Alexandre Medeiros de Macedo – PPGH/UFPE 
Prof. Ms Rosenilson da Silva Santos – UFRN-CERES 
 
4-Historiografia e ensino da história local – Sala A4 
Prof. Dr. José Evangelista Fagundes – UFRN 
Prof. Ms, Roberg Januário dos Santos – PPGH/UFCG 
 
5-Mundo antigo e medieval: conhecimento histórico e diálogo com a contemporaneidade – Sala A2 
Profa. Dra. Marcia Severina Vasques – UFRN 
Prof. Cleyton Tavares da Silveira Silva – UFRN 
 
6-História Cultural do Livro e da Leitura – Sala A3 
Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN 
Prof Ms Marta Margarida de Andrade Lima – UFRPE 
 
7-História e Imagens – Sala de Vídeo 
Prof. Dr. Lourival Andrade Junior – UFRN-CERES 
 
8-O ensino de História como problemática do profissional de História – Auditório do CERES 
Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN 
 
9-Agentes sociais e a constituição do poder nas Capitanias do Norte – Auditório de Educação 
Profa. Dra. Carmen Margarida Alveal – UFRN 
 

Minicursos: 
 

1-Antonio Gramsci, Raymund Williams, Edward Thompson... E a contribuição do marxismo para os 
estudos da cultura -  
Prof. Ms. Almir Félix Batista de Oliveira – PPGH/PUC-SP e ANPUH-RN 
Monitores: Jandson Bernardo e Wendell Oliveira 

 

2-História local, ensino e representações dos espaços – Sala A4 
Prof. Dr. José Evangelista Fagundes – UFRN 
Prof. Roberg Januário dos Santos – PPGH/UFCG 

 

3-Alexandria: a cidade dos Ptolomeus – Sala A2 
Profa. Dra. Marcia Severina Vasques – UFRN 



 
 
4-Didática da História em Jörn Rüsen – Auditório do CERES 
Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN 
Monitor: Caio Rodrigo Lima – UFRN 
 
5-Transformações Urbanas no Tempo Presente Brasileiro – Sala A1 
Prof. Ms. Wesley Garcia Ribeiro Silva – PPGH/UFF 
 
6-Mãos, ferramentas e máquinas: exercícios de história da técnica e da tecnologia – Auditório Novo 
Prof. Dr. Hélder do Nascimento Viana – UFRN 
 
7-Análises de livros didáticos de história: múltiplos olhares para um complexo artefato cultural – Sala 
A3 
Prof. Ms. André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN 
Profa. Ms. Marta Margarida de Andrade Lima – UFRPE 
 
8-Para além das senzalas: escravidão, sociabilidades e liberdade no Brasil – Auditório de Educação 
Profa. Aldinízia Souza – PPGH/UFRN 
Profa. Claudia Rezende – PPGH/UFRN 
 

Reuniões Administrativas dos Grupos de Trabalho da ANPUH-RN: 
 
GT de Ensino de História e Educação – Sala A1 
Data: 22/08/2012 
Horário: 11h 
 
GT de Patrimônio Cultural – Sala A2 
Data: 23/08/2012 
Horário: 11h 
 

Assembléia Ordinária da ANPUH-RN: 
Local: Auditório Novo 
Data: 23/08/2012 
Horário: 19h 
 

Fórum de Graduação da ANPUH-RN: 
Local: Auditório de Educação 
Data: 24/08/2012 
Horário: 11h 
 

Atividades Culturais: 
 
 

Lançamento de Livros: 
Local: Auditório Novo 
Data: 22/08/2012 
Horário: 20h 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grades de Apresentação 
e 

Resumos dos Trabalhos 
Aprovados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simpósio Temático 01 – A sala de aula em perspectiva: desafios e abordagens 
Coordenadoras: Profa. Ms. Adriana Cristina da S. Patrício e Profa. Esp. Keila Monique M. Costa – SME-
Natal/RN. 
 

Dia 22/08 – Quarta-feira: 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Ana Cláudia Feliciano da Silva e 
Hercília Maria de Andrade Souza 

Ensino de história: do tradicional ao "inovador" 

14:30h 
Bettysiara de Pontes Santos e 
Marcondes Alexandre da Silva 

Velhos dilemas e novos rumos no ensino de história 

15:00h 
Ágda Priscila da Silva, Débora Q. B. 
da Cunha e Ildegarde Elouise Alves 

Ensino de historia: interdisciplinaridade história com a literatura 

15:30h Aline Cristina da Silva Lima 
Historiografia, ensino de história e o diálogo interdisciplinar no 
Nível Fundamental 

16:00h Alexandre de Oliveira Ferreira Fazer e Ensinar História Filosofando 

16:30h Adriana Cristina da Silva Patrício 
Ensino de história e cidadania: práticas pedagógicas no ensino 
fundamental 

17:00h Girlane Martins Machado 
Educação patriarcal: contribuições do feminismo para o ensino 
de história 

17:30h 
Raimundo Hélio da Silva e Cláudio 
Correia de Oliveira Neto 

Gente com memória de agente: o aluno, habilidades e ação 
infectante 

 

Dia 23/08 – Quinta-feira: 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Flávia Emanuelly Lima Ribeiro 
Uma leitura do mundo: o uso de documentos escritos em sala de 
aula 

14:30h Luciere Cavalcante da Silva O uso da Bíblia como fonte histórica na sala de aula 

15:00h Alessandra Ferreira O uso da animação D. João Carioca e o ensino de História 

15:30h Aluizia do Nascimento Freire Fotografia e História: novas práticas e reflexões em sala de aula 

16:00h 
Niara Pereira dos Santos e Luiz 
Carlos de Araújo 

História e cinema na sala de aula 

16:30h Janaína Porto Sobreira 
Os quadrinhos como fonte de saber na escola: A utilização das 
HQ’s na prática do ensino de História. 

17:00h 
Antonio Gleivérson Gliese Costa 
Antunes 

O jornal em sala de aula: experiência docente com alunos do 
ensino médio 

 

Dia 24/08 – Sexta-feira: 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Árison Rodrigo de Brito A Lei 10.639/03, 10 anos depois, que história se conta? 

14:30h 
Ana Cecília Alves Nôga e Laís Luz de 
Menezes 

A temática indígena através de imagens na Escola 
Desembargador Floriano Cavalcanti 

15:00h Avohanne Isabelle C. de Araújo 
What a wonderful World: O uso da música como forma de 
discutir questões raciais no ensino de História 

15:30h 
Arthur Cassio de O. Vieira, Ágda 
Priscila da Silva e Débora Q. B. da 
Cunha 

PIBID-História (Natal) - Trabalhando com jogos: uma atividade 
pensada para além da sala de aula 

16:00h 
Laísa Fernanda S. de Farias, 
Jeferson Carlos C. Silva, Kelvin D. 
Dantas e Lígia Mariane C. Soares 

O lúdico em sala de aula: as experiências da utilização de jogos 
didáticos no ensino de história na Escola Estadual Calpúrnia 
Caldas de Amorim 

16:30h 
Cesyanne M. Sores, Daniely Cristina 
Nóbrega, Randson M. de Oliveira e 
Thamara Juliana M. Costa 

Ensino de História e atividades de comunicação e expressão: 
experiência do PIBID de História no Ceres 

17:00h Keila Monique Marques Costa Abordagens criativas no ensino de História 
 



Resumos dos Trabalhos: 
 
Ensino de história: do tradicional ao "inovador" 
Ana Cláudia Feliciano da Silva – UEPB – anaclaudinhak@hotmail.com 
Hercília Maria de Andrade Souza – UEPB – hercilia-andrade@hotmail.com 
A historiografia passou por inúmeras modificações desde que foi instituída como disciplina no século 
XIX. No século XX as contribuições das três gerações dos Annales possibilitaram novos sujeitos, novas 
fontes e a relação com outras formas de linguagens. A partir disto, este artigo tem como finalidade 
promover uma discussão que explore se realmente o ensino de História na sala de aula tem se 
desvinculado das metodologias tradicionalistas que por muito tempo moldaram sua trajetória e 
manipularam o conhecimento que é produzido na prática escolar. 
 
Velhos dilemas e novos rumos no ensino de história 
Bettysiara de Pontes Santos – SEEC-RN – syara_fnb@hotmail.com 
Marcondes Alexandre da Silva – SEEC-RN 
Porque os alunos não aprendem História? Por qual motivo esta disciplina vem sendo estigmatizada 
enquanto “enfadonha” e “tediosa”? Partindo dessas resignações, o presente trabalho tem por objetivo 
propor estratégias curriculares para o ensino de historia, frente às atuais perspectivas para o século XXI. 
Diante de tantas mudanças sócio-culturais, este não poderá se portar da mesma maneira que há anos 
atrás, devendo, outrossim, quebrar paradigmas e romper fronteiras, criando mecanismos de 
hibridização entre o global e o local, com suas nuances temporais de ruptura e permanência. Nesta 
esfera, enquanto educadores, não podemos nos ater ao tradicionalismo reinante, que só minimiza e 
precariza o conhecimento histórico, levando nosso alunado á “repudiar” a referida disciplina, quando 
não, assimilando este conhecimento, de forma mecânica e não crítica. Para romper, entretanto, com 
essa realidade, devemos assumir a empreitada a favor de um ensino de História vinculado ao contexto 
atual, que atenda as necessidades de uma sociedade globalizada, e que se realize de maneira 
interdisciplinar, formando cidadãos conscientes do momento histórico-cultural que vivenciam. 
 
Ensino de historia: interdisciplinaridade história coma literatura 
Ágda Priscila da Silva – UFRN – agda_priscila_s@hotmail.com 
Débora Quezia Brito da Cunha – UFRN – debinha_quezia@hotmail.com 
Ildegarde Elouise Alves – UFRN – ildegarde_elouise@hotmail.com 
O oficio de professor exige que o profissional seja dinâmico, flexível e atento às diversidades que 
envolvem o âmbito escolar. No tocante ao ensino de historia, a situação é a mesma o profissional 
docente de historia deve estar atento aos inúmeros aspectos que abrangem o processo de ensino-
aprendizagem. Nesse trabalho, buscaremos analisar as possibilidades do uso da interdisciplinaridade a 
história com a literatura. Na medida em que, muitas traduções literárias fazem menção a um 
determinado fato/período histórico, sendo essas obras fictícias ou não. Buscaremos mostrar como o uso 
da interdisciplinaridade se faz importante no processo de ensino aprendizagem de como ela pode ser 
usada e ser relevante. 
 
Historiografia, ensino de história e o diálogo interdisciplinar no Nível Fundamental 
Aline Cristina da Silva Lima – UFRN – aline_his06@yahoo.com.br 
A prática do ensino de História valorizando o passado pelo passado gerou um senso comum de que a 
disciplina não tem nada a ver com o tempo presente. Na busca por desconstruir esta falácia, inserimos 
no ensino de História práticas renovadoras, relacionadas, sobretudo com o mundo cultural dos alunos. 
Percebemos que a Interdisciplinaridade é um mecanismo que facilita a inserção da História nas 
problemáticas sociais da atualidade, já que tem como pressuposto básico a contextualização. Neste 
sentido, analisamos as implicações das ações interdisciplinares para o ensino de História no nível 
Fundamental, buscando associar as renovações da pesquisa histórica com o seu ensino. Partimos da 
premissa de que o diálogo com outras áreas do conhecimento possibilita uma melhor compreensão do 



conhecimento histórico e de suas especificidades, já que para se trabalhar interdisciplinarmente é 
necessário um domínio metodológico e conceitual de sua área de conhecimento, caso contrário, o 
diálogo não acontece resumindo-se apenas a sobreposição de disciplinas. Recorremos neste trabalho à 
pesquisa bibliográfica acerca da História e de seu ensino, e da interdisciplinaridade. Concluímos que as 
propostas mais recentes para o ensino e a pesquisa histórica estão cada vez mais voltadas para a 
integração das ciências. Em nossa atuação como professora percebemos que em ações interdisciplinares 
a construção de um olhar histórico voltado para a problematização do passado ocorre de maneira mais 
eficaz, algo que é objetivo da História, mas que com o auxilio das demais ciências é mais fácil de ser 
atingido. 
 
Fazer e Ensinar História Filosofando 
Alexandre de Oliveira Ferreira – UFRN – xandre_of@hotmail.com 
Este trabalho tem como proposta apresentar uma discussão entre o Ensino de História e de Filosofia, na 
tentativa de estabelecer um diálogo entre as disciplinas no âmbito do ensino médio. O Ensino de 
filosofia no Brasil está criando suas bases, tanto em relação às discussões, como também, em relação 
aos conteúdos, métodos e práticas de ensino. Por este motivo, esse trabalho faz uma discussão acerca 
do ensino de História e de Filosofia, com intuito de unir meios práticos do ensino de História, sem que o 
ensino de Filosofia perca sua essência de questionar, investigar, conceituar e incitar os alunos a reflexão. 
Para isso, a concepção de Geraldo Balduino do Ensino de Filosofia, foi fundamental para as questões e a 
pesquisa acerca do Ensino de História, trazendo a pesquisa o conhecimento da concepção de Leandro 
Karnal e Circe Bittencourt sobre o Ensino de História e autores como Phlippe Perrenoud e Paulo Freire 
ao pensarem o aluno, foco do ensino. Concebendo o exercício profissional do Ensino de História como 
contribuidor na compreensão do homem em sua ação histórica e modificadora, nesse sentido, a história 
da Filosofia, mudou a forma de pensar ao trazer novas hipóteses acerca da realidade, por exemplo. 
Logo, na história da Filosofia há filósofos que modificaram o pensamento de sua época ou influenciaram 
pensamentos em outros momentos históricos. O que possibilita pensar a ligação de tais ensinos e como 
trazer a ação do homem que constrói sua história para uma reflexão, investigação, conceitualização e 
problematização para o exercício do filosofar, que é a nossa principal abordagem neste trabalho. Pensar 
o ensino de história é pensar em dados históricos. Porém como incitar no ensino de dados ou 
momentos históricos, questionamentos que façam o alunado filosofar? Por conseguinte, este trabalho 
busca estabelecer um diálogo entre a prática didática que busca o filosofar (a Filosofia) e a que faz e 
ensina história (a História), tendo em vista que a Filosofia tem a sua história. 
 
Ensino de história e cidadania: práticas pedagógicas no ensino fundamental 
Adriana Cristina da Silva Patrício – SME-Natal/RN – adrycrys@ibest.com.br 
Discutir a função do Ensino de História e os caminhos para atingirmos os seus objetivos são questões 
que os profissionais da docência estão sempre retomando. No Brasil, a ciência histórica seguiu as 
tendências delimitadas pelo Estado, construindo identidades referentes ao ideário de cada 
temporalidade. Umas das principais tendências concebidas nos dias de hoje direciona a função do 
ensino de história voltada à formação do cidadão. Percebemos o conceito de cidadania de forma 
múltipla, considerado nos diferentes tempos e espaços. Na atualidade temos uma abrangência do 
termo incluindo cotidianamente uma gama de novos problemas, grupos sociais, direitos e temáticas que 
vão além da participação política no Estado. O presente trabalho pretende discutir e apresentar práticas 
pedagógicas desenvolvidas no Ensino fundamental que abordam conteúdos históricos e temas 
transversais direcionados a construção do sujeito (re) conhecedor do seu papel na sociedade. Dentro 
desta perspectiva desenvolvemos projetos interdisciplinares envolvendo temáticas como: democracia, 
cidadania, política, representação estudantil, protagonismo juvenil, dentre outros, objetivando construir 
com os alunos representações do passado que os direcione a questionar a realidade e compreender sua 
função de sujeitos históricos responsáveis pela manutenção e/ou transformação social. 
 
 



Educação patriarcal: contribuições do feminismo para o ensino de história 
Girlane Martins Machado – UFRN – gigidite@hotmail.com 
Pautada sob a hegemonia machista e patriarcal, o pensamento educacional brasileiro é narrado e 
fundamentado nas experiências e estudos masculinos. É notável a ausência da visão feminina nas 
referências da disciplina de história nos currículos das escolas brasileiras. Mesmo quando pretende a 
mudança, observamos na tradição crítica a forte presença do ideário marxista restritos à ênfase das 
conjunturas sócio-econômicas, desconsiderando o papel dos atores e seus movimentos sociais. 
Contribuindo assim, para a paralisação do movimento crítico educacional frente às forças conservadoras 
na educação. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou abordar a problemática do currículo da 
disciplina de história sob a égide patriarcal, assim como o levantamento de estudos sobre as 
contribuições feministas para a teoria educacional e seus projetos/políticas que foram ou poderiam ter 
sido eficazes nos contextos escolares referentes ao ensino de história. Através do levantamento 
bibliográfico, constatou-se que é de extrema importância para os professores o estudo sobre 
concepções libertárias de ensino, visando a diminuição do fosso que há entre os direitos do homem e 
dos demais gêneros presentes. 
 
Gente com memória de agente: o aluno, habilidades e ação infectante 
Raimundo Hélio da Silva – UFRN – raimundo.helio@bol.com.br 
Cláudio Correia de Oliveira Neto – UFRN – capsads@hotmail.com 
Iniciar os apreendentes nos conceitos de memória individual, memória coletiva e identidade no projeto 
de extensão intitulado Memória e Patrimônio da Euroamérica de Natal: da Ribeira a Cidade Alta (1930-
1964). Criar um vínculo emocional o qual eles se identifiquem com os espaços de memória e sua 
importância no contexto histórico que essa memória individual contribui para a formação da memória 
coletiva. Portanto patrimônio visto como uma fonte essencial para formação de identidade e que deve 
ser preservado e consequentemente formar agentes disseminadores e conservadores de memória. 
 
Uma leitura do mundo: o uso de documentos escritos em sala de aula. 
Flávia Emanuelly Lima Ribeiro – UFRN – flavinha_emanuelly@yahoo.com.br 
O trabalho trata do uso de documentos escritos em sala de aula. Ao trabalhar o documento como um 
meio de se questionar uma visão linear da história, pretendemos estimular a leitura crítica nos alunos, 
de forma que estes produzam as suas próprias respostas e enxerguem a complexidade dos processos 
históricos. O uso de documentos históricos em sala de aula pode estimular a percepção do aluno quanto 
à produção do conhecimento em História, confrontando a realidade do documento, com os dados que 
são postos pelo livro didático, veículo pedagógico mais popularmente utilizado pelos alunos da 
educação básica. O ato de confrontar é posto, neste trabalho, não para ratificar um tipo de 
conhecimento pronto e acabado, e sim no sentido de produção de conhecimentos, a partir de 
diferentes visões que o documento escrito proporciona. De acordo com os PCN-História (5ª a 8ª séries), 
é tarefa do professor criar situações de ensino para os alunos estabelecerem relações entre o presente e 
o passado, o particular e o geral, as ações individuais e coletivas, os interesses específicos de grupos e 
articulações sociais. Além de, desenvolver atividades com diferentes fontes de informação, como por 
exemplo, livros, jornais, revistas, filmes, fotografias, documentos escritos, dentre outros. Com o objetivo 
de confrontar dados e abordagens. Em consonância com o PCN-(5ª a 8ª séries) acreditamos que o uso 
de documentos escritos na sala de aula da educação básica, pode atender a mais uma função social: a 
de exemplificar conflitos entre diferentes grupos sociais, além de estabelecer relações claras entre o 
tempo presente e o tempo passado. 
 
O uso da Bíblia como fonte histórica na sala de aula 
Luciere Cavalcante da Silva – UFRN – cavalcanteluciere@yahoo.com.br 
Neste artigo apresentamos o resultado do projeto de pesquisa cujo intuito consistiu em investigar a 
importância de como fazer aulas interdisciplinares para estudantes do ensino médio. Este trabalho tem 
três objetivos: fazer uma discussão metodológica inicial da mitologia (mito) versus História; o uso da 



Bíblia como fonte histórica na sala de aula; como também apresenta a uma reflexão sobre a 
interdisciplinaridade. Quem escreveu o mito, ninguém sabe mais é uma verdade transmitida de geração 
em geração dentro de um determinado grupo. Porque não foi ninguém que contou, ninguém inventou, 
mas foi algo que aconteceu para determinadas realidades. Embora trate de feitos e aventuras de um 
imaginário já perdido no tempo, longe do nosso dia-a-dia tecnológico, os mitos continuam a seduzir as 
pessoas. Já a História busca estabelecer relações entre as diversas produções da cultura e os achados 
arqueológicos para compreender os processos históricos. Então a Arqueologia é essencial para 
compreendemos, o uso da Bíblia como fonte histórica na sala de aula, já que, a Arqueologia é o estudo 
do antigo, o conhecimento neste campo se obtém pela observação e estudo sistemáticos, e os fatos 
descobertos são avaliados e classificados num conjunto organizado de informações. Na perspectiva 
escolar, sabemos que a interdisciplinaridade não tem pretensão de criar. Nesse sentido buscou-se fazer 
uma coleta dos dados com base no corpus teórico e procedimentos como observação, aulas voltadas 
para o que se propõem acima. 
 
O uso da animação D. João Carioca e o ensino de História 
Alessandra Ferreira – SME-Natal/RN – alessafer@yahoo.com.br 
Em virtude da mudança paradigmática pela qual passou o conhecimento científico no final do século XX 
e início do século XXI e, por conseguinte provocou ressonâncias em todas as áreas da pesquisa científica, 
nesse sentido, o campo da pesquisa histórica redimensionou tanto as concepções epistemológicas que 
lhe eram subjacentes quanto também renovou as abordagens metodológicas introduzindo novos 
documentos e dialogando com mapas conceituais e modelos de interpretação das mais diferentes 
ciências humanas e sociais. Diante dessa nova renovação que estava se processando no campo da 
pesquisa histórica, o ensino de História e o processo de aprendizagem dos conceitos históricos também 
não poderia permanecer a margem dessas transformações. Muitas obras e artigos publicados nos 
últimos anos esclarecem a importância de se refletir a respeito da prática do ensino de História e de 
como essas experiências dos professores de História foram se tornando mais significativas na medida 
em que passou a ocorrer uma estreita relação entre pesquisa e ensino de História. O presente estudo 
tem como proposta analisar o conteúdo da animação D. João Carioca, animação produzida através de 
um álbum (História em Quadrinhos) de autoria da historiadora Lilia Moritz Schwarcz em parceria com o 
quadrinista Spacca o que consistiu em uma significativa ferramenta pedagógica por integrar em uma 
mesma iniciativa as duas linguagens a do cinema e a das Histórias em Quadrinhos possibilitando assim 
uma maior identidade dos alunos com o conteúdo trabalhado. Visando elucidar a necessidade de se 
incorporar novas linguagens ao ensino de História foi que recorremos aos seguintes autores: Circe 
Bittencourt, Kátia Abud, Peter Burke, Gimeno Sacristán, Miguel Arroyo, Antônio Flávio Moreira e 
Waldomiro Vergueiro por fornecerem subsídios teóricos imprescindíveis ao estudo da prática do ensino 
de História e assim proporciona reflexões extremamente importantes a respeito das estratégias de 
ensino que são aplicadas em sala de aula. 
 
Fotografia e História: novas práticas e reflexões em sala de aula. 
Aluizia do Nascimento Freire – SME-Natal/RN – aluizia.freire@hotmail.com 
No intuito de trabalhar o ensino de história relacionado às novas metodologias e áreas do 
conhecimento, desenvolvemos com os alunos do Ensino Fundamental Nível II um projeto 
interdisciplinar como objetivo de estimular os alunos a reconhecer e registrar a sua história através da 
Fotografia. O trabalho pretendeu incentivar a arte da fotografia no intuito de estimulá-los a conhecer o 
lugar onde moram numa outra perspectiva, assim como, despertar um novo olhar sobre a importância 
do resgate da memória. Utilizando novas metodologias os alunos trabalharam durante um semestre e 
os resultados foram expostos na feira interdisciplinar da escola. A exposição o novo olhar sobre a 
fotografia pretendeu apresentar como a relação da fotografia no contexto historiográfico contribui para 
a formação de indivíduos, procurando levá-los a sua percepção como sujeitos históricos. Conhecer o 
lugar e observar sob o olhar da fotografia é o desafio da educação sob um olhar critico dessa linguagem 
trabalhada. Levando em consideração a inclusão de novos objetos para proporcionar mudanças 



significativas na inovação do ensinar. Os novos desafios para o ensino de história é nosso papel 
enquanto educador, assim como, auxiliar e apresentar uso de novas tecnologias como forma de auxiliar 
os jovens a compreender melhor os desafios posto pela sociedade de classes. 
 
História e cinema na sala de aula 
Niara Pereira dos Santos – UFRN – niarapereira@hotmail.com 
Luiz Carlos de Araújo – UFRN – luizcarlos9125@gmail.com  
Com as renovações metodológicas no Ensino de História, principalmente a partir de meados do século 
XX, assim como as novas possibilidades de fontes históricas, o cinema surge como um recurso didático 
para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a presente pesquisa tem o objetivo de 
analisar se o uso do cinema nas aulas de História tem trazido novas contribuições para o aprendizado 
dos alunos e investigar se os resultados alcançados (positivos ou negativos) são frutos da simples 
transmissão dos filmes ou se dependem das metodologias utilizadas pelo professor. Pesquisa com base 
em entrevistas com professores do ensino básico e em análise de relatórios do Estágio Supervisionado 
de História da UFRN, nos quais são elaborados projetos de pesquisa em ensino que buscam analisar o 
uso de recursos pedagógicos nas aulas de História, nesse caso, o cinema. É possível perceber que as 
aulas com a exibição de filmes, quando são previamente planejadas possuem resultados positivos, 
enquanto que as que têm por base a simples exibição do mesmo acabam por não acrescentar no 
aprendizado do aluno, podendo levá-lo a interpretações erradas sobre o período estudado. Portanto, o 
uso do cinema enquanto recurso pedagógico nas aulas de História pode sim contribuir de forma positiva 
para o processo de ensino-aprendizagem, mas para isso é preciso que haja um trabalho cauteloso, no 
qual o professor deve ser um agente importante, orientando os alunos sem interferir, de forma direta, 
nas conclusões interpretativas e históricas dos alunos. 
 
Os quadrinhos como fonte de saber na escola: A utilização das HQ’s na prática do ensino de História. 
Janaína Porto Sobreira – UFRN – janaporto_2008@hotmail.com 
O seguinte projeto tem por finalidade trabalhar com a utilização de um recurso ainda tímido, mas que 
vem ganhando espaço nas salas de aula: As histórias em quadrinhos. Entendendo a sua utilização e 
refletindo sobre a sua importância na construção do saber histórico e por se tratar de um projeto de 
pesquisa, são sugeridas reflexões de uma perspectiva na prática docente, sobretudo para os alunos da 
educação básica e àqueles do ensino médio. A utilização das HQ\'s representa um grande avanço no 
universo educacional, pois se trata de um recurso que permite compreender, dentre outros fatores, o 
cotidiano de crianças e jovens, pois a leitura é muito mais popular entre eles. Discute ainda as 
percepções que esses jovens compreendem do mundo globalizado que estão inseridos, ou seja, 
assuntos podem ser trazidos à tona via gibis, cartoons, charges, etc, e integrados no processo ensino-
aprendizagem. Em suma, o projeto poderá contribuir na formação de um licenciando consciente de sua 
prática pedagógica, bem como construir um mecanismo reprodutor das ideias de transmissão do saber 
histórico de maneira dinâmica, auxiliado pela prática da interdisciplinaridade. 
 
O jornal em sala de aula: experiência docente com alunos do ensino médio 
Antonio Gleivérson Gliese Costa Antunes – UERN – gleiverson.costa@hotmail.com 
Nosso trabalho de pesquisa tem por finalidade mostrar como o jornal pode ser utilizado para o ensino 
de História em sala de aula. Mas, até chegar a esse objetivo final fizemos uma análise de fontes, no caso 
os dois jornais de maior abrangência regional: O Mossoroense e o Gazeta do Oeste, retiramos o recorte 
do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo no ano de 1992 para trabalhar com os 
alunos do 3° ano do Ensino Médio, onde eles mesmos, a partir dos recortes das notícias dos jornais e 
com o auxílio do professor, puderam interpretar e analisar como ocorreram os fatos daquele episódio 
da história política do Brasil. Centrado nisso, expomos como os alunos se portaram diante das fontes, 
quais as principais dúvidas, o que eles aprenderam de diferente na aula com as fontes e em que elas 
contribuíram para eles aprenderem a mais sobre o episódio estudado. Nosso trabalho nasceu de uma 



curiosidade minha como aluno de graduação, de estudar os fatos históricos a partir das notícias dos 
jornais e de como os alunos iriam se portar diante de uma nova abordagem no estudo da história. 
 
A Lei 10.639/03, 10 anos depois, que história se conta? 
Árison Rodrigo de Brito – UFRN – arisonrb@yahoo.com.br 
A proposta do trabalho é discutir em que medida a determinação da Lei 10.639/2003 foi atendida no 
espaço de algumas escolas públicas estaduais da cidade do Natal-RN no transcurso de 10 anos de 
determinação. São objetivos desse trabalho, identificar na prática de sala de aula de história, como os 
profissionais têm trabalhado o que determina a Lei, quais os recursos que a escola disponibiliza para que 
a mesma se efetive, [entenda-se por recursos desde os materiais, até as discussões e transformações 
curriculares realizada pela comunidade escolar] quais as abordagens presentes nos livros didáticos e 
como os profissionais de história tem se colocado diante de uma discussão tão pertinente no cenário 
multicultural brasileiro. Para embasar nosso trabalho, teórico-metodologicamente, nos utilizaremos de 
vasta bibliografia que têm se preocupado com o entendimento e importância da lei 10.639/03, e seus 
desdobramentos, para superação de uma série de equívocos conceituais inseridos nas atuais propostas 
educacionais, bem como para implantação de um currículo escolar democrático, de fato, promotor de 
um projeto de educação anti-racista. 
 
A temática indígena através de imagens na Escola Desembargador Floriano Cavalcanti 
Ana Cecília Alves Nôga – UFRN – ceci_noga@hotmail.com 
Laís Luz de Menezes – UFRN – laisluzmenezes@gmail.com 
A temática indígena na escola: a obrigatoriedade da lei e o compromisso político. A sua elaboração fez 
parte dos requisitos necessários para a aprovação na Disciplina de Estágio Supervisionado de Formação 
de Professores para o Ensino Fundamental (História), ministrada pela professora Crislane Barbosa de 
Azevedo no semestre 2011.2. O tema do projeto de pesquisa diz respeito à utilização de imagens sobre 
os povos indígenas para o ensino da história do Brasil, mais especificamente a história indígena. Essas 
imagens são dos mais variados tipos, produzidas por artistas nacionais e internacionais, em variadas 
épocas, como por exemplo, as imagens produzidas por Albert Eckhout e Hans Staden no século XVII. A 
gênese do problema é a desvalorização do ensino da temática indígena que embora a legislação traga a 
obrigatoriedade do ensino, isso nem sempre é obedecido pelas escolas que muitas vezes nem tratam da 
questão indígena e se tratam é de maneira muito superficial. Então, a idéia de trabalhar imagens sobre 
esse tema surgiu da atual exigência dos currículos educacionais que inserem o ensino da história 
indígena nas escolas. 
 
What a wonderful World: O uso da música como forma de discutir questões raciais no ensino de 
História. 
Avohanne Isabelle Costa de Araújo – CERES-UFRN – avohanneu@yahoo.com.br 
Este trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências e desafios vividos durante o estágio 
supervisionado II numa turma de 9º ano da rede estadual de ensino na cidade de Caicó. O assunto 
abordado na aula era A grande depressão, tendo como um dos tópicos a era do jazz, no qual abordamos 
a queda nas vendas de discos com a crise de 1929 e a importância do estilo musical para se entender a 
situação dos afrodescendentes nos EUA, como o preconceito racial. Neste sentido, utilizamos como 
recurso teórico - metodológico a relação História e Música nos baseando em trabalhos como o de 
Napolitano, Bittencourt e Hobsbawm, este último nos deu uma contribuição muito importante em 
entender o jazz numa abordagem histórica e social. A canção escolhida foi what a wonderful world (que 
mundo maravilhoso), interpretada por Louis Armstrong (um dos intérpretes mais conhecidos do jazz), 
onde refletimos sobre o racismo, muito forte na sociedade norteamericana durante o período e 
discutimos a importância do respeito ao próximo, independente de ser afrodescente ou não. Com isso, 
acreditamos que promovemos o exercício de cidadania, onde preconceitos desta natureza ainda são 
presentes em nossa sociedade. Aproveitando-se do título da canção, queremos mostrar o quão 
maravilhoso é o mundo da música, instrumento esse que ganhou importância na aplicação prática do 



ensino de história, visto que a música diz muito de determinado período histórico em que foi produzida, 
sem falar que torna a aula mais interessante, dinâmica e produtiva para os alunos. 
 
PIBID-História (Natal) - Trabalhando com jogos: uma atividade pensada para além da sala de aula 
Arthur Cassio de Oliveira Vieira –UFRN – arthurcassio@hotmail.com 
Ágda Priscila da Silva – UFRN – agda_priscila_s@hotmail.com 
Débora Quezia Brito da Cunha – UFRN – debinha_quezia@hotmail.com 
O presente trabalho abarca nossas reflexões quanto a alguns aspectos que permeiam o uso e a 
produção de jogos didáticos no ensino de história por professores da rede básica pública de ensino. Tais 
reflexões são o resultado de nossas experiências enquanto bolsistas do subprojeto de História (Natal) do 
PIBID-UFRN, que nos permite aliar teoria e prática, no propósito de inovar os métodos de ensinar a 
história, contribui para nossa formação inicial docente, colaborando com o desenvolvimento intelectual 
do aluno da rede pública, e este colabora para nosso desenvolvimento enquanto futuros profissionais, 
coopera e oferece ao professor supervisor uma oportunidade de repensar o seu desempenho como 
docente, assim como ele pode nos fornecer a chance de aprender com a sua experiência de sala de aula. 
Ocorre, portanto, uma troca mútua e benéfica de conhecimentos e experiências. Para formular nosso 
trabalho, utilizamos reflexões de autores como Circe Bittencout (2004) e Selva Guimarães Fonseca 
(2005), utilizamos também um artigo da pedagoga Tânia Ramos Fortuna (2000). O acesso a tais 
considerações contribuíram para a compreensão das premissas que implicam na postura do docente na 
sala de aula quanto à aplicação de novos métodos de ensino, em nosso caso especificamente: a 
utilização de jogos didáticos em atividades dentro da classe e fora da mesma. Neste trabalho 
relataremos nossa experiência com uma atividade extra-classe com jogos didáticos, empreendida por 
nós, durante a Semana de História da Escola Estadual José Fernandes Machado, ocorrida entre os dias 
09 a 11 de novembro do ano de 2011. Num primeiro momento, iremos fazer algumas considerações 
sobre o uso de jogos didáticos como ferramenta educacional no ensino de história, posteriormente, 
apresentaremos nosso relato sobre a experiência na Semana de História, e concluiremos com algumas 
considerações sobre a utilização de jogos didáticos e o ensino de história. 
 
O lúdico em sala de aula: as experiências da utilização de jogos didáticos no ensino de história na 
Escola Estadual Calpúrnia Caldas de Amorim. 
Laísa Fernanda Santos de Farias – CERES-UFRN –  nandafarias07@hotmail.com 
Jeferson Carlos Cavalcante Silva – CERES-UFRN 
Kelvin Douglas Dantas – CERES-UFRN 
Lígia Mariane Costa Soares – CERES-UFRN 
O uso de jogos didáticos no ensino de História é uma metodologia pertinente para o desenvolvimento 
de uma prática pedagógica baseada na relação dialógica e no estímulo à formação crítica do educando. 
Assim, foram produzidos jogos didáticos com o intuito de reforçar os conteúdos da disciplina, bem como 
conteúdos transversais e interdisciplinares, durante as intervenções do PIBID de História– UFRN/CERES 
na Escola Estadual Calpúrnia Caldas de Amorim. Logo, as atividades voltavam-se para estimular o 
pensamento autônomo do aluno, sua criatividade e a compreensão de determinados contextos 
históricos além da relação da disciplina de História com as outras ciências. Cabe destacar, que os jogos 
didáticos elaborados e aplicados na referida escola não apresentaram uma finalidade recreativa, mas 
destacou todo um projeto onde através do lúdico pudesse estabelecer um processo de ensino e 
aprendizagem motivador, envolvente e problematizador. Tais atividades geraram resultados positivos, 
já que o número de alunos que participaram das atividades do PIBID naquela instituição aumentou 
gradativamente, o que se refletiu na melhoria dos índices de rendimento da aprendizagem. 
 
 
 
 
 



Ensino de História e atividades de comunicação e expressão: experiência do PIBID de História no Ceres 
Cesyanne Medeiros Sores – CERES-UFRN – cesysoares@hotmail.com 
Daniely Cristina Nóbrega – CERES-UFRN 
Randson Martins de Oliveira – CERES-UFRN 
Thamara Juliana Maçedo Costa – CERES-UFRN 
A comunicação objetiva apresentar as experiências desenvolvidas com atividades de comunicação e 
expressão, por um grupo de bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) 
de História do Centro de ensino Superior do Seridó (CERES) na escola Estadual Calpúrnia Caldas de 
Amorim (EECCAM) durante o período de 2011 e início de 2012. A expressão e a comunicação têm sido 
na educação do Século XXI requisitos essenciais para a formação do aluno e para o mercado de trabalho. 
Para que essa realidade pudesse fazer parte da proposta do PIBID, pensamos num projeto em que o 
teatro, a mímica, o cordel, o recital, a paródia, a música, os seminários e os fantoches pudessem fazer 
parte do ensino de História. Enfim, tudo que envolvesse a ação de se comunicar não somente pela fala, 
mas por meio de movimentos que envolvam o corpo. Dessa forma, estimular o movimento corporal, do 
gesto, da audição, da voz e da visão desenvolve no indivíduo várias possibilidades interpretativas sobre 
o mundo, do saber pensar e do criar. Também foi possível a abertura de um caminho para o 
desenvolvimento comunicativo e expressivo no educando frente uma plateia, habilidade que atormenta 
a maioria dos alunos. A partir do exercício da arte em sala de aula, os alunos foram instigados a se 
envolverem no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo habilidades, competências e 
superando limites. As intervenções possuíram um caráter flexível e problematizador porque permitiram 
uma maior diversidade no manejo dos recursos e possibilitaram uma prática docente capaz de estimular 
a autonomia e a criticidade nos alunos, relacionando o conhecimento histórico com o cotidiano através 
da transversalidade e interdisciplinaridade. Tais experiências foram importantes para os bolsistas do 
PIBID por possibilitar vivências na realidade da educação brasileira, reduzindo a distância entre a 
academia e os dilemas existentes na escola. 
 
Abordagens criativas no ensino de História 
Keila Monique Marques Costa – SME-Natal/RN – keila-monique@hotmail.com 
Buscamos com esse trabalho apresentar a experiência com alunos do ensino fundamental e EJA na 
disciplina de História, trabalhando conteúdos relacionados, seja no currículo considerado tradicional, 
como também no envolvimento dos temas transversais, desenvolvendo outras perspectivas de 
aprendizagem de forma lúdica. Pretendemos mostrar ações e direcionamentos que nortearam nossa 
prática pedagógica no decurso da docência. A busca para estimular os alunos ao gosto pelo aprender, 
resultou num dos trabalhos que envolveram principalmente as disciplinas de Artes e História, criando 
momentos de aprendizado conjunto com o objetivo de fazer com que os alunos passassem a conhecer, 
vivenciar novas experiências e formas de cultura diferente das habitualmente vividas por eles. A prática 
pedagógica versou por temas da cultura popular e em específico, o folclore nordestino. Envolvemos na 
atividade textos de Chico Daniel, “O causo do espelho” (versão de Ricardo de Azevedo), xilogravuras 
entre outras. Considerando que a cultura de um povo é constituída no seu dia-a-dia, através do pensar, 
sentir, agir e nas relações que o sujeito experimenta ao longo da sua vida, pensamos que tais atividades 
no espaço escolar pode proporcionar parte dessa construção. Sendo assim, pensamos que propostas 
que venham a abranger e valorizar a diversidade que existe no país de forma mais ampla e em 
específico nos espaços que residem e convivem nossos alunos, é contribuir de forma significativa para 
sua transformação. Em outros momentos, e partindo sempre da mesma perspectiva de apresentar 
conceitos e conteúdos históricos de forma mais dinâmica, desenvolvemos atividades teatrais usando 
como a temática antiguidade como eixo central de nossos trabalhos. 
 
 
 
 



Simpósio Temático 02 – Memória, Cultura e Política 
Coordenadoras: Profa. Dra. Arrisete C. L. Costa e Profa. Dra. Maria de Lourdes Lima – UFAL 
 

Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Antônia Edneuma dos Santos - Emanuel 
Pereira Braz 

A construção do discurso de liberdade a partir dos elementos 
emblemáticos mossoroense: reflexões sobre a seleção e 
apropriação do patrimônio material e imaterial abolicionista 

14:30h 
Cláudia Medeiros de Araújo e Manoel 
Pereira da Rocha Neto 

As ruas Generina Vale e Júlia Medeiros como referências para 
estudar a memória coletiva de Caicó-RN 

15:00h 
Almiraci Dantas dos Santos e Maria de 
Lourdes Lima 

Memória institucional do curso de Biblioteconomia  

15:30h João Gilberto Neves Saraiva 
Pedro Velho: um personagem no jogo das Histórias do Rio 
Grande do Norte  

16:00h 
Monique Rafaele da Silva e Angélica 
Thaís Mendes de Santana 

Santa Dica e a relação entre sua vida histórica e formas 
religiosas 

16:30h Leandro Henrique de Amorim Martins Sérgio Buarque de Holanda - um micro-historiador 

17:00h Ana Clécia Santos Felix Dantas Trajetórias de uma vida  

17:30h Ana Cristina de Sales 
Narrativas memoráveis sobre a construção da alma vaqueira 
na Cruz da Baixa Rasa em Crato/Ceará  

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Marina Dantas Pinheiro 
Carnaval vem sempre pra tremer a terra: a memória da folia 
do Alecrim 

14:30h Renan Vinícius Alves Ramalho Nas lamas da Manguetowm 

15:00h Jaqueline da Silva Revorêdo 
O Teatro da mulher no limiar do século XX em Natal e no Rio 
Grande do Norte 

15:30h Lydiane Batista de Vasconcelos 
Os lugares de memória enquanto fronteiras culturais: a Noite 
dos Tambores Silenciosos de Olinda  

16:00h 
Gustavo Bezerra Barbosa e Janaína 
Soares da Silva 

Roda de Capoeira: Uma metáfora da vida 

16:30h Victor Gabriel Campêlo Assunção 
Um projeto de massificação?: A rearticulação identitária dos 
clubes de futebol natalense na década de 1960 

17:00h 
Lucilvana Ferreira Barros e Roberg 
Januário dos Santos 

A fabricação do rei: a construção simbólica de Jackson do 
Pandeiro enquanto o Rei do Ritmo Nordestino 

17:30h Lucila Barbalho do Nascimento 
Araruna no Rio Grande do Norte: uma dança entre 
historiografia e memória 

 

Dia 24/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Janaina Soares da Silva e João Pedro de 
Lima Pontes 

Documento, Historiografia Alagoana e Cultura Política  

14:30h Raphael Alves da Costa Torres 
Entre o rosário e a caneta: a trajetória política de Padre Mota 
em Mossoró 

15:00h Marcílio Lima Falcão 
Natal Vermelho: catolicismo e anticomunismo no Rio Grande 
do Norte (1935-37)  

15:30h 
Everaldo de Oliveira Silva e Eloyza 
Tolentino Soares  

O Discurso Político sobre a Técnica da Açudagem como 
resolução das Secas no Nordeste na década de 1950 

16:00h Micarla Natana Lopes Rebouças  
Paz, União e Trabalho: o sindicato dos estivadores de Areia 
Branca sob a égide do sindicalismo varguista 

16:30h 
Cláudio Correia de Oliveira Neto e 
Poliana Cláudia Martins da Silva 

Barreira contra o “Inferno”: a construção política da memória 
do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno em 
Fernando Mendonça  

17:00h Helicarla Nyely Batista de Morais  
Os decaídos de 1930: A (re) configuração política do Rio 
Grande do Norte pós-revolução e a liderança de José Augusto 
na retomada do poder 

17:30h 
Elynaldo Gonçalves Dantas e Vânia 
Juçara da Silva 

Operacionalizando sonhos... Tecendo realidades 



Resumos dos Trabalhos: 
 
A construção do discurso de liberdade a partir dos elementos emblemáticos mossoroense: reflexões 
sobre a seleção e apropriação do patrimônio material e imaterial abolicionista 
Antônia Edneuma dos Santos – UERN – edy-santoss2000@hotmail.com 
Prof. Ms. Emanuel Pereira Braz – UERN 
Abordar os espaços das cidades como sendo um repositório do passado humano, significa entendê-los 
como uma construção subjetiva. Na medida em que são questionados em um tempo presente, esses 
nos informam e nos revelam com o seu patrimônio material e imaterial, as intenções e aspirações dos 
sujeitos em um determinado contexto histórico. Nesse viés, é por nos revelar saberes e indagações que, 
os espaços mossoroenses e seus elementos construídos e difundidos, para marcar e rememorar o 
discurso de liberdade referente à abolição torna-se nesse trabalho um objeto de estudo. Um dos 
desafios desta pesquisa é construir uma reflexão a partir do confronto de fontes históricas utilizadas e 
das discussões historiográficas acerca da apropriação e seleção de alguns instrumentos simbólicos 
contidos no espaço da cidade como: o Monumento da Liberdade, o Pantheon dos Abolicionistas, as 
ruas, as praças, as comemorações cívicas e eventos que foram sendo construídos ao longo do tempo 
para eternizar o fato e seus personagens e relegar ao silêncio a participação de alguns sujeitos no 
imaginário da comunidade. Destarte percebemos que os mais interessados em materializar as narrativas 
sobre a abolição no espaço de Mossoró, devem ser atribuídos ás ações estratégicas do poder público 
local, que visa perpetuar através de uma política cultural as tradições em relação ao fato. Em 
consonância, a comunidade mossoroense também se apropria das referências abolicionistas para 
construir suas identidades em relação ao local, formando assim seus heróis e mitos. 
 
As ruas Generina Vale e Júlia Medeiros como referências para estudar a memória coletiva de Caicó-RN 
Cláudia Medeiros de Araújo - claudiacma7@hotmail.com 
Manoel Pereira da Rocha Neto 
Os nomes das ruas estão ligados à memória da cidade. Posto isto, é importante destacar que Caicó-RN 
só passou a possuir ruas com denominações femininas a partir do ano de 1973. Essas ruas se 
denominam Generina Vale e Júlia Medeiros. Nesse sentido, o que sugerimos nessa comunicação é 
tomar dois antropônimos como lugar de memória, ou seja, o espaço e a sua nomeação como 
mensageiros e difundidor de uma memória individual, bem como da memória coletiva de Caicó. Assim, 
dividiremos essa comunicação em dois momentos. No primeiro momento, discutiremos o porquê dos 
lugares serem nomeados, a prática de nomear os lugares, como também discutiremos o processo de 
escolha dos nomes dos lugares de uma cidade. Para isso, dialogaremos com alguns autores como 
Cláudio João Barreto dos Santos (2008), Maria Vicentina P. do Amaral Dick (2003) entre outros, cujas 
discussões nos indicam as probabilidades de conhecimento histórico por meio da pesquisa dos 
procedimentos de instituição toponímica. E também dialogaremos com alguns teóricos, como Michel de 
Certeau (1994), Michel Foucault (2003), Jacques Le Goff (1994), Pierre Nora (1993), que nos apresentam 
conceitos pertinentes à temática aqui referida. Já no segundo momento, apresentaremos as trajetórias 
de vida de Generina Vale e Júlia Medeiros discutindo a configuração social na qual as mesmas se 
encontravam inscritas, o que elas fizeram para ser homenageadas, com nome de ruas, como também 
encontraremos a possibilidade de discutir um pouco a respeito das questões de gênero, da realidade da 
mulher brasileira e por extensão a mulher caicoense. 
 
Memória institucional do curso de Biblioteconomia 
Almiraci Dantas dos Santos – UFAL – dantasmira@hotmail.com 
Maria de Lourdes Lima – UFAL 
O curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas criado em 1998 e reconhecido pelo 
MEC, em 2005, se coloca como uma alternativa para a formação de quadros profissionais, em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. E, ao mesmo tempo, caminha na direção de uma atuação 
competente em relação à sociedade e às suas instituições, em Alagoas. Por ocasião dos 50 anos da 



UFAL, em 2011, o Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, ICHCA, propôs construir uma 
narrativa historiográfica acerca das memórias, cuja finalidade era dar visibilidade ao referido Instituto e, 
por consequência, a própria UFAL. Logo, o curso de Biblioteconomia procurou a partir de um projeto de 
pesquisa construir uma narrativa da sua memória institucional. Considerando que a memória, enquanto 
narrativa e prática social, é uma extensão da informação, do conhecimento e das fontes representadas 
pelos documentos oficiais e extras oficiais, tais como: depoimentos de coordenadores e ex-
coordenadores. Portanto, a implantação do curso de Biblioteconomia, na Universidade Federal de 
Alagoas, se deu graças à iniciativa e aos esforços de um grupo de bibliotecárias da própria universidade, 
assim como de outros profissionais da área da informação, fora do circuito da própria UFAL. O resgate 
dessa memória institucional se inscreve na tentativa de se pensar a história da UFAL como a soma das 
histórias e/ou das memórias das suas respectivas unidades acadêmicas. 
 
Pedro Velho: um personagem no jogo das Histórias do Rio Grande do Norte 
João Gilberto Neves Saraiva – UFRN – jgilbertons@gmail.com 
Este trabalho se insere nas discussões sobre algumas das principais obras produzidas até meados do 
século XX sobre o início da República no Rio Grande do Norte, os livros de Tavares de Lira, Rocha Pombo 
e Câmara Cascudo que possuem o mesmo título: História do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo é 
discutir esta “historiografia clássica” buscando entender a construção narrativa de uma figura 
recorrente nestes textos, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. A partir de conceitos como o de 
memória social e representação e utilizando os procedimentos análise dos discursos buscamos 
investigar como a atuação de Pedro Velho é produzida de diversas formas a depender da 
intencionalidade e lugar de fala dos historiadores pesquisados. 
 
Santa Dica e a relação entre sua vida histórica e formas religiosas. 
Monique Rafaele da Silva – UFRN – moniqueraphaella@hotmail.com 
Angélica Thaís Mendes de Santana – UFRN – a-thais-santana@hotmail.com 
Benedita Cipriano Gomes, mais conhecida como Santa Dica realizou segundo alguns relatos orais, em 
Lagolândia no Município de Pirenópolis no Estado de Goiás, desde o final da República Velha, muitas 
curas milagrosas auxiliadas por anjos enviados de Deus. O qual constituiu um povoado em torno de sua 
casa e liderou um movimento supostamente de caráter messiânico, até ser presa em 1925 pelas forças 
policiais, por desafiar o poder estabelecido pelos coronéis na distribuição de terras e riquezas da região. 
E sua autoridade política em meio à comunidade se construiu [vejam, terras, coronéis, ordem vigente] 
em torno da narrativa de um milagre de seu renascimento e de seus poderes de graças, curas, milagres 
e conselhos. Assim ela adquire prestígio local e um poder relativo [relativo porque local, entre os 
descontentes, entre o povo] reunindo um importante número de eleitores pequenos proprietários ou 
dos meios urbanos que buscavam auxílio em suas curas. Dentre as alternativas que se apresentaram 
nesse contexto destacamos aqui a messiânica, representada por Santa Dica, que rompe com um modelo 
de mulher vigente ainda na República velha, com a ortodoxia católica, com o modelo político da época. 
Apresentaremos um estudo bibliográfico no qual procuremos identificar os discursos que constroem o 
evento e estabelecer um estado da questão sobre o fenômeno. Nosso ponto de acesso da compreensão 
desse processo (ou a perspectiva a partir da qual nosso interesse foi despertado), a pergunta sobre que 
formas de tradição religiosa (cristã ou pagã) freqüentaram o passado dessa comunidade para que o 
discurso messiânico fosse aceito como forma de justificação para a luta. Então, em que medida a 
bibliografia sobre Santa Dica reflete essa nossa inquietação e para quais outros pontos ela tem levado a 
explicação do fenômeno. 
 
Sérgio Buarque de Holanda – um micro-historiador 
Leandro Henrique de Amorim Martins – UFAL – leandrohamorim@gmail.com 
Proponho identificar na obra “Caminhos e Fronteiras”, 1957, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, 
o modelo historiográfico conhecido como Micro-História e o método indiciário – aplicados para o 
mapeamento e pesquisa histórica da vida cotidiana dos sertanistas da História Colonial do Brasil. O 



objetivo é reafirmar a tese do historiador Marcos Cezar de Freitas de que a obra de Sérgio Buarque de 
Holanda já é micro-histórica antes mesmo da difusão do paradigma da Micro-História italiana ser 
difundido no Brasil, ou seja, “a trajetória ginzburguiana antecipou-se em Sérgio Buarque de Holanda.” A 
abordagem utiliza o método comparativo para apontar no métier do historiador de Caminhos e 
Fronteiras, a presença de elementos que irão compor o conhecimento indiciário no ensaio “Sinais: raízes 
do paradigma indiciário”, lançado em 1986, de Carlo Ginzburg, destacando os aspectos que se referem 
ao domínio da cultura material, da interdisciplinaridade com a antropologia e à atenção aos 
“despossuídos do poder”. 
 
Trajetórias de uma vida 
Ana Clécia Santos Felix Dantas – UFAL – anadantas111@hotmail.com 
São os vestígios da memória e do esquecimento: sensações, percepções, sentimentos, traços 
psicológicos, imagens, sociabilidades e experiências que possibilitam conhecer o passado e 
problematizar a história. Segundo Ecléa Bosi em Memória e Sociedade, 1994, o ato de lembrar é 
elaboração, é trabalho, reconstrução, recriação. É nessa perspectiva que proponho reconstituir a 
trajetória de vida de Maria Vlacof (descendente russa), uma anciã, ex-moradora do abrigo São Francisco 
de Assis, em Maceió-Alagoas. Esta reconstituição partirá do ponto temporal de sua morte, para, por 
meio de uma experiência de pesquisa ensaística, reelaborar os construtos de sua vida, em particular, 
problematizar: o de como foi para o abrigo, como se deram as experiências de sua própria vida no que 
diz respeito à educação, família, relações sociais, trabalho, amores, alegrias e tristezas. Utilizarei o 
método da História Oral objetivando tornar significativas as relações existentes entre o nível pessoal (o 
das testemunhas) e o nível social (a Instituição). O fato de estarmos num campo de representações 
socioculturais que são interiorizadas e assumidas por cada indivíduo implica em termos cuidados 
especiais de clarificação e de crítica frente à captação do “[...] outro no tempo do nosso próprio 
pensamento.” (FOUCAULT). 
 
Narrativas memoráveis sobre a construção da alma vaqueira na Cruz da Baixa Rasa em Crato/Ceará. 
Ana Cristina de Sales – PPGH-UFCG –  cristina_hi_storia@hotmail.com 
Marinalva Vilar de Lima – UFCG 
O artigo pretende compreender a construção das memórias sobre o culto religioso à Cruz da Baixa Rasa, 
localizada na Floresta Nacional do Araripe - FLONA, zona rural do município de Crato, no Sul do Ceará. A 
Cruz da Baixa Rasa constitui uma representação à memória de um vaqueiro que de acordo com a 
tradição oral dos devotos da Cruz, numa das secas que atingiu a região em fins do século XIX, teria se 
perdido e morrido de sede e fome a dois quilômetros da fonte da Bacia Sedimentar do Araripe. No local 
de seu padecimento foi erguida uma cruz, e a partir do ano de 1914 depois da obtenção de algumas 
graças os fiéis passaram a cultuar a cruz do vaqueiro. Na ocasião da romaria que ocorre dia 25 de janeiro 
os devotos levam bebidas e comidas típicas para servirem aos visitantes em forma de obtenção de 
graças. 
 
Carnaval vem sempre pra tremer a terra: a memória da folia do Alecrim 
Marina Dantas Pinheiro –UFRN – marina.dantas.p@gmail.com 
Confetes, lança-perfumes, serpentinas, fantasias (as indumentárias e os devaneios mentais), tambores, 
batucadas, desfiles, blocos, marchinhas, sambas, amores, lembranças, entre tantos outros são 
substantivos que estão presentes no imaginário que compõe a festividade do carnaval. A manifestação 
cultural que muitas vezes é denominada como “festa da carne” traz infindáveis memórias, que ficam 
guardadas desde a quarta-feira de cinzas até o carnaval do ano seguinte, bastante esperado por grande 
parte dos brasileiros, como mostra um famoso ditado popular que diz que “o ano só começa depois do 
carnaval”. Essas concepções permeiam significativamente as mentalidades, em diversos locais do país. 
No bairro Alecrim, um dos primeiros a se constituir na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, 
também há essa construção da festa carnavalesca, representada em documentos oficiais, jornais, mas 
principalmente na memória e nos relatos de seus moradores antigos e recentes. Desde sua formação, 



no fim do século XIX, o Alecrim se estabelece como uma das principais comunidades natalenses onde o 
carnaval tem maior força e tradição. Isso se acentua em meados do século XX, com os desfiles de 
escolas de samba, tribos indígenas, blocos, e festas particulares, que acontecem nas ruas numeradas do 
bairro. No entanto, com o passar das décadas, o carnaval em Natal perde valor e importância em 
relação ao de praias e cidades do interior do estado, mas permanece subjetivado de diferentes formas, 
de acordo com cada indivíduo, na memória. É nesse sentido que o presente artigo se constitui, com o 
objetivo de resgatar, através de documentos, jornais e, majoritariamente, de relatos orais – aqui 
utilizados como fontes –, os diferentes carnavais, tendo em vista as tantas subjetividades de diferentes 
pessoas, de classes sociais distintas, culturas distintas, mas sendo, ainda assim, aquele carnaval de 
outrora, lembrado com tanto saudosismo por muitos. 
 
Nas lamas da Manguetown 
Renan Vinícius Alves Ramalho – UFRN – renan.ramalho@hotmail.com 
Na década de 90, a cidade do Recife presenciou o surgimento de uma nova forma de pensar a cultura 
local. Tendo por nome Mague Beat, tal movimento propôs a encarnação de um forde desejo de 
abertura do arcaísmo no qual, segundo estes, vivia a cultura pernambucana, para influências exógenas. 
Deste modo, estes artistas se inseriram no debate em torno dos discursos representacionais 
concernentes a regionalidade e identidades locais, genealogicamente ligados ao jogo de poder das elites 
políticas e produtoras que contribuíram para a gestação do território Nordestino ainda na década de 20. 
Por meio de novas paisagens (o mangue frente ao sertão; a cidade, ou manguetown, frente ao rural), 
novas estéticas sonoras (hibridações entre ritmos locais e rock, funk, hip-hop) e inspirados ainda pela 
produção literária de Josué de Castro, o Mangue Beat colocou em chegue os padrões culturais rígidos e 
estereotipados das representações tradicionais enrijecidas por uma economia simbólica tradicionalista. 
 
O Teatro da mulher no limiar do século XX em Natal e no Rio Grande do Norte. 
Jaqueline da Silva Revorêdo - jaquerevoredo@hotmail.com 
Esse trabalho versa sobre a importância de mulheres que atuaram e produziram literatura dramática em 
Natal e no Rio Grande do Norte, durante o período que vai da segunda metade do século XIX até o início 
do século XX. Essas mulheres escreviam e dirigiam os espetáculos e muitas vezes eram as principais 
estrelas do elenco. A pesquisa é baseada em trabalhos historiográficos, jornalísticos e literários e 
pretende contribuir para futuros estudos sobre o tema do teatro produzido por mulheres no Brasil, 
contextualizando essa experiência dentro do cenário teatral do período. Escritoras potiguares a exemplo 
de Isabel Gondim e Carolina Wanderley e atrizes como Maria Epifânia compõem um rico quadro de 
experimentação, criatividade e atitude estética, marcantes para a gênese e desenvolvimento do teatro 
nacional. enfatizando a sua importância enquanto elemento formador e constitutivo do patrimônio 
cultural brasileiro. 
 
Os lugares de memória enquanto fronteiras culturais: a Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda 
Lydiane Batista de Vasconcelos – UPE – lydianebatista@yahoo.com.br 
Como se delimitam as fronteiras culturais? Como se justificam as identidades dos maracatus do Recife? 
De que forma a história é mobilizada nesse processo? A partir destes questionamentos discutiremos o 
processo de construção identitária presente na cerimônia da Noite dos tambores silenciosos de Olinda. 
O evento ocorre desde 2001, na segunda-feira que antecede o carnaval e foi criado por iniciativa de 
Armando Arruda, sob a denominação de Adarrum, passou a ser organizado pela prefeitura de Olinda, 
até 2005 quando recebe a colaboração da Associação dos Maracatus de Olinda. Assim como na atual 
Noite dos Tambores Silenciosos do Recife, a celebração de Olinda também trata de cultuar os ancestrais 
ou antepassados, além de solicitar proteção para o período carnavalesco. Vale destacar que, 
diferentemente da Noite dos Tambores Silenciosos do Recife, em que só maracatus nação participam, 
nesta celebração há a participação de grupos e agremiações que não são reconhecidas como nações 
pelos grupos mais tradicionais de maracatus. Agremiações como Maracambuco, Camaleão, etc, que 
participam da Noite para os tambores silenciosos de Olinda, são consideradas como “grupos 



percussivos”. Este ponto sinaliza para a questão das fronteiras identitárias dos maracatus na 
contemporaneidade, apontando que esta fronteira pode estar se ampliando para incorporar os grupos 
percussivos como maracatus nação. 
 
Roda de Capoeira: Uma metáfora da vida 
Gustavo Bezerra Barbosa – UFAL –  gusbezerra@gmail.com 
Janaína Soares da Silva – UFAL 
A capoeira é um elemento de extrema representatividade para a cultura brasileira, que possibilita aos 
diversos estudiosos compreender o hibridismo de elementos culturais de diferentes origens étnicas. A 
Capoeira de Angola é uma expressão artística de valor histórico, portanto, proponho detalhar o ritual da 
“Roda de Capoeira” descrevendo e detalhando os múltiplos fatores de sua formação: musicalidade, 
criatividade, movimentos corporais, teatralidade, espiritualidade, sensibilidades e saberes. Recorri ao 
método indiciário e ao método da descrição densa para realizar a etnografia da “Roda de Capoeira” e 
para a análise dos manuscritos dos mestres Pastinha e Noronha. Enfim, interpreto a “Roda da Capoeira 
de Angola” na perspectiva histórica e filosófica da História Cultural de Michel Foucault, buscando na 
ritualidade da capoeira, os fundamentos existenciais de dança-luta-jogo de seus capoeiristas, os 
exercícios de alegria e liberdade do corpo na dança, as práticas de força e interstícios do poder. Enfim, 
um jogo que apresenta especificidades socioculturais de tradição e inovação a cada tempo e espaço; 
uma prática que se transforma historicamente a procura de estratégias políticas de autonomia. 
 
Um projeto de massificação?: A rearticulação identitária dos clubes de futebol natalense na década de 
1960. 
Victor Gabriel Campêlo Assunção - vgabrielassuncao@hotmail.com 
O crescimento urbano descontrolado e a inexistência de uma infraestrutura urbana da cidade do Natal 
na década de 1960 produz uma série de demandas a serem respondidas pelo poder público, entre elas, 
demandas ligadas ao lazer e ao esporte. Assim a necessidade da construção de novas praças esportivas 
que possibilitem atender aos novos torcedores que adentram a cidade passam a pautar as notícias dos 
jornais neste período, se por um lado há um aumento crescente no público presente ao estádio Juvenal 
Lamartine, e uma série de reformas são efetuadas para possibilitar o aumento de público no estádio 
construído em 1928, é patente sua inadequação frente ao novo panorama do futebol na cidade. A 
construção de um grande estádio é no entanto apenas um aspecto dentro do projeto de massificação 
do futebol na cidade, a outra peça desse quebra cabeça passa pelo processo de rearticulação 
indentitária produzido pelos clubes futebolísticos da cidade. Assim procuraremos entender aqui as 
estratégias discursivas construídas pelos dois maiores clubes da cidade no período, Abc Futebol Clube e 
América Futebol Clube, através de algumas ações levadas a cabo por suas diretorias: a 
institucionalização dos novos hinos dos clubes, Abc (1962) e América (1973), e a construção da nova 
sede do América na Avenida Rodrigues Alves (1966). Qual o papel da categoria “povo” dentro dos novos 
hinos? Quais as articulações que se efetuam entre diretoria dos clubes e o poder público? Quais 
estratégias identitárias utilizadas pelos clubes para lidar com o fenômeno da massificação do futebol 
local? São algumas das questões que pretendemos responder. 
 
A fabricação do rei: a construção simbólica de Jackson do Pandeiro enquanto o Rei do Ritmo 
Nordestino 
Lucilvana Ferreira Barros – PPGH-UFCG – lucilvanabarros@hotmail.com 
Roberg Januário dos Santos – PPGH-UFCG. 
Todo rei emerge a partir de um trabalho de fabricação. Sua face, seu status representativo, sua imagem 
de autoridade emergem comumente a partir de um movimento de territorialização que o faz assumir 
um lugar de glória em um dado tempo e espaço. A construção simbólica de sua autoridade se dá por 
meio de um conjunto de elementos e discursos que, como em uma arte de tecer, inscreve no tecido de 
uma época sua rostidade de herói, atribuindo-lhe a feitura de um grande homem. Imortal, sagrado, 
glorioso em seus feitos, seus talentos, em sua trajetória. Sendo imprescindível em tal sociedade a 



conservação para a posteridade do “esplendor de suas realizações”. (BURKE, 1994, p. 62). O presente 
trabalho se constitui em uma proposta de reflexão acerca da construção simbólica da identidade de “Rei 
do ritmo” do cantor e compositor Paraibano Jackson do Pandeiro. Partindo de uma perspectiva 
historiográfica recente ancorada nos estudos da História Cultural, buscamos neste artigo cartografar a 
escrita da história desse personagem, especialmente dos enunciados que ajudaram a fabricá-lo 
enquanto autoridade da música nordestina após a sua morte em 1982. Buscamos historicizar os 
mecanismos por meio dos quais este foi fabricado e quais as maquinarias discursivas que se acoplaram 
ao seu corpo, impondo a ele uma rostidade, uma imagem constantemente acionada para ser um Rei? 
De que forma os jogos de imagens e discursos presentes na mídia, nas premiações, homenagens, 
artigos, nas entrevistas, programas de rádio e TV, nas biografias, ajudaram a configurá-lo enquanto um 
artista-monumento, rede de enunciados que no tempo presente ainda continuam a colonizá-lo, 
atribuindo-lhe visi e dizibilidade no mapa da música Brasileira. Ainda buscar-se-á analisar a configuração 
imagético-discursiva desta identidade em Alagoa Grande/ PB. Buscando cartografar as condições de 
possibilidade que impulsionaram a administração municipal desenhar no coração da cidade um 
memorial, inscrevendo-lhe a face de um espaço da saudade (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999. pg.51), lugar 
de memória (NORA, 1993), e de pertencimento (FÉLIX, 1998). A partir de que circunstâncias, motivações 
e desejos ocorreu a necessidade no município de implantação do Memorial Jackson do Pandeiro 
ajudando a configurá-lo enquanto um artista-monumento, territorializando sua imagem enquanto 
patrimônio de Alagoa Grande/ PB. 
 
Araruna no Rio Grande do Norte: uma dança entre historiografia e memória 
Lucila Barbalho do Nascimento – UFRN – lucila_bn@hotmail.com 
A Araruna é compreendida como uma dança de salão, que reúne vários números coreográficos, na qual 
a vestimenta remete à “aristocracia” dos séculos anteriores. Hoje, existe uma organização oficial do 
grupo de dança, Araruna - Sociedade de Danças Antigas e Semidesaparecidas, datada de 1956, mas suas 
raízes remontam ao ano de 1949 sob a direção artística de Mestre Cornélio Campina, sua sede foi 
fundada em 1962 e apresenta um estatuto registrado. Nas obras de escritores norteriograndenses, 
como Deifilo Gurgel (Danças Folclóricas do Rio Grande do Norte) e Câmara Cascudo (Dicionário 
Brasileiro do Folclore) é colocada como única, uma exceção às outras danças folclóricas. Por outro lado, 
na obra de Cáscia Frade (Folclore) é associada a uma dança amazônica, que ocorre durante o mês de 
junho. O objetivo deste trabalho é analisar a historiografia – através das contribuições de Michel de 
Certeau – sobre a dança Araruna, através de obras inseridas nos campos da antropologia, dos estudos 
sobre folclore e história do Rio Grande do Norte. Contribuindo assim para a compreensão do processo 
que leva a construção da “cultura imaterial” de uma sociedade. Além disso, partindo da idéia de Antônio 
José Faro (Pequena História da Dança) de que as “danças folclóricas” estão ligadas aos momentos pelos 
quais passaram os povos que elas caracterizam, podemos inseri-las nos estudos sobre cultura popular, 
práticas e costumes, entre outros propostos pela história das mentalidades, que se disseminou em 
1970, e despertou o interesse dos historiadores sobre a memória. Na tentativa de incluir este trabalho 
nessa discussão, retornaremos às idéias de Maurice Halbwachs e Michael Pollak. 
 
Documento, Historiografia Alagoana e Cultura Política 
Janaina Soares da Silva – UFAL – nouvellejana@hotmail.com 
João Pedro de Lima Pontes – UFAL 
Esta comunicação é parte integrante do Projeto de Iniciação Científica: Cultura Política na Província das 
Alagoas no Período Monárquico, cujo corte temporal situa-se entre os anos que marcam o Primeiro 
Reinado – de 1822 a 1831. Nele temos desenvolvido atividades de pesquisa onomástica, arquivística e 
historiográfica. Na presente proposta analisamos as unidades arquivísticas: I-POB-9.4.827 - Cam.c e CIB-
9.10.1830 – Nor. ml, cujos manuscritos pertencem ao acervo da Divisão de Documentação Histórica do 
Museu Imperial de Petrópolis. Utilizamos o método hermenêutico e indiciário para precisar a datação, 
localização espacial, a autoria do documento; visualizar as regras de produção dos seus enunciados, os 
temas, as estratégias que presidem sua elaboração; perceber a pretexto de que, em que situação e com 



quais objetivos o documento foi emitido e observar as relações do documento com aquilo que o cerca, 
que o situa num dado tempo, espaço, sociedade, cultura, relações políticas, econômicas, ou seja, 
condições históricas conjunturais. Para esses estudos de contextualização histórica referente à Província 
das Alagoas: conhecer pessoas, entender suas funções, relacionar os episódios marcantes e decisivos 
para a constituição da identidade alagoana numa perspectiva dialética apoiamo-nos na obra – Utopia 
Armada, 1983, do historiador alagoano Dirceu Lindoso que contribui para a compreensão das revoltas e 
insurreições como um fato histórico e cultural, um fato da cultura da formação da nacionalidade e da 
cultura política regional da Província do Império. 
 
Entre o rosário e a caneta: a trajetória política de Padre Mota em Mossoró. 
Raphael Alves da Costa Torres – UERN – costa-torres@bol.com.br 
O artigo aborda a política na cidade de Mossoró entre as décadas de 1930 e 1940, notadamente, a 
atuação de Padre Mota, importante figura política da cidade, que dividiu seu ofício de clérigo com o de 
prefeito da cidade. A partir de sua trajetória, será possível perceber as tramas e conexões entre a Igreja 
e o Paço Municipal. Padre Mota se destacou por ter exercido a função de prefeito, e mesmo após a 
deflagração do Estado-Novo, manteve-se no poder local. Atravessou momentos marcantes a frente do 
comando do município, sendo prefeito provisório, eleito e nomeado. Oriundo de uma família 
importante da cidade estudou em Roma, e no retorno ao Rio Grande do Norte, construiu sólidas 
relações pessoais com líderes estaduais como Rafael Fernandes. Atualmente, sua figura é lembrada 
apenas como denominação de uma escola e como personagem na peça teatral “Chuva de bala no País 
de Mossoró”, que retrata a resistência da cidade de Mossoró frente ao bando do cangaceiro Lampião. 
Assim também é objetivo deste artigo trabalhar a memória do padre e seu legado político na 
municipalidade mossoroense. 
 
Natal Vermelho: catolicismo e anticomunismo no rio Grande do Norte (1935-37) 
Marcílio Lima Falcão – UERN – limafalcao34@gmail.com 
O jornal A Ordem foi um dos principais órgãos de divulgação do anticomunismo durante os anos de 
1930 no Rio Grande do Norte. Propriedade do Centro de Imprensa da Congregação Mariana dos Moços, 
esse jornal teve importante papel na circulação do anticomunismo e na efetivação da recristianização da 
população. No entanto, foi com os acontecimentos de novembro de 1935 (Intentona Comunista) que o 
jornal A Ordem intensificou em suas páginas o anticomunismo e permitiu a circulação de artigos e 
matérias temáticas que expressavam os posicionamentos do episcopado potiguar no que diz respeito às 
formas de disciplinamento de homens/mulheres, crianças e jovens em relação ao cotidiano familiar e 
aos posicionamentos políticos diante da ameaça comunista. Nesse sentido, este artigo tem como 
finalidade entender como a igreja Católica do Rio Grande do Norte, por meio dos bispos das três 
dioceses (Natal, Mossoró e Caicó) utilizou o jornal A Ordem no contexto dos anos de 1930 (período de 
intenso discurso anticomunista) para intensificar o catolicismo. 
 
O Discurso Político sobre a Técnica da Açudagem como resolução das Secas no Nordeste na década de 
1950. 
Everaldo de Oliveira Silva – UERN – everaldooliveira1988@bol.com.br 
Eloyza Tolentino Soares – UERN – eloyza.soares@hotmail.com 
O presente trabalho se debruça na tentativa de compreender o discurso propagado pelos políticos e 
intelectuais acerca da técnica da açudagem (construção de grandes reservatórios d´água) esta que era 
utilizada como panaceia da resolução das secas nos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 
Ivone Cordeiro de Barbosa afirma que “o Sertão é um espaço rico em significados, costumes, 
experiências que qualificam uma região e um povo distinto que ali mora”. Partindo da observância e da 
pluralidade desta riqueza do sertanejo, imbui-se a possibilidade da pesquisa deste lugar, que, castigado 
pelas secas, foi palco de diversas tramas politico-culturais. Propõe-se estudar os meios desenvolvidos 
para conter os efeitos confluentes das secas, privilegiando-se de um lado a açudagem e do outro o 
discurso político de sua utilização que se fazia presente em torno de tais obras. Essas estruturas - 



grandes depositários d’água - são importantes para o sertanejo em dimensão para além da economia, 
mas passa a caracterizar também um novo espaço de identidade. Além disso, os projetos de construção 
de açudes proporcionaram instrumentos de barganha política, como eleição de figuras ligadas aos 
açudes e garantindo ainda recursos do governo para as regiões beneficiadas. Compreender a técnica da 
açudagem e a trama política envolvida em sua construção se faz necessário à pluralidade de interesses, 
narrativas, personagens e impasses à construção dessas obras. 
 
Paz, União e Trabalho: o sindicato dos estivadores de Areia Branca sob a égide do sindicalismo 
varguista 
Micarla Natana Lopes Rebouças – UERN – micarlareboucas@hotmail.com 
A década de 1930 foi marcada por profundas transformações na esfera trabalhista. O crescimento da 
economia industrial reservou um lugar de destaque ao operariado urbano, que ganhou força política e 
passou a ser visto como um dos “sustentáculos” do governo varguista. Com a consolidação de Vargas no 
poder, este procurou utilizar os trabalhadores em seu jogo político, lançando mão de uma plataforma 
de governo que aliou repressão e concessão de direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que articulou 
a montagem de um aparato jurídico que subordinasse o movimento sindical e suas organizações ao 
controle oficial do Estado. Vargas introduz no Brasil um novo modelo de sindicato, pautado no 
corporativismo e na vigilância das instituições sindicais, as quais perdem a autonomia que marcara, 
desde o começo do século, a organização dos trabalhadores. A nova realidade dá lugar a uma 
“representação sindical outorgada pelo Estado” (BOITO JR., 2005, p.51) que assume a tutela dessas 
instituições trabalhistas com a chamada lei de sindicalização (decreto 19.7790 de 1931). A política 
varguista se refletirá nas organizações sindicais de todo o país, as quais passaram a pleitear sua 
oficialização como forma de alcançar as vantagens e a representação concedidas às instituições regidas 
pelo governo. O presente trabalho analisa essa nova fase da organização sindical brasileira pós-30, a 
construção dos discursos normativos que oficializaram as atividades sindicais, bem como o processo de 
transição dos sindicatos a esse novo modelo de organização. A análise se direcionará a realidade sindical 
de Areia Branca-RN, mas especificamente do Sindicato dos Estivadores, fundado em 1932. Trata-se de 
uma investigação dos efeitos e das influências do modelo verticalizado imposto pelo governo, feita 
através do estudo correlacionado dos estatutos que regeram o sindicato areiabranquense e das 
correspondências emitidas ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio do Estado por esta 
instituição. 
 
Os decaídos de 1930: A (re) configuração política do Rio Grande do Norte pós-revolução e a liderança 
de José Augusto na retomada do poder. 
Helicarla Nyely Batista de Morais – PPGH-UFRJ – helicarlamorais@hotmail.com 
A seguinte proposta de trabalho pretende analisar a história política e intelectual do Rio Grande do 
Norte entre 1930 e 1937, momento de intensa movimentação política, configurando-se numa visível 
desorganização administrativa, já que inúmeros interventores assumiram a direção do RN nesse 
interregno, conjuntura iniciada com a derrubada do governo Lamartine e, conseqüentemente, com a 
saída de muitos dos seus colaboradores do estado. Esse recorte engloba todo um período de 
reorganização do mando político local e nacional, devido ao golpe que impôs Getúlio Vargas como chefe 
da nação e implantou o regime de interventorias, e compreende os primeiros momentos do novo 
sistema implantado e as estratégias de soerguimento das forças caídas no RN, sendo fundamental para 
o entendimento da rearticulação dessas forças, evidenciando alguns dos marcos significativos desse 
processo, como a fundação do Partido Popular em 1932, tendo José Augusto como presidente de honra; 
e a eleição do governador Rafael Fernandes, em 1935. Lançando mão de conceitos como cultura política 
e sociabilidade, combinados em uma análise que prioriza a produção da escrita e da memória, pretende-
se investigar como, mesmo estando distantes do estado, situados no Rio de Janeiro, então Capital 
Federal, esse grupo, formado por políticos e intelectuais norte-rio-grandenses, conseguiu se reorganizar 
em uma oposição às interventorias varguistas no RN, o que permite analisar ainda, por meio de uma 
bibliografia produzida por esse grupo e da historiografia clássica do Rio Grande do Norte, como se 



construiu uma versão peculiar sobre esse período da história política do estado e uma imagem de José 
Augusto Bezerra de Medeiros como o grande líder nos embates pela retomada do mando político local. 
 
Operacionalizando sonhos... Tecendo realidades 
Elynaldo Gonçalves Dantas – UFRN – vaniajussara2@hotmail.com 
Vânia Juçara da Silva – UFRN – vaniajussara2@hotmail.com 
A construção da história da Nação brasileira ocupou lugar privilegiado no pensamento do integralista 
Gustavo Barroso, que buscou uma reinterpretação do passado nacional, promovendo o resgate das 
características “legitimamente” brasileiras, no intuito de legitimar o seu projeto ultranacionalista, 
centralizador e antissemita, apontando a desvalorização dos valores nacionais e absorção das ideologias 
estrangeiras, como justificativas para a “crise generalizada brasileira”. Espaço povoado por desejos, 
sonhos, que idealiza uma nação, que constrói uma identidade. Estando seu discurso inserido num 
campo de forças, que foi o debate intelectual dos anos 30, com projetos diferenciados sobre a Nação 
brasileira, até mesmo dentro da Ação Integralista Brasileira. 
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Dia 22/08 – Territorialidades e identidades coloniais e pós-coloniais 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Maria Simone Morais Soares e 
Maria Berthilde M. Filha  

A Rede dos Conflitos: Expedições e Arraiais nas Ribeiras de Açu, 
Piranhas e Jaguaribe em fins do século XVII 

14:20h Valdemiro Severiano Filho 
A Missão do Guajirú e a política indigenista do Marquês de 
Pombal 

14:40h 
Jailma Nunes Viana de Oliveira 
e José Glebson Vieira 

Emergência indígena no Rio Grande do Norte: etno-história, 
territorialidade e memória na comunidade dos Caboclos de 
Assu/RN 

15:00h 
Laís Luz de Menezes e Ana 
Cecília Alves Nôga 

A Figura da tutela e sua relação com os direitos territoriais 
indígenas 

15:20h Discussão do Bloco 1 

16:00h 
Helder Alexandre Medeiros de 
Macedo  

Territorialidade de agrupamentos familiares envolvendo 
portugueses na freguesia do Seridó (1788-1811) 

16:20h 
Cléryston Rafaell Wanderley 
de Medeiros 

“Não vai acontecer não que Sant’ana Não Deixa”: representações 
da secular batalha entre tradição e modernidade na festa de 
Sant’ana de Caicó 

16:40h 
Carla Alberta Gonzalez Lemos 
Loureiro 

Memória, oralidade e poder: a mobilidade cultural e territorial 
dos Ciganos Calons do RN 

17:00h 
Pedro Gil Silva Santos e 
Lemuel Rodrigues da Silva 

O sertão: A construção da figura do cangaceiro como 
representação de um modelo de masculinidade 

17:20h Discussão do Bloco 2 
 

Dia 23/08 – Sujeitos e cidades, territórios e territorialidades na história 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Khalil Jobim 
Entre projetos, sonhos e atrasos: As obras de melhoramento do 
porto de Natal e a construção de uma identidade para o regime 
Republicano no Rio Grande do Norte (1889-1913) 

14:20h Felipe Souza Leão de Oliveira 
As cronotopias natalenses: Tempo e Espaço nas imagens de Natal 
na crônica de Luís da Câmara Cascudo na década de 1910 

14:40h Fagner David da Silva 
A máquina do progresso: o automóvel em Natal, ligando os 
espaços e moldando novos sentidos (1920-1940) 

15:00h 
Yasmênia Evelyn M. de Barros, 
Monique Maia de Lima e 
Jessica Freire Dalcin 

Cabarés em Natal: do esplendor de Maria Boa ao ostracismo do 
Beco Da Quarentena (1940-1950) 

15:20h Discussão do Bloco 1 

16:00h Camila Alves Duarte 
Casa de Comércio do Guarapes (1850 – 1920): transformações 
espaciais e relações de poder 

16:20h Diego Marinho de Góis 
A Construção dos espaços públicos em Jardim do Seridó: a 
"Veneza Seridoense" 

16:40h 
Richienne Thainara de A. 
Cavalcante e Eugênia Maria 
Dantas 

Imagem, Território e Territorialidades: a cidade de Jardim do 
Seridó/RN nas décadas de 1950 a 1960 

17:00h 
Francisco Ramon de Matos 
Maciel 

“Um Suíço e sua Ferrovia em Santa Luzia de Mossoró”: Território, 
Natureza e Progresso no final dos oitocentos (1875-1876) 

17:20h Discussão do Bloco 2 
 

Dia 24/08 – Territórios, territorialidades e identidades 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Hiram de Aquino Bayer e 
Eugênia Maria Dantas 

Construção simbólica da identidade sócio-territorial nordestina a 
partir da análise do filme “Central do Brasil” 

14:20h Fernando Wallace Ferreira O rio Seridó e o regionalismo: as representações e a estruturação 



Pinto de uma identidade seridoense 

14:40h Robson William Potier 
Sertão praticado, sertão representado: a caatinga como espaço 
de fartura ou privação, de ficar ou de passar 

15:00h 
Marcelo Márcio da Silva e 
Ubirathan Rogerio Soares 

Um mundo povoado de raparigas e baladeiras: a representação 
da imagem feminina no forró eletrônico 

15:20h Discussão do Bloco 1 

16:00h 
Gabriela Fernandes de 
Siqueira 

O espaço entre lei e prática: construção e ocupação do bairro 
Cidade Nova (1901-1929) 

16:20h 
Elâine Fernandes de Queiroz e 
Eugênia Maria Dantas 

Território e Territorialidade: o Assentamento Rural Remédio, 
localizado no município de Umarizal/RN 

16:40h Caio Cézar Gabriel e Silva 
Segregação sócio-espacial e planejamento urbano: um histórico 
sobre a produção das periferias urbanas na cidade de Natal/RN 
(1850-1970) 

17:00h Tamira Alves de Lima  
Formação e atuação de bandos cangaceiros na região do Seridó 
no final do século XIX: um estudo de caso 

17:20h Discussão do Bloco 2 

 

Resumos dos Trabalhos: 
 
A Rede dos Conflitos: Expedições e Arraiais nas Ribeiras de Açu, Piranhas e Jaguaribe em fins do 
século XVII 
Maria Simone Morais Soares – UFPB – msimonems@yahoo.com.br 
Maria Berthilde Moura Filha – UFPB 
Com o fim da ocupação holandesa, em 1654, verifica-se a colonização dos sertões das capitanias que 
hoje compõem o Nordeste do Brasil, através da expansão da pecuária. Tal processo foi marcado pela 
resistência dos povos indígenas que, procurando defender seus territórios, induziram uma série de 
conflitos que ficaram denominados “Guerra dos Bárbaros”. Em fins do século XVII, estes ficaram mais 
acirrados nas ribeiras de Açu, na Capitania do Rio Grande do Norte, de Piranhas, na Capitania da Paraíba 
do Norte e de Jaguaribe, na Capitania do Ceará, espaços cuja proximidade levou a constituição de 
estratégias semelhantes do Estado Português sobre eles, através do envio de tropas militares e 
produção de pontos fixos de defesa, os arraiais. As expedições eram organizadas em terços burocráticos 
e institucionais, principalmente a partir da Capitania de Pernambuco (Olinda e Recife) e de paulistas, 
que penetravam nestes territórios através das comunicações que faziam com o Rio São Francisco. 
Entende-se que tal mobilização contribuiu para a formação de vias de comunicação entre os diversos 
espaços envolvidos neste processo. E ainda que, os arraiais fundados foram os primeiros pontos fixos 
que se diferenciaram das fazendas de gado, marco da ocupação dos colonos. O presente artigo busca 
inferir sobre o contexto descrito, preocupando-se com sua representação através de uma produção 
cartográfica. Para tanto, foram utilizadas cartas, ofícios, cartas patentes, ordens régias, requerimentos e 
relatórios, consultados, principalmente, no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. O 
trabalho é parte integrante da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da UFPB, que estuda a formação da rede de núcleos urbanos no Sertão de Piranhas e Piancó 
da Capitania da Paraíba do Norte durante fins do século XVII e século XVIII, com o objetivo de 
compreender a gênese da urbanização do referido espaço. 
 
A Missão do Guajirú e a política indigenista do Marquês de Pombal 
Valdemiro Severiano Filho – UFRN – mirofilho82@yahoo.com.br 
Entre os séculos XVI e XIX o Brasil atravessou um processo de colonização, imposto pelo Governo 
Português, com o intuito de povoar as terras e extrair suas riquezas, numa ótica mercantilista que 
vivenciava a Europa na época. As políticas assimilacionistas e integracionistas contra os povos indígenas, 
iniciadas no Brasil Colonial, repercutiram em todo o território nacional. A partir do século XVI iniciaram 
as atividades missionárias dos padres jesuítas. Neste contexto, na Capitania do Rio Grande, dentre 
outras missões, os índios foram “aldeados” na Missão do Guajirú, dando abertura à desarticulação da 



organização social destes povos autóctones. Posteriormente, no século XVIII, a política imposta pelo 
Marquês de Pombal expulsou os jesuítas das missões e propôs a liberdade dos índios, educando-os e 
civilizando-os, estabelecendo que esta população não pudesse ser separada da comunhão colonial, 
devendo, inclusive, respeitar o emprego da língua portuguesa, bem como difundindo a importância dos 
casamentos interétnicos. Dessa forma, foi imposta a cultura dominante portuguesa, revelando-se uma 
relação de poder que se estabeleceu entre os portugueses e os indígenas. A própria organização 
territorial do espaço foi determinante para esta empreitada portuguesa, com a elevação da missão à 
categoria de vila, nos moldes europeus, e construindo formas espaciais – câmara, delegacia, praça, 
pelourinho – que cominaram numa desterritorialização destes povos indígenas e contribuíram, 
sobremaneira, para a perda da identidade étnica. 
 
Emergência indígena no Rio Grande do Norte: etno-história, territorialidade e memória na 
comunidade dos Caboclos de Assu/RN 
Jailma Nunes Viana de Oliveira – UERN – jailma.viana@gmail.com 
José Glebson Vieira – UERN 
Este trabalho objetiva uma análise contextual do reconhecimento indígena na comunidade dos Caboclos 
de Assu/RN e propõe estabelecer um distanciamento da historiografia oficial, no tocante ao modo como 
é construída a história dos índios no Brasil, que acredita no apagamento das populações indígenas no 
Estado, sobretudo devido a Guerra dos Bárbaros, a ocupação territorial pelos colonizadores e a 
conversão religiosa. O discurso de alteridade se faz presente ao se desmistificar o argumento de 
extermínio, e parte-se assim ao entendimento de sua historicidade e ocupação espacial, percebendo 
como os índios se inscrevem em sua temporalidade, pois o termo “caboclo” remete à ocupação 
territorial e sua singularidade frente às outras comunidades próximas. A etno-história visa dar espaço às 
narrativas e histórias de vida desse grupo, onde a captura de uma tapuia por um caçador está presente 
no discurso da sua origem indígena. Dessa forma, o processo de territorialização contextualiza-se com 
as demandas atuais da emergência indígena no Estado potiguar. 
 
A figura da tutela e sua relação com os direitos territoriais indígenas 
Laís Luz de Menezes – UFRN – laisluzmenezes@gmail.com 
Ana Cecília Alves Nôga – UFRN – ceci_noga@hotmail.com 
Aborda-se a figura da tutela indígena e a relação de tal instituto com os direitos dos índios às terras que 
ocupam. Assim, buscou-se analisar a figura da tutela do índio e verificar se realmente esse instituto é 
uma maneira eficaz de resguardar os direitos territoriais indígenas, tendo em vista a grave e constante 
ocorrência de violação a tais direitos, principalmente por parte dos latifundiários, que se apropriam das 
terras indígenas. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de caráter teórico, qualitativo e de 
procedimento bibliográfico, além de uma análise do julgamento do caso da Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol pelo Supremo Tribunal Federal, buscando defender que a figura da tutela é uma maneira eficaz 
de preservar a identidade cultural e resguardar os direitos territoriais indígenas. 
 
Territorialidade de agrupamentos familiares envolvendo portugueses na freguesia do Seridó (1788-
1811) 
Helder Alexandre Medeiros de Macedo - heldermacedox@gmail.com 
Objetivamos, com o trabalho, reconstruir a territorialidade de agrupamentos familiares de origem 
lusitana na Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, que era formada por ribeiras das 
Capitanias do Rio Grande e Paraíba, ocupadas pela pecuária desde o final do século XVII, no contexto da 
ocidentalização. Parte de uma revisão da literatura regional que se dedicou à pesquisa dos troncos 
genealógicos do Seridó e toma como fonte prioritária os registros de batizados, casamentos e enterros 
da freguesia, no período de 1788 a 1811, tomado como amostra. Tais registros foram perscrutados no 
sentido de se identificar (ou não) a preponderância de famílias com elementos reinóis na Freguesia do 
Seridó. Os dados analisados apontam para uma presença reduzida de portugueses na constituição das 
famílias da Freguesia do Seridó no recorte em análise, que eram originários, em sua maioria, de 



freguesias do norte de Portugal, das ilhas atlânticas e de Lisboa. Essa última, segundo Charles Boxer, 
configurou-se como o espaço de proveio, durante todo o período colonial, a maioria dos emigrantes 
lusitanos – 2.400 pessoas por ano, sendo prioritariamente homens válidos, jovens e solteiros – para o 
Novo Mundo, embarcados voluntariamente ou, às vezes, forçados. As duas outras regiões – a nortenha 
e a insular –, por sua vez, emergiam como áreas de alta taxa de emigração, como anteriormente 
assinalado. Os portugueses radicados no Seridó, pois, desenraizados de sua terra-mãe, reconstruíram 
seu mundo no além-mar, em uma freguesia situada na aridez do sertão do Rio Grande do Norte, cenário 
onde conviveram com índios remanescentes das guerras de conquista, pretos e pardos (forros e 
escravos) e mestiços, sendo partícipes da vida política, social e religiosa da região. 
 
“Não vai acontecer não que Sant’ana Não Deixa”: representações da secular batalha entre tradição e 
modernidade na festa de Sant’ana de Caicó 
Cléryston Rafaell Wanderley de Medeiros - prof.rafaellmedeiros@gmail.com 
O trabalho propõe uma problematização acerca da existência de uma cultura hibrida na região do Seridó 
norte-rio-grandense por meio de uma análise da Festa de Sant’Ana de Caicó, mostrando como este 
evento passou por uma profunda transformação tornando-se uma festa que, ao mesmo temo, reforça 
uma ordem e uma identidade tradicional e, por outro lado, estabelece uma reinvenção dos valores e 
culturas desta mesma sociedade tradicional, desordenando e carnavalizando a comemoração. Esta 
festa, que é tida como um dos elementos mais representativos do povo caicoense, já não pode mais ser 
considerada apenas uma comemoração da fé e religiosidade, mas sim um evento detentor de todo um 
aparato estrutural e discursivo que ao mesmo tempo em que se remete a uma identidade tradicional 
local, passa por um intenso processo de ressignificação. A partir de uma pesquisa baseada na análise de 
memórias retratadas em diversos depoimentos orais que se baseou em uma série de entrevistas 
realizadas com diversos “atores sociais” envolvidos nos distintos momentos da Festa de Sant’Ana de 
Caicó e de um intenso processo de observação in loco, que ocorreu nas festas realizadas nos anos de 
2010 e 2011, procura-se realizar uma descrição dos diversos símbolos, signos e rituais que representam 
a cultura caicoense no formato atual da Festa de Sant’Ana. Percebe-se que atualmente o evento se 
divide em dois grandes núcleos, que se distinguem principalmente pela caracterização ritualística de 
seus espaços: de tradição, ou reforço, e de invenção, ou ressignificação. 
 
Memória, oralidade e poder: a mobilidade cultural e territorial dos Ciganos Calons do RN. 
Carla Alberta Gonzalez Lemos Loureiro - carla638@hotmail.com 
A história local étnica dos ciganos faz parte de um domínio que pouco foi abordado e quando o foi 
percebe-se claramente uma distorção nas colocações, seja de cunho cultural ou social, da presença da 
identidade cigana nos desdobramentos sociais, econômicos e políticos do Rio Grande do Norte, daí a 
necessidade de se fomentar a pesquisa que tem como base a construção de um conhecimento sobre os 
espaços urbanos, sobre comunidades tradicionais e sobre laços de sociabilidades dentro dos objetos da 
Memória e dos Ritos Culturais de uma sociedade com fortes resquícios de uma organização clânica, com 
laços firmados a partir da família e da tradição oral. A história local não pretende tornar-se um 
conhecimento com grandes proporções, mas pontua antes de tudo de uma construção de uma história 
micro, coletada a partir de entrevistas, dados e documentos oficiais que estão interligados ao ambiente 
de uma pesquisa acadêmica, trás, sobretudo a aproximação das pessoas como agente histórico, 
desconstruindo a história objetiva e tradicional e reconstruindo uma história onde pobres, negros, 
ciganos, mulheres e índios podem enfim mostrar detalhes de uma história não mais reconstruída, mas a 
priori contada a partir de relatos orais, memória e mobilidade cultural. A pesquisa parte da perspectiva 
de uma necessidade historiográfica em uma construção antropológica que priorize o “pensar” sobre os 
ciganos potiguares como uma contribuição para desvendar os silêncios e as manifestações sobre a etnia. 
Pesquisar sobre essa temática requer um mergulho nas tradições e costumes do povo cigano e 
propomos uma reflexão sobre as manifestações contraditórias que acompanham os conceitos históricos 
e teóricos sobre essas comunidades ditas tradicionais e que na própria essência de suas relações de 
poder formam uma micro-história com estruturas sociais distintas. Partir da pergunta se ainda existem 



ciganos é uma discussão apelativa, existem ciganos em todo o território do Rio Grande do Norte, o que 
propomos a partir de uma discussão étnica é abrir o espaço para as Identidades e os pertencimentos de 
uma organização social baseada em laços de família e relações de poder dentro de estereótipos e 
preconceitos estabelecidos através de uma manipulação na própria identidade cigana e acima de tudo 
abrir o debate para os imensos registros de presença cigana no RN: “A resolução de 18 de novembro de 
1838 ordenou o arrolamento da população pelos juízes de paz, vedou a demora dos ciganos na 
província, proibido sob multa imposta pelos juízes de paz que os proprietários de terras tivessem 
agregados sem ocupação honesta e acoitassem mal feitores e criminosos” (RESOLUÇÃO DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 1838: FALAS E RELATÓRIOS DOS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO 
NORTE) A etnia Calon, cuja origem é na Península Ibérica, através do projeto colonizador chega às 
colônias para o assentamento, o cumprimento de penas (todas fundadas no preconceito e na exclusão 
social) iniciando dessa forma o processo pelo qual se determinou a história dos Ciganos no Nordeste do 
Brasil e a mobilidade a que se submeteram os grupos desde o fim dos Cassacos e a invasão das 
empresas norte-americanas no Nordeste até a sedentarização imposta pelo capitalismo e pela 
estruturas urbanas nas cidades construídas para o progresso nos fins do século XX. De domadores de 
cavalos a negociante de feiras, estava o Cigano inserido na História do Brasil. Disse certa vez um cigano a 
um construtor de Barragens e Açudes: “Cigano não come orelha de jumento”, afirmando dessa forma 
que a troca tinha volta e era essa volta que dava e ainda dá o sustento de famílias Ciganas até os dias de 
hoje. Essa presença invisível na atualidade abre um precedente sobre as publicações existentes no Rio 
Grande do Norte, um hiato na memória social que muitos carregam nas famosas “estórias” de certo 
“cigano” confrontando a memória oral das comunidades Ciganas que sustentam grandes lideranças 
como as do Capitão José Garcia, o Capitão Cícero, Capitão Luís Gonzaga, o Capitão João Parelo (Tota) a 
lendária família dos Cem, Os Fernandes, Os Carnaúbas, os Targinos, os Henriques, entre tantos outros 
que servem até hoje como referência aos valores essências da preservação da Cultura e da Identidade 
Cigana. 
 
O sertão: A construção da figura do cangaceiro como representação de um modelo de masculinidade. 
Pedro Gil Silva Santos – UERN – pglefou@gmail.com 
Prof. Dr. Lemuel Rodrigues da Silva – UERN 
A partir do projeto de pesquisa “A historiografia do cangaço e seus reflexos na consolidação da memória 
em Mossoró/RN”, este trabalho apresenta uma discussão sobre a relação do espaço sertanejo com a 
construção da imagem do cangaceiro como uma representação do homem do sertão, aquele que a 
partir de discursos produzidos e que nos são repassados até hoje são sempre representados como 
vingativo, viril, honrado, um “cabra da peste”, “cabra macho”, homem de fibra, rústico, rude, 
embrutecido pelo meio, ou seja, um modelo de masculinidade. E diversos escritores, partindo de 
“lugares sociais” distintos procuram compreender o cangaceiro de formas diferenciadas: para alguns 
eram homens que estavam em busca de justiça, de vingança por algum crime cometido contra eles, 
sujeitos que tentavam de qualquer forma sobreviver e encarar as dificuldades impostas por uma 
natureza áspera, árida, bruta, exigindo-lhes uma verdadeira batalha pela vida. Em oposição, outros 
autores mostram que os cangaceiros não passavam de bandidos cruéis que aliados a poderosos donos 
de terras ajudaram a afugentar a já carente população do sertão. Dessa forma, a partir de obras e 
autores emblemáticos será discutido o espaço e a influência deste, no surgimento e na ação dos 
cangaceiros, e as reais consequências econômicas e sociais do surgimento destes para o Sertão. 
 
Entre projetos, sonhos e atrasos: As obras de melhoramento do porto de Natal e a construção de uma 
identidade para o regime Republicano no Rio Grande do Norte (1889-1913) 
Khalil Jobim – UFRN – khaliljobim@hotmail.com 
Em 1890, iniciam-se as obras destinadas ao melhoramento do porto de Natal, obras que desde o 
império eram aguardadas com grande expectativa pelas elites locais. Elas tinham o objetivo de melhorar 
as condições do porto da capital Potiguar, que se via limitado pelas próprias condições geográficas da 
cidade para receber navios de maior porte, dificultando o escoamento da produção que vinha do 



interior do Estado. As obras só foram concluídas oficialmente em 1932, sendo marcadas pelo 
entusiasmo das elites locais sobre elas, vistas como símbolo de um progresso que estaria se anunciando 
ao Rio Grande do Norte, e ao mesmo tempo pelos constantes atrasos e denúncias de desvios de verba 
destinada aos melhoramentos do porto pelo governo federal. Pretende-se investigar neste trabalho a 
primeira fase das obras, que vai de 1889 a 1913, período que marca o início das obras até a primeira 
interrupção, com a dissolução da comissão de Melhoramentos do porto de Natal em 1913, que só seria 
reconstituída em 1918, retomando-se as obras. O objetivo desta comunicação é analisar as 
representações que foram produzidas sobre o espaço do porto de Natal neste período, visando 
entender como estas representações foram importantes na construção de uma identidade para o 
Regime Republicano no Rio Grande do Norte, legitimando a atuação de novos grupos políticos que 
ascenderam ao poder no Estado com o advento do novo regime político instaurado em 1889. Para a 
construção deste trabalho serão utilizadas as seguintes fontes: matérias publicadas no Jornal A 
República, bem como os relatórios do antigo Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. 
 
As cronotopias natalenses: Tempo e Espaço nas imagens de Natal na crônica de Luís da Câmara 
Cascudo na década de 1910 
Felipe Souza Leão de Oliveira – PPGH-UFRN – souzarn@hotmail.com 
Na década de 1910, Luís da Câmara Cascudo publicou diversos artigos em que ele descreveu e refletiu 
em torno de diversos recortes espaciais da cidade de Natal. O objetivo deste trabalho é analisar de que 
modo Cascudo descreve tais recortes espaciais, articulando-os a partir da relação com uma de suas 
principais dimensões: o tempo. Para isso, concentraremos nossa análise em alguns de seus artigos 
publicados em 1918 no periódico potiguar A Imprensa. Analisaremos tais artigos a partir do conceito de 
“cronotopo” de Mikhail Bakhtin, para quem tempo e espaço são indissociáveis, não podendo ser 
concebidos enquanto entidades distintas, sendo o tempo pensado aqui como uma das dimensões do 
espaço e, portanto, parte integral dele. Veremos como essa concepção de espaço-tempo é construída a 
partir da relação que Cascudo construiu com os recortes espaço-temporais por ele examinados através 
de sua própria experiência de vida, bem como da experiência dos habitantes destes recortes espaço-
temporais tal como ele os imaginava. Concebemos “experiência” no sentido dado por John Dewey, para 
quem a “experiência” consiste na interação entre seres vivos e o ambiente em que eles vivem. Isso 
inclui não só os homens, mas também os demais seres e objetos que constituem um dado ambiente 
enquanto tal. 
 
A máquina do progresso: o automóvel em Natal, ligando os espaços e moldando novos sentidos 
(1920-1940) 
Fagner David da Silva – UFRN – fagnerflan@hotmail.com 
Neste trabalho pretende-se investigar a inserção do automóvel em Natal durante o período que 
compreende a década de 1920-1940, momento em que esta passava por uma série de transformações 
urbanas, cujo objetivo era a construção de uma nova cidade, a cidade moderna, marcado 
principalmente por um crescimento horizontal da capital potiguar - criação de novos bairros, de novos 
espaços de sociabilidade, práticas de higienização, controle sobre a natureza, sobre construções e 
reconstruções de prédios. Nesse sentido, o espaço ia sendo modificado racionalmente, seguindo um 
processo de modernização. Busca-se, portanto, analisar como o automóvel contribuiu para a 
configuração de uma nova paisagem urbana em Natal, encurtando os caminhos e atribuindo novos 
sentidos a cidade. Para a construção desse artigo serão utilizados: normas de trânsitos, propagandas e 
matérias publicadas nos periódicos A Republica (período de 1920-1940) e Cigarra (revista produzida na 
década de 1920). 
 
 
 
 
 



Cabarés em Natal: do esplendor de Maria Boa ao ostracismo do Beco Da Quarentena (1940-1950) 
Yasmênia Evelyn Monteiro de Barros – UFRN - yasmenia@yahoo.com.br 
Monique Maia de Lima – UFRN – monique.maialima@hotmail.com 
Jessica Freire Dalcin – UFRN 
O referido trabalho tem em vista analisar o espaço social da prostituição em Natal. Precisamente entre 
os bairros da Cidade Alta e Ribeira, destacando-se o Cabaré Maria Boa e o Beco da Quarentena, durante 
o período de 1940-1950. Pretendemos descrever a diferença dos locais de prostituição de domínio 
privado, o Cabaré Maria Boa, e domínio público, o Beco da Quarentena, a partir da caracterização dos 
espaços que é exercido a prostituição. Maria Oliveira Barros, famosa prostituta e cafetina, inaugura o 
seu famoso bordel em 1941, caracterizado por ser um casarão em que reinava o luxo, a beleza e a 
ostentação, sendo também palco de reuniões políticas importantes neste período. Em oposição ao 
esplendor do Cabaré Maria Boa, configurava-se a obscuridade das prostitutas oriundas do Beco da 
Quarentena, um lugar repudiado e isolado da cidade, no qual os homens desprovidos de fortuna 
saciavam seus desejos sexuais. Desta maneira, desejamos desvendar o caráter de prestígio que 
caracteriza a prostituição no Cabaré Maria Boa, quando comparada com a do Beco da Quarentena. 
Pretendemos apresentar a prostituição como um fenômeno social e construído pelas representações 
socais. Procuramos interpretar a marginalidade desses grupos, a hierarquia social na escala de valores 
da sociedade. Contextualizando esta problemática com as mudanças vividas pela cidade na época, com 
a implantação da base militar americana durante a Segunda Guerra Mundial. Enfatizando o espaço 
urbano como local propício ao desenvolvimento da prostituição. Sendo assim idealizamos uma 
discussão acerca dos diferentes “status” que o ambiente do cabaré Maria Boa e o Beco da Quarentena 
representavam. 
 
Casa de Comércio do Guarapes (1850 – 1920): transformações espaciais e relações de poder 
Camila Alves Duarte – UFRN – camilaalvesduarte@gmail.com 
A Casa de Comércio do Guarapes foi durante meados do século XIX até as primeiras décadas do século 
XX a maior praça comercial do Rio Grande do Norte. Nesse recorte temporal é possível ver seu 
florescimento como um dos lugares centrais da economia do estado e seu posterior abandono. No 
presente trabalho pretendo investigar as mudanças ocorridas nesse espaço de trocas comercias para 
além dos aspectos econômicos, se preocupando com a leitura da associação das estruturas construtivas, 
da cultura material e a análise da distribuição espacial de cada elemento que compõe o complexo 
comercial. A relação entre às interações sociais hierarquizantes e de poder ocorridas nesse espaço serão 
analisados a partir de fontes escritas e materiais referentes a Casa de Comércio como também a 
historiografia produzida sobre este espaço. 
 
A Construção dos espaços públicos em Jardim do Seridó: a "Veneza Seridoense" 
Diego Marinho de Gois - dieguitogois@yahoo.com.br 
Sendo o espaço e a cidade objetos de desejos, interesses, seduções, sedições, apropriações, batalhas, 
vitórias, derrotas; requerem que se analisem historicamente. Esta pesquisa investiga e problematiza a 
construção dos espaços públicos da cidade de Jardim do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte, no início 
do século XX, quando a municipalidade jardinense foi presidida pelo “pharmaceutico” Heráclio Pires 
Fernandes, que governou a cidade de 1917 a 1930 e era formado pela Faculdade de Farmácia do Recife, 
onde entrou em contato com as influências arquitetônicas, políticas e artísticas que circulavam na 
capital pernambucana. Nas primeiras décadas do século XX, o espaço jardinense passa a ganhar 
enunciados e práticas, frente ao discurso da modernidade, que buscava legitimar o título de “Veneza 
Seridoense”. Nesta época a cidade passa por diversas transformações em seus espaços públicos, através 
da construção do Açougue, o Mercado, as Estradas Públicas ligando a cidade aos outros centros 
urbanos, a edificação da Ponte da Fazenda Pedra Lavrada, o Grupo Escolar “Antônio de Azevedo”, a 
Banda de Música “Euterpe Jardinense”, o Grêmio Literário e Recreativo Jardinense, o Coreto, o 
calçamento, arborização, iluminação, nomeação e numeração das ruas, a pintura anual das residências, 
a chegada dos automóveis, os correios e o telégrafo. Estes novos cenários geraram impactos no 



cotidiano da população e foram recepcionados de forma diferenciados pelos sujeitos envolvidos no 
processo, o que mostra a tensão entre o velho e o novo na relação em história e espaço. 
 
Imagem, Território e Territorialidades: a cidade de Jardim do Seridó/RN nas décadas de 1950 a 1960. 
Richienne Thainara de Azevedo Cavalcante – UFRN – richiennethainara@hotmail.com 
Eugênia Maria Dantas – UFRN 
A narrativa de um território pode ser abordada utilizando-se diferentes suportes. Este trabalho prioriza 
a imagem fotográfica como fonte portadora e criadora de realidades sobre a cidade de Jardim do Seridó, 
localizada na região do Seridó Potiguar, no período de 1950 a 1960. O recorte temporal se justifica pela 
emergência das mudanças percebidas no espaço urbano e do crescimento demográfico registrado. A 
imagem é o principal objeto de estudo desse artigo, pois é a través dela que será identificada e discutida 
as mudanças físicas e as manifestações culturais, na perspectiva de problematizar a processos de 
apropriação e significação do território e suas múltiplas territorialidades. A leitura das imagens, 
associada a um referencial teórico, possibilita tornar visível um campo imagético-discursivo que 
favorece a identificação dos fios que estavam tecendo a dinâmica territorial urbana, suas contradições e 
mudanças. O território e a territorialidade são noções-estratégia que se movimentam pelo tecido 
urbano revelado nas imagens, criando uma combinação entre homens, coisas ou objetos e ações que, 
territorializados, redesenham e criam novos cenários na e para a cidade. Espera-se que o trabalho traga 
contribuições para os estudos geo-históricos que se realizam nas fronteiras entre o tempo e o espaço, o 
objeto e ação, a imagem e a criação de imagens-realidades, alimento para a dinâmica do território e da 
territorialidade na leitura do espaço. 
 
“Um suíço e sua ferrovia em Santa Luzia de Mossoró”: território, natureza e progresso no final dos 
oitocentos (1875-1876). 
Francisco Ramon de Matos Maciel – PPGH-UFRN – ymt_bbr@hotmail.com 
A estrada de ferro de Mossoró só foi construída nas primeiras décadas do século XX, pautando sua 
justificativa e discursos, no combate aos efeitos da seca no estado do Rio Grande do Norte. Porém, esse 
componente caótico (seca), nem sempre foi a “pedra angular” do discurso dessa ferrovia, que outrora, 
abarcaram outras “peculiaridades” em seu teor. Assim esse trabalho procura analisar as singularidades 
em volta do prospecto da estrada de ferro do concessionário João Ulrich Graf na cidade de Mossoró em 
1875/76. Nesse documento encontramos elementos importantes acerca da interface entre território, 
natureza e progresso. Nosso argumento central será de que a natureza (clima e solo), ao lado dos 
recursos encontrados no território, serão peças-chave para construção dessa obra, paralelamente ao 
crescimento da recente cidade mossoroense e zona oeste da província do RN. Destarte, a representação 
da natureza no prospecto emerge como característica ordenadora e estabilizadora, tanto do 
desenvolvimento (ou progresso) econômico como sociocultural de toda área que a estrada cortaria. 
Alguns autores utilizados são: Jacques Ravel, Rogério Haesbaert, Claude Raffestin, Henri Lefebvre, 
Francisco Foot Hardman, entre outros. 
 
Construção simbólica da identidade sócio-territorial nordestina a partir da análise do filme “Central 
do Brasil” 
Hiram de Aquino Bayer – UFRN – hirambayer@gmail.com 
Eugênia Maria Dantas – UFRN 
A região Nordeste do Brasil é marcada, historicamente, por um imaginário criado que se retroalimenta, 
em grande medida, de estereótipos imagéticos e de discursos estabelecidos por diferentes meios. A 
concepção de território simbólico cultural do Nordeste, parte dessa criação, influencia a construção de 
um espaço rígido em que a percepção das mudanças se dá de forma lenta, enredada em 
territorialidades de reminiscências que fortalece as visões tanto daqueles que vivem fora do seu 
território, como dos que o habitam. Neste trabalho trataremos da construção simbólica da identidade 
sócio-territorial nordestina a partir da análise do filme “Central do Brasil” – produção brasileira realizada 
em 1998, que retrata a história de uma escrivã de cartas da Central do Brasil, Rio de Janeiro, e sua saga 



para levar um menino recém-órfão de mãe a reencontrar seu pai no interior do Nordeste. Abordar-se-á 
a produção fílmica não apenas como representação da realidade, mas, também, como produtora dela. 
Dessa forma, analisar os discursos tecidos e as imagens postas em “Central do Brasil”, que surgem no 
decorrer do filme e no caminho de retorno de um dos personagens a essa região, configura-se 
importante ferramenta para se compreender a construção simbólica da identidade sócio-territorial 
nordestina. 
 
O rio Seridó e o regionalismo: as representações e a estruturação de uma identidade seridoense. 
Fernando Wallace Ferreira Pinto – CERES-UFRN – fw-asurbanipal@hotmail.com 
O Rio Seridó e suas influências na representação e cristalização da identidade seridoense. Uma análise 
discursiva em torno do cenário; as interações do homem com o Rio e as representações resultantes 
dessas interações. As características das conotações transcendentes que o Rio Seridó passa a 
representar, no momento de solidificação do regionalismo do Seridó, bem como sua força na relação de 
pertencimento identitário. A perspectiva do regionalismo seridoense através do imaginário, 
possibilitado pela realidade ontológica criada pelo modo de vida sertanejo. As influências e relações de 
poder em torno dos Rios, que, dependendo do recorte espaço/temporal, pode ser o mesmo Rio Seridó 
ou outro Rio, como Rio Sabugi, que ainda é considerado continuação do Rio Seridó na cidade de São 
Fernando;devido ao encontro que ele tem com o Rio Seridó neste mesmo município, dessa maneira, 
para os habitantes de São Fernando, o Rio que passa em sua cidade é o nominado Rio Seridó, Apesar de 
ser a mistura dos dois Rios, caracterizando uma possível relação de poder entre interesses regionais e 
políticos. 
 
Sertão praticado, sertão representado: a caatinga como espaço de fartura ou privação, de ficar ou de 
passar. 
Robson William Potier – PPGH-UFRN – robsonpotier@yahoo.com.br 
O sertão não é apenas um espaço geográfico, delimitado por fronteiras politicamente bem 
estabelecidas e demarcadas. Caso assim fosse, teríamos que falar em “sertões”, assim, no plural, uma 
vez que, vistos dessa forma, estes estariam situados em áreas distintas, compreendidas em diversos 
estados do nosso país, dotadas de características naturais relativamente próprias e semelhantes, mas, 
separados por delimitações fronteiriças onde “sertão” seria apenas aquilo que estivesse contido em sua 
circunscrição. O Sertão é muito mais do que isso. É espaço praticado, formado por camadas sobrepostas 
de histórias ocorridas ao longo de séculos de acontecimentos, contextos sociais, vivencias 
entrecruzadas. Seguindo por essa linha de raciocínio, a caatinga seria uma espacialidade dotada de 
elementos simbólicos recorrentemente agenciados por discursos que pretendem representar o espaço 
sertanejo. Nesse trabalho busca-se discutir as formas como discursos construídos a partir dos versos de 
poemas de cordel, lançados pelo famoso poeta e editor João Martins de Athayde, nas primeiras décadas 
do século XX, auxiliaram a promover dizibilidade e visibilidade ao sertão, a partir de imagens poéticas 
elaboradas acerca da caatinga, seus elementos naturais, suas paisagens, seus habitantes com seus 
costumes, ritos, crenças e práticas espacializantes. 
 
Um mundo povoado de raparigas e baladeiras: A representação da imagem feminina no forró 
eletrônico 
Marcelo Márcio da Silva – UFRN – marcelo_r.j@hotmail.com 
Ubirathan Rogerio Soares – UFRN 
Esta comunicação tem por objetivo entender a construção figurativa da mulher nordestina, a partir do 
Forró eletrônico no Nordeste do século fins do XX e inicio do XXI. Procura identificar as imagens 
femininas, relacionando-as ao forte apelo comercial da produção artística deste tipo de manifestação e 
o impacto que estas músicas produzem pelo seu caráter explicitamente sexual. O trabalho busca 
entender a figura feminina como aquela que é inferiorizada e vulgarizada, identificando os vários tipos 
femininos construídos: a mulher casada, a baladeira, a rapariga. 
 



O espaço entre lei e prática: construção e ocupação do bairro Cidade Nova (1901-1929) 
Gabriela Fernandes de Siqueira – PPGH-UFRN – gabifernande_s@hotmail.com 
Este trabalho objetivou compreender a relação entre a construção e a ocupação do bairro Cidade Nova, 
em Natal, entre 1901-1929. Observa-se em Cidade Nova a construção de uma nova espacialidade 
material e simbólica: a área que outrora era ocupada por casebres construídos pelos retirantes da seca, 
foi, a partir do início do século XX, desocupada e transformada, esquadrinhada por meio de planos 
urbanísticos. Em Natal, várias resoluções municipais publicadas entre 1901-1929 demonstraram os 
anseios da elite natalense em construir em Cidade Nova um bairro aprazível, modernizado em suas 
estruturas, que refletisse o novo momento pelo qual a cidade passava nessa transição para o governo 
republicano, que fosse capaz de oferecer um modelo do que a cidade seria (convertendo-a em capital 
de um estado republicano). Muitas resoluções proibiram a circulação de animais pelo bairro, 
regulamentaram os espaçamentos entre as habitações, determinaram os materiais e as formas de 
construção das moradias, entre outras medidas voltadas para a constituição de um local singular, 
diferente dos bairros já então existentes na cidade. Contudo, a análise dos editais, matérias publicadas 
no jornal A República e Diário do Natal e, principalmente o estudo das cartas de aforamento, 
demonstraram como muitas leis e resoluções foram burladas, ressignificadas ou descumpridas, 
revelando o caráter ideal dessa legislação. Apesar da legislação não conseguir impor-se totalmente na 
formação do bairro Cidade Nova, ela demarcou fronteiras de poder, refletindo os interesses da elite 
natalense e do poder estadual, servindo para marcar um espaço diferenciado do restante da cidade. 
 
Território e Territorialidade: o Assentamento Rural Remédio, localizado no município de Umarizal/RN. 
Elâine Fernandes de Queiroz – UFRN – elainefernandesq@hotmail.com 
Eugênia Maria Dantas – UFRN 
O território é um espaço apropriado e dominado por relações de poder, sendo a propriedade da terra 
um elemento importante da dinâmica territorial. Nesse trabalho, analisa-se a questão da Reforma 
Agrária e o Assentamento Rural Remédio, localizado no município de Umarizal (RN), tendo, como foco 
principal, a identificação das mudanças ocorridas no espaço geográfico através das ações dos 
Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), modificando e imprimindo marcas sociais, 
econômicas e políticas que os fazem conquistar frações de território, desenhando as suas múltiplas 
territorialidades. A problemática está apoiada nas noções de território e territorialidade abordados por 
Haesbaert (2004), Santos (1997), Martins (1991), Costa (2005) e outros autores da Geografia e áreas 
afins. A pesquisa para o levantamento de informações pertinentes ao assentamento foi baseada em 
observação in loco e aplicação de entrevistas junto às lideranças e as famílias assentadas. A partir de 
que, podem-se identificar os elementos que estão presentes na organização territorial. O estudo 
possibilita o registro de informações a respeito das questões relacionadas às constantes lutas e 
permanências dessa população, que são responsáveis pela construção do território. No estudo, 
procurou-se entender a dinâmica existente na confecção do território, a partir das estratégias utilizadas 
pelos assentados e suas territorialidades. Estas revelam elementos importantes nos processos de 
apropriação e dominação que enredam a trama material e simbólica do poder e da identidade, 
produzindo e sendo produtora de múltiplos significados. 
 
Segregação sócio-espacial e planejamento urbano: um histórico sobre a produção das periferias 
urbanas na cidade de Natal/RN (1850-1970) 
Caio Cézar Gabriel e Silva – UERN – ccges@hotmail.com 
No seguinte trabalho entendemos que as periferias urbanas nos remetem a ideia de espaços 
relativamente homogêneos no que tange a sua estrutura sócio-economica. Esses espaços, geralmente 
são resultados de políticas de zoneamento do solo e estratificação da cidade de acordo com a relação 
espaço, classe social e renda. Partindo dessa perspectiva observamos que a constituição de periferias 
urbanas na cidade de Natal sempre esteve atrelada as políticas urbanas desencadeadas pelo Estado 
aliado a interesses de empresas de capital privado, dessa maneira compelindo trabalhadores, doentes e 
transgressores da lei – ou as classes perigosas – para as margens da cidade, onde essas porções eram 



inóspitas e sem qualquer forma de serviços básicos ou infraestrutura. As políticas de planejamento 
urbano por meio da segmentação da cidade geraram impactos sociais profundos para seus moradores 
que se desdobram até os dias atuais. Portanto, o seguinte trabalho tem como objetivo analisar, sob uma 
perspectiva histórica, a produção das periferias na cidade de Natal, partindo de seu contexto de 
surgimento, que nos remete as políticas urbanas higienistas predominantes nos meados e final do 
século XIX, passando pelas décadas do século XX, até a década de 1970, onde as políticas habitacionais 
empreendidas pelos Governos Militares acabaram por fomentar a formação de novos bolsões 
periféricos na cidade, porém sob a nova filosofia da casa própria e da ocupação das demais regiões da 
cidade. 
 
Formação e atuação de bandos cangaceiros na região do Seridó no final do século XIX: um estudo de 
caso. 
Tamira Alves de Lima – CERES-UFRN – historiaarte13@gmail.com 
Esta comunicação almeja repensar o espaço do cangaço a partir da análise do itinerário de um bando de 
cangaceiros que atuou na região do Seridó potiguar no final do século XIX, empregando os pressupostos 
da micro-história italiana resultantes da pesquisa “Micro-história do Seridó: um estudo de caso”. Esse 
ambiente seridoense foi palco de diversos acontecimentos protagonizados pela figura de Antonio Braz e 
seu bando, considerando as narrativas representativas que foram tecidas em torno desse personagem, 
a relação entre o indivíduo e o espaço de sua atuação, que constituíram as particularidades desse 
fenômeno no Seridó. A discussão desse trabalho se preocupa em problematizar qual o significado que o 
conceito de cangaço representava para as pessoas do Seridó no final do século XIX, que leituras faziam 
acerca do cangaceiro, bem como as palavras usadas para “rotular” Antonio Braz. Desse modo, podemos 
perceber elementos do cangaço praticado no Seridó oitocentista que não obedecem às mesmas regras 
das demais regiões do nordeste brasileiro, mas que também não fogem radicalmente dos exemplos 
anteriormente trabalhados. Para abordar essa questão é preciso analisar o homem e o meio para 
apontar as principais causas que originaram e alimentaram por mais de cinco décadas o cangaço na 
região do nordeste brasileiro e mais precisamente – como trata este projeto de pesquisa – na região do 
Seridó potiguar. Assim, trabalhar com o cangaço no Seridó provoca a avaliação de suas particularidades 
culturais e sociais historicamente construídas. 



Simpósio Temático 4 – Historiografia e ensino da história local 
Coordenador: Prof. Dr. José Evangelista Fagundes – UFRN e Prof. Roberg Januário dos Santos – PPGH–UFCG 
 

Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Iranilson Pereira de Melo 
Problematizar, construir e identificar: “João Câmara” e sua 
história 

14:30h 
Aristotelina Pereira Barreto 
Rocha 

"O ENEM – será o fim dos livros e do ensino dos conteúdos 
regionais nas disciplinas História, Geografia e Literatura no ensino 
médio?" 

15:00h 
Hercília Maria de Andrade 
Souza 

Discutindo a construção de saberes e identidades sob a 
perspectiva do ensino da história local 

15:30h 
Francisco V. Moisés de 
Andrade 

Invasão do bando de Lampião: as referências que corroboram 
para a construção das narrativas em torno da história do cangaço 
em Mossoró 

16:00h Elioenai de Souza Ferreira 
A Implantação do Presbiterianismo na cidade de Mossoró (1883-
1948): a construção de um espaço de diversidade religiosa 

16:30h 
Roberg Januário dos Santos e 
Lucilvana F. Barros 

A escrita e a produção histórico/poética de um Assú antigo e 
tradicional 

17:00h José Evangelista Fagundes O espaço da várzea do Açu em Rodrigues de Melo 

17:30h João Maria Fernandes de Lima 
Analise do pensamento social da Igreja Católica no Rio Grande do 
Norte nas décadas de 1940 a 1960 

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Diêgo Nascimento de Souza 
A feira, os saqueadores, a necessidade: os saques de 1953 e 1971 
na feira livre de Currais Novos e o lugar social dos saqueadores 

14:30h Mirian Kelly Silva Oliveira 
A prostituição em Caicó, entre fins do século XIX e início do XX: 
Relações de venda e troca, iniciação e vida sexual de adultos e 
adolescentes em meio ao comércio local. 

15:00h Alcides Brito Pereira Júnior 
Representações e imaginário popular: AIDS no Seridó do século 
XX 

15:30h Francimeire Gomes Monteiro 
Ritos fúnebres em Brejo do Cruz: a preocupação com a vida após 
a morte 

16:00h Marcos Fernandes de Oliveira 
Sexo, culpa e interdição: os casamentos consanguíneos no Caicó 
Arcaico. 

16:30h 
Heudja Santana V. R. de 
Araújo 

A importância do casamento consanguíneo na manutenção da 
família Patrimonial e a posse da terra na região do Seridó 
Potiguar do século XIX 

17:00h Patrícia Lucena de Araújo 
Significados e consanguinidade no sertão potiguar: Estudo da 
distrofia muscular progressiva no município de Ouro Branco-RN 

17:30h Maria Goretti M. Filgueira 
Tretraneta de escrava norte-rio-grandense ascende a 
Universidade 

 
 



 

Resumos dos Trabalhos: 
 
Problematizar, construir e identificar: “João Câmara” e sua história 
Iranilson Pereira de Melo – UERN – ipm88641702@hotmail.com 
O trabalho apresentado por ora, reflete o resultado final de uma pesquisa realizada no seio da disciplina 
Estágio Supervisionado I, com fins avaliativos; este objetiva analisar e discutir a historicização da 
identidade camaraense, partindo da premissa: Lei Municipal nº 283 de junho de 2009 que estabelece a 
obrigatoriedade do Ensino de Historia local no município na rede municipal de ensino, e acrescido em 
março 2010 um 2º artigo que estabelece o estudo de medidas preventivas sobre sismos. Deste modo, 
observa-se que a História da Cidade de João Câmara se encontra arraigada a fenômenos naturais (abalos 
sísmicos) e confundida com a história de seus moradores, obscurecendo, uma historia construída ao 
decorrer de mais de um século. Neste sentido o trabalho também apresenta analises de cunho 
documental, fotojornalistico, de livros paroquiais, monumentos e bibliografico, vislumbrando as 
possibilidades de interpretação. para a (re) construção desta história, visto, também, como elementos 
do processo educacional na relação professor/pesquisador e seus discentes. 
 
"O ENEM – será o fim dos livros e do ensino dos conteúdos regionais nas disciplinas História, 
Geografia e Literatura no ensino médio?" 
Aristotelina Pereira Barreto Rocha - aristotelina@gmail.com 
O ensino de conteúdos regionais integrantes das disciplinas de história, geografia e literatura do ensino 
médio certamente serão revistos pelas instituições de ensino em todo o país. Com adoção do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e sua utilização como forma de seleção unificada nos processos 
seletivos das universidades públicas federais, nos questionamos e prevemos que os referidos conteúdos 
serão dispensáveis de ser lecionados, tendo em vista que não são conteúdos abordados nas provas do 
Enem. Diante dessa nova realidade, estamos refletindo e preocupados com a formação cidadã desse 
novo aluno. Entendemos que conhecer o seu lugar, a nossa história é de suma importância para essa 
formação. Os conteúdos regionais, eram até o presente apresentados nas turmas de ensino médio, e na 
maioria das vezes era esse o primeiro e único momento que esses alunos tinham contato com tais 
conteúdos. Diante do que está posto pelo MEC, temos certamente que reestruturar os conteúdos 
programáticos nos currículos em nossas escolas e as obras regionais voltadas para o ensino médio 
deverão ser substituídas por outras, voltadas para o ensino fundamental. Se assim o for, prevemos que 
os conteúdos regionais ficarão restritos e deverão impreterivelmente ser lecionados no ensino 
fundamental. Temos nós professores nos questionados, se o aluno que chegará ao ensino médio terá 
estudado os conteúdos regionais nas séries do ensino fundamental, e ainda, em que nível de 
profundidade e reflexão teria estudado, tendo em vista a pouca idade desse alunato e infelizmente a 
realidade desse nível com alto número de docentes não familiarizados com tais conteúdos. Assim, nos 
antecipamos e questionamos quais as consequências dessa mudança curricular para a formação cidadã? 
Essa é uma das questões proposta para refletirmos neste Simpósio, que tem a intenção de refletir sobre 
as formas de abordar as temáticas circunscritas no âmbito da história local. 
 
Discutindo a construção de saberes e identidades sob a perspectiva do ensino da história local 
Hercília Maria de Andrade Souza – UEPB – hercilia-andrade@hotmail.com 
Ana Cláudia Feliciano da Silva – UEPB - anaclaudinhak@hotmail.com 
O presente estudo aborda a questão do ensino da História local, a partir das representações construídas 
entre alunas e alunos do ensino fundamental II. Nele tomamos como referencial as representações 
construídas por esses estudantes no que se refere à história e a cultura local, no sentido de perceber, 
como estes/as, compreendem os saberes construídos em torno da história local, a qual se constitui em 
marcador de nossa identidade social e cultural. Nossa proposta é analisar a dimensão de seus olhares no 
que se refere a relação entre história local e seu cotidiano. O nosso objetivo é procurar problematizar a 
partir do olhar desses estudantes, como esses elaboram suas representações culturais a partir de suas 



práticas cotidianas e o conhecimento que têm da história de sua cidade; para enfatizarmos estas 
questões partiremos nossas discussões em torno dos Parâmetro Curriculares Nacionais( PCN’S) e da lei 
9.394/96 que afirma que o currículo deverá ter uma base nacional comum a ser complementada por 
uma parte diversificada, que compreende características regionais e locais da sociedade. Este trabalho é 
oriundo de uma experiência de ensino em uma Escola publica de Ingá, PB, onde nela são discutidos, os 
mais diversos temas sobre a história desta cidade. Para realização desse estudo foram aplicados 
questionários com alunos e alunas do 9º ano da referida instituição, no intuito de entender as 
representações construídas por estes no que se refere á história de sua cidade. 
 
Invasão do bando de Lampião: as referências que corroboram para a construção das narrativas em 
torno da história do cangaço em Mossoró. 
Francisco Valdiano Moisés de Andrade – UERN – valdiano.moises@hotmail.com 
Este trabalho tem como objetivo analisar quais são as referências utilizadas por professores e alunos do 
ensino fundamental da rede pública na construção de uma narrativa histórica relativa à invasão de 
Mossoró/RN pelo bando de Lampião em 1927. Na cidade ocorrem diversos eventos festivos, como o 
Chuva de Balas e o Auto da Resistência, e construiu-se o Memorial da Resistência, que valorizam o dito 
acontecimento, contribuindo para a construção de uma identidade a partir de um discurso oficial de 
resistência. Pretendemos investigar como esse discurso é partilhado por alunos e professores que, por 
sua vez, também dispõe de acesso a um tipo de conhecimento elaborado que é o conhecimento 
histórico escolar. Analisaremos as referências que aparecem na fala de alunos do ensino fundamental 
do sexto ao nono ano que corroboram para a construção das narrativas em torno da história do cangaço 
em Mossoró. Nossa fundamentação teórica provém de Carreteiro (2007), Ferreira (2009) Rios (2008) 
Bittencourt (2009) e Schmidt (2010). A primeira parte do trabalho, aqui apresentada, constitui-se de 
análises qualitativas e comparativas de livros didáticos utilizados do sexto ao nono ano. Esperamos que 
os resultados desse trabalho nos indiquem os possíveis mediadores para a construção do discurso de 
resistência ao cangaço em Mossoró e como esses elementos agem no sentido de formar uma memória 
e uma identidade mossoroense a partir do fenômeno do cangaço. 
 
A implantação do Presbiterianismo na cidade de Mossoró (1883-1948): a construção de um espaço de 
diversidade religiosa 
Elioenai de Souza Ferreira – UERN – elioenaihistoria@gmail.com 
O presente trabalho tem como objeto o estabelecimento do protestantismo de missão, particularmente 
o presbiterianismo, na cidade norte-rio-grandense de Mossoró. A ênfase recai sobre a construção de um 
espaço de diversidade religiosa. Tal processo teve seus primeiros movimentos a partir do ano de 1883, 
quando o missionário norte-americano DeLacey Wardlaw chegou à cidade potiguar a fim de implantar o 
que seria a primeira tentativa de organizar uma igreja protestante no Rio Grande do Norte, ainda uma 
Província do Império. O recorte cronológico se estende à década de quarenta do século XX para 
abranger as interrupções da missão até que a mesma se consolidasse. O estudo desse objeto pode 
contribuir para a historiografia local e regional na medida em que evidencia uma temática que carece de 
mais pesquisas. A inserção de um segmento religioso distinto daquele que se mostra predominante e 
hegemônico numa dada sociedade, num dado contexto temporal e espacial acarreta conflitos e fissuras 
que não devem ser ignorados. Analisar esse processo de inserção na sociedade mossoroense, 
relacionando-o com os aspectos políticos, sociais e culturais da época, constitui-se num dos objetivos 
centrais dessa pesquisa. As ligações dos primeiros missionários com a Maçonaria e os políticos liberais, 
sobretudo republicanos, também são consideradas como fatores relevantes nos primórdios do 
protestantismo mossoroense e, por extensão, potiguar. A atividade proselitista dos fiéis presbiterianos, 
em suas disputas pelas “almas”, é focalizada sob a perspectiva dos embates doutrinários com o grupo 
religioso majoritário (Igreja Católica Romana), levando-se em conta as ações e os discursos 
legitimadores e afirmadores cuja finalidade é situar o presbiterianismo como autêntica expressão do 
“verdadeiro” cristianismo. Esse esforço por legitimação nos remete à importância que representa, para 



a escrita da História local, o método denominado “indiciário”, que procura identificar os “sinais” que 
especificam um determinado objeto ou sujeito histórico. 
 
A escrita e a produção histórico/poética de um Assu antigo e tradicional. 
Roberg Januário dos Santos – PPGH-UFCG – roberg.assu@hotmail.com 
Lucilvana Ferreira Barros – PPGH-UFCG – lucilvanabarros@hotmail.com 
A produção identitária de um espaço passa pela ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na 
saudade, pois estes elementos possibilitam a busca das “verdadeiras naturezas”, das “essências”, das 
coisas que imortalizam uma face para o lugar. Por isso, consideramos que o espaço assuense foi alvo de 
uma investida integradora de poetas, artistas e escritores que buscaram produzir um espaço referencial. 
Desse modo, neste trabalho, buscamos problematizar as condições de possibilidade pelas quais emergiu 
um conjunto de acontecimentos discursivos durante a primeira metade do século XX produtores de um 
Assu antigo e tradicional, discursos esses considerados fundantes de um espaço arquetípico identificado 
como “Atenas Norte-Riograndense” ou “Terra dos poetas”. Utilizamos diversas fontes para este estudo, 
estas se traduzem em enunciados que confluíram para inscrever um Assu poético e histórico, sendo 
estas: obras literárias, poéticas, de cunho histórico, jornais, obras de arte, músicas, entre outras. 
Partindo da perspectiva da História cultural, dialogamos com as contribuições teóricas de autores como 
Certeau (2011); Derrida (2004); Foucault (2011); Albuquerque Junior (2008), entre outros. Diante desse 
contexto, se produziu uma paisagem onde se encontrasse a continuidade das velhas tradições poéticas, 
heróicas, religiosas, onde os acontecimentos fossem considerados de uma natureza assuense, de um 
está no sangue. Uma paisagem que foi construída como se fosse uma casa, esta com várias divisórias, 
mas unida pelas paredes laterais e frontais capazes de fornecer fechamento e segurança. Portanto, Assu 
da primeira metade do século XX foi produzido enquanto espaço da tradição, enquanto porto seguro 
capaz de ancorar em suas dependências os mais autênticos feitos e acontecimentos de sua história, um 
porto capaz de abrigar e servir de descanso para aqueles que procuravam e procuram se refugiar numa 
nau do passado carregada de ancestralidade a ponto de permitir que determinados capitães 
(intelectuais) se projetem enquanto representantes desse passado. 
 
O espaço da várzea do Açu em Rodrigues de Melo 
José Evangelista Fagundes – UFRN – fagundespe@uol.com.br 
A comunicação tem o propósito de 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.Nessas publicações, o autor utiliza-se do 
discurso para construção de representações sobre a sua terra natal. Segundo Chartier (1991, p. 177), 
não há formas de pensar e de agir, de ser e de estar em uma formação social, “que não sejam 
produzidas pelas representações, contraditórias e em confrontos, pelas quais os indivíduos e os grupos 
dão sentido ao mundo que é o deles”. Assim, as representações são construídas nos equilíbrios e 
tensões das relações sociais, dos modos que apreendemos e nos apropriamos das formas de pensar e 
de fazer dos grupos sociais. O nosso olhar se fixará nas duas obras na tentativa de identificar e analisar 
as estratégias que o autor utiliza tendo em vista fazer valer suas representações da Várzea como 
discurso do acontecido e do imaginado. 
 
Analise do pensamento social da Igreja Católica no Rio Grande do Norte nas décadas de 1940 a 1960 
João Maria Fernandes de Lima – UFRN – joaomaria25@hotmail.com 
O presente trabalho procura fazer uma analise conceitual sobre o pensamento social da Igreja Católica 
no Rio Grande do Norte, o período que procuraremos analisar situa-se nas décadas de 1940 a 1960. Pois 
no presente período temos singularidades no Rio Grande do Norte no tocante ao pensamento social da 
Igreja Católica. Já que as décadas de 1940, 1950 e 1960 foram um período marcado pelo contexto de 
transformações no ambito nacional e regional e o Nordeste brasileiro foi um dos palcos privilegiados de 
discussão dos rumos que a política e a sociedade tomariam em relação às questões sociais nas décadas 
seguintes , por conta de contextos específicos, a atuação da Igreja Católica norte-riograndense norteada 



pelo Movimento de Natal. O estado do Rio Grande do Norte torna-se um caso de estudo privilegiado do 
problema. No contexto do pós-segunda guerra, Natal vivia uma época dinâmica, sendo influenciada 
pelas mudanças decorrentes da presença americana, do rápido crescimento urbano e econômico e pelo 
aparecimento crescente de segmentos religiosos divergentes do catolicismo. Foi nesse contexto 
desfavorável que a Igreja norte-rio-grandense constituiu o Movimento de Natal, tendo em vista 
recuperar ou conquistar novos espaços, a fim de ampliar sua atuação tendo as discussões da época, 
referentes às questões sociais, no centro dessa ação. Por sua vez, no ambiente rural, as Ligas 
Camponesas se mostravam como alternativa das esquerdas a tais questões, contradizendo as 
orientações católicas, que se balizavam pela encíclica Rerum Novarum – carta de 1891 que tinha como 
função debater as condições das classes trabalhadoras – posição que defendia o direito de formação de 
sindicatos, porém rejeitava o socialismo. Nesse contexto a Rádio Rural fez parte de um esforço dirigido 
pela Igreja em direção aos trabalhadores rurais nas décadas de 1950 e 1960.Para essa analise 
utilizaremos duas obras do período vigente cujo os títulos são semelhantes as obras são: Igreja e 
Desenvolvimento: O movimento de Natal de Alceu Ferrari. Sendo a outra obra Igreja e Desenvolvimento 
de Cândido Procópio Ferreira de Camargo. 
 
A feira, os saqueadores, a necessidade: os saques de 1953 e 1971 na feira livre de Currais Novos e o 
lugar social dos saqueadores 
Diêgo Nascimento de Souza – CERES-UFRN – diego_crente@hotmail.com 
Dentro dos recortes temporais de 1953 e 1970, o trabalho versa sobre o contexto de secas e outros 
problemas conjunturais que desembocam em saques efetuados por moradores da zona rural à feira 
livre de Currais Novos, nos anos destacados. A partir das fontes disponíveis, como jornais, fotografias do 
início do levante, e entrevistas orais, busca vislumbrar o contexto no qual se encontravam os 
“flagelados”, que possibilitou a realização dos saques, e os desdobramentos daí decorrentes. 
Entendendo a importância da aglutinação da multidão como elemento de coerção social, observar este 
ato como mecanismo de negociação com o poder público em épocas adversas, como as estiagens 
prolongadas. Busca também perceber a imagem dos eventos produzida pelos entrevistados no que se 
refere à ação dos camponeses envolvidos e do poder público, bem como o papel da Igreja Católica, 
como importante mediadora entre estes dois lados. Na junção das fontes, desenvolver a comparação de 
seus conteúdos interpretativos e opiniões expressas, de maneira a fazer uma ligação deste quadro com 
os posicionamentos teóricos de Hobsbawn (1985, 1998), Alberti (2006), Prins (1992), Neves (2000) e 
outros referenciais, que abordam os movimentos sociais de massa, o uso da história oral, os atos de 
negociação entre os camponeses e o poder público em períodos de crise, etc. 
 
A prostituição em Caicó, entre fins do século XIX e início do XX: Relações de venda e troca, iniciação e 
vida sexual de adultos e adolescentes em meio ao comércio local. 
MirianKelly Silva Oliveira – CERES-UFRN – mirianoliveira.rn@hotmail.com 
Ubirathan Rogério Soares – CERES-UFRN 
Esta comunicação busca analisar a partir do estudo de casos, a prostituição da mulher e sua imagem nos 
espaços das feiras na cidade de Caicó - RN, em finais do século XIX e início do XX. O texto trabalha com 
relatos de mulheres que sobreviviam da venda de seu corpo. Essas descrições revelam fatos da vida 
levada por elas no cabaré, na rua e nos bares da cidade, mostrando fundamentalmente as suas vivências 
em meio à comercialização de seu corpo, as humilhações a que são acometidas, a negociação do 
trabalho e principalmente a sua inserção na vida em espaços marginais, buscando uma melhor condição 
de vida para si e para suas famílias. 
 
Representações e imaginário popular: AIDS no Seridó do século XX 
Alcides Brito Pereira Júnior – CERES-UFRN – alcidesb8@hotmail.com 
Ubirathan Rogerio Soares – CERES-UFRN 
Segundo o historiador Michel Foucault, “o iluminismo barrou a sexualidade das pessoas”. Se antes desse 
período histórico, muitas pessoas voltavam suas energias para o campo da sexualidade, depois dele, 



muitos cidadãos se prenderam ao campo intelectual, atrasando a sexualidade e banindo a libido. Na 
década de 60 do século XX, devido a Revolução Sexual criada por escritores, músicos e cineastas, 
principalmente derivada da filosofia hippie do amor sem culpa, as pessoas passaram a se liberar de 
forma mais clara. Porém, com o surgimento da AIDS no começo da década de 80, que empurrou 
novamente o sexo para recôndito das paredes do lar, causando medo e temor. Dessa forma, as cidades 
menores, em uma época onde a informação não era de grande circulação, acabaram se prendendo ao 
preconceito, dando espaço para diversas representações da AIDS, diretamente ligada a 
homossexualidade. Entender essas relações representacionais é o objeto deste trabalho. 
 
Ritos fúnebres em Brejo do Cruz: a preocupação com a vida após a morte 
Francimeire Gomes Monteiro - francimeiremonteiro@hotmail.com 
Nosso principal objetivo neste trabalho foi perceber quais as práticas e representações da morte eram 
comuns em Brejo do Cruz-PB até meados do século XX. Para isso fizemos um estudo etnográfico, no 
qual realizamos algumas entrevistas com idosos que viveram a maior parte de suas vidas em Brejo do 
Cruz. Para desenvolvermos esse trabalho, nos baseamos no que diz Clifford Geertz sobre a etnografia. 
Realizamos entrevistas e depois buscamos fazer uma descrição densa do material selecionado, ou seja, 
fizemos uma leitura dessas entrevistas, pois entendemos que o material produzido através das 
entrevistas não é uma história pronta, mas uma fonte a ser analisada pelo historiador, estando este 
atento ao tratamento específico que as fontes orais requerem. Depois de termos feito algumas 
entrevistas com os idosos, passamos a analisar esses documentos, tentando entender como eram 
realizados os ritos fúnebres em Brejo do Cruz até meados do século XX e quais representações os 
brejocruzenses tinham da morte. Ao analisarmos as entrevistas notamos que até meados do século XX, 
as pessoas se preocupavam muito em realizar os ritos fúnebres, pois temiam que a alma daquele que 
havia partido não descansasse. Os cuidados tomados pela família para com o morto para que este 
descansasse em paz estava ligado ao medo de que a alma ficasse “penando”, algo relacionado a um 
imaginário religioso, diferente do que percebemos em alguns ritos realizados atualmente em Brejo do 
Cruz nos quais as famílias parecem mais preocupadas em falar sobre o morto e da dor da despedida 
causada pela morte. 
 
Sexo, culpa e interdição: os casamentos consanguíneos no Caicó Arcaico. 
Marcos Fernandes de Oliveira – CERES-UFRN – moliveira@yahoo.com.br 
Ubirathan Rogerio Soares – CERES-UFRN 
Sexo, culpa e interdição: os casamentos consanguíneos no Caicó Arcaico. Marcos Fernandes de Oliveira 
Graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte Orientado por Ubirathan 
Rogerio Soares Esta comunicação tem como centro um estudo de caso que tem por objeto analisar as 
relações consangüíneas de caráter formal e informal presentes na cidade de Caicó do século XX. Possui 
como principal objetivo a elaboração de uma maior discussão acerca das relações sexuais com caráter 
de consanguinidade ocorridas na região do Seridó potiguar. Utilizando-se de fontes orais e textuais, 
entre outras, o trabalho pretende entender a construção de tais relações no âmbito dos discursos, 
visando às análises no que se refere aos relacionamentos apresentados com este caráter. 
 
A importância do casamento consanguíneo na manutenção da família Patrimonial e a posse da terra 
na região do Seridó Potiguar do século XIX 
Heudja Santana Varela Ribeiro de Araújo – CERES-UFRN – djidja_00@hotmail.com 
Ubirathan Rogerio Soares – CERES-UFRN 
Esta comunicação tem como objetivo analisar as relações matrimoniais baseados em laços 
consanguíneos, mostrando sua importância para se atender as alianças econômicas e sociais na 
estrutura social no Seridó Potiguar do século XIX. Nessa perspectiva, os sentimentos de afeto e prazer 
são delegados a um segundo plano ou completamente esquecidos. Arranjos próprios das elites, pois 
apenas os mais abastados tinham as condições de dotar suas filhas em idade de contrair matrimonio. As 
estruturas da família, o ideal católico de casamento indissolúvel e a própria união conjugal vista como 



um negócio em que alianças são formadas ou fortalecidas serão os pontos mais salientados e claro que 
dentro de um espaço tão regrado serão construídos espaços de negociação, dando margem para as 
relações de concubinato, amancebias e os chamados raptos como elementos de constituição da 
sociedade do período. 
 
Significados e consanguinidade no sertão potiguar: Estudo da distrofia muscular progressiva no 
município de Ouro Branco-RN 
Patrícia Lucena de Araújo – CERES-UFRN – patricia_lucen@hotmail.com 
Ubirathan Rogério Soares – CERES-UFRN 
Está comunicação tem como ponto central traçar um estudo sobre a distrofia muscular progressiva no 
município de Ouro Branco-RN. A distrofia muscular é uma patologia genética que afeta os músculos 
causando a sua degeneração (ficam fracos e atrofiam com o tempo), provocando a impossibilidade de 
locomoção nas pessoas acometidas. Em Ouro Branco existe um alto índice de pessoas acometidas com 
essa patologia, que tem origem ligada aos casamentos consanguíneos, construídos ao longo da história 
no município. Com essas relações familiares, tão comuns na cidade e existência da distrofia muscular 
progressiva, se traça um estudo que tem como objetivos: buscar origens e desenvolvimento da doença, 
conhecer, descrever, analisar e entender a referida patologia desenvolvendo um perfil dos portadores, 
por meio do conhecimento das histórias de vida e um conhecimento público da distrofia. 
 
Tretraneta de escrava norte-riograndense ascende a Universidade 
Maria Goretti Medeiros Filgueira – CAS/Mossoró – gorettimf@gmail.com 
O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência que articula à pesquisa “Recortes de 
Vidas: um estudo de uma família escrava no Semiárido norte-riograndense” Filgueira (2005), com as 
políticas de cotas raciais nas Universidades Brasileiras, ao tratar de um depoimento de uma tretraneta 
daquela família escrava, que de posse deste conhecimento histórico familiar afrodescendente, aliado ao 
PROUNI conseguiu ingressar numa universidade privada no município de Mossoró-RN. E uma vez tendo 
concluído o curso em 2007, demonstra algumas mudanças sociais e identitárias negra com perspectivas 
de um futuro melhor do que viveram seus antepassados nas fazendas de gados do Sertão na Província 
do Rio Grande do Norte no século XIX. Portanto, verifica-se que o embricamento deste relato que traz a 
marca das políticas das ações afirmativas no âmbito da educação superior para os negros no Brasil, com 
a História passada escravista no Sertão norte-riograndense, ao mesmo tempo em que eleva o baixo 
índice de formandos universitários de seis gerações pesquisadas, se ajusta aos movimentos sociais de 
inclusão dos negros que se amplia na sociedade brasileira. 



Simpósio Temático 05 – Mundo antigo e medieval: conhecimento histórico e diálogo 
com a contemporaneidade 

Coordenador: Profa. Dra. Marcia Severina Vasques – UFRN e Prof. Cleyton Tavares da Silveira Silva – UFRN 
 

Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Márcia Severina Vasques 
Etnicidade e identidade no mundo antigo: o aporte teórico da 
Arqueologia 

14:30h Cleyton Tavares da Silveira Silva 
Xenofonte e a historiografia: de Musa da Ática a Tucídides 
Manqué. 

15:00h Félix Jácome Neto 
Historia Antiga e Antropologia: comentários sobre a utilização 
dos conceitos da antropologia política para o estudo do 
“mundo de Homero” 

15:30h Rafaele Sabrina Barbosa Pereira 
Um entrelaçar de tradições: a tradição clássica e a busca da 
tradição hermética nas xilogravuras e gravuras de Albrecht 
Dürer 

16:00h Liliane Tereza Pessoa Cunha Identidade e Alteridade em Heródoto: gregos e egípcios. 

16:30h Alysson Paulo Holanda Lima 
Poder e identidade na política externa da Inglaterra na 
terceira cruzada (1471-1528). 

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Keidy Narelly Costa Matias 
A função religiosa do faraó como elemento para a 
manutenção da ordem cósmica no Egito antigo. 

14:30h Arthur Rodrigues Fabrício 
O rei sobrepuja seus inimigos: análise iconográfica do 
primeiro pilone do complexo de culto real de Ramessés III, em 
Medinet Habu. 

15:00h Josiane Gomes da Silva 
Representações do espaço interno e externo nas casas da Vila 
em Deir El-Medina: o caso do papiro erótico de Turim. 

15:30h Amanda da Cunha Conrado 
As pirâmides e o ensino: observações sobre representação do 
antigo Egito nos livros didáticos brasileiros 

16:00h Ruan Kleberson Pereira da Silva 
Crueldade guerreira ou ideologia da guerra: imagens e 
estereótipos da Assíria em livros didáticos. 

16:30h 
João Fernando Barreto de Brito e 
Andrielly Karolina Duarte Braz 

Repensando o medievo: problematizando o conceito de idade 
média na educação básica 

 



 

Resumos dos Trabalhos: 
 
Etnicidade e identidade no mundo antigo: o aporte teórico da Arqueologia 
Marcia Severina Vasques – UFRN – msvasques@hotmail.com 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar, de maneira sucinta, alguns desdobramentos no campo 
da Arqueologia em relação aos estudos de identidade e etnicidade. A Arqueologia, como Ciência Social, 
dialoga diretamente com a Antropologia no que diz respeito ao seu suporte teórico-metodológico. Já, 
quando tratamos da Antiguidade, sua aproximação com os estudos na área de História são mais 
evidentes. Quando refletimos a respeito da temática “Conhecimento histórico e diálogo social” 
normalmente pensamos na relação que a História possui com o meio social no qual vivemos e com os 
acontecimentos cotidianos atuais. Pretendemos ressaltar que a contemporaneidade também se faz 
presente nas preocupações de historiadores da Antiguidade e arqueólogos em geral. É importante 
apontar que os estudos acerca do mundo antigo pautam-se, também, pelas ideias e conceitos discutidos 
nas Ciências Humanas, de uma maneira geral. Apresentaremos, portanto, uma discussão a respeito da 
teoria e método da Arqueologia voltada para os estudos de etnicidade e identidade exemplificando com 
estudos de caso do Egito ptolomaico e romano. 
 
Xenofonte e a historiografia: de Musa da Ática a Tucídides Manqué. 
Cleyton Tavares da Silveira Silva – UFRN – cleyton_historia@yahoo.com.br 
Nossa comunicação pretende estabelecer como a imagem de Xenofonte é produzida atualmente, mas 
para tanto, nos debruçaremos sobre textos do século XX. Tal escolha é metodológica, já que 
entendemos que este século marca um contato tênue com a historiografia do século anterior, mas que, 
ao longo do tempo, estabeleceu uma ruptura, no caso rupturas, sobre as formas do olhar para o 
passado, seja através de elementos metodológicos, seja sobre o conceito de documento. Enfim, 
pretendemos produzir um quadro demonstrativo a respeito da historiografia que analisou Xenofonte de 
uma maneira mais específica. 
 
Historia Antiga e Antropologia: comentários sobre a utilização dos conceitos da antropologia política 
para o estudo do “mundo de Homero” 
Félix Jácome Neto – Universidade de Coimbra – felixjacome@hotmail.com 
Esta comunicação tem por objetivo fazer uma discussão conceitual sobre a utilização de conceitos e 
tipologias advindos dos estudos antropológicos do século XX para o mundo antigo, nomeadamente para 
a explicação histórica da sociedade representada nos poemas homéricos: a Ilíada e a Odisseia. Sob a 
influência das pesquisas de campo e das análise conceituais de antropólogos do século XX como 
Bronislaw Malinowski, Elman Service, Marshall Sahlins, os especialistas contemporâneos de Homero 
tem se esforçado por comparar a sociedade representada nos Poemas com certas tribos ou povos 
estudados por estes antropólogos, classificando o “mundo de Homero” consoante alguma tipologia da 
antropologia política, seja sociedade tribal, seja sociedade de “chefaturas” simples ou complexas 
(ranked society), ou sociedade “estratificada” (stratified society). Um ponto se destaca ao debruçarmo-
nos sobre a bibliografia recente que busca delimitar, a partir da antropologia, a sociedade homérica 
segundo algum tipo evolutivo: o largo espectro de repostas, que vai desde uma sociedade tribal, 
portanto, sem desigualdades sociais e sem formas substanciais de hierarquias, até uma sociedade já 
estratificada e classista, onde já aparecem as classes sociais, reveladoras do desigual acesso aos meios 
de subsistência entre os grupos que compõem a sociedade. Utilizando as evidências textuais do épico 
homérico e extra-textuais dos achados arqueológicos do século VIII a.C (data tradicionalmente atribuída 
para a fabricação da Ilíada e da Odisseia), intentaremos verificar a consistência e os limites destas 
tipificações antropológicas da sociedade homérica. 
 
 
 



Um entrelaçar de tradições: a tradição clássica e a busca da tradição hermética nas xilogravuras e 
gravuras de Albrecht Dürer (1471-1528). 
Rafaele Sabrina Barbosa Pereira – UFRN – sabrinaavalon13@gmail.com 
O Renascimento, período histórico-cultural que compreende o fim do século XV e o inicio do XVI, foi um 
tempo de profundas transformações nas sociedades europeias. O humanismo assinou o pensamento 
renascentista a partir do exercício de definição de um subjetivismo e um invidualismo somado a um 
resgate da tradição clássica – obras gregas e latinas. Dentro deste contexto surge o humanista italiano 
Marsilius Ficinus (1433-1499), tradutor de uma obra que repercutiu de forma significativa no mundo 
renascentista, o Corpus Hermeticum, que foi incorporado por Ficinus em suas Cartas e em sua obra De 
vita triplici. A partir das contribuições de Frances A. Yates a cerca da tradição hermética, traçaremos 
como as incorporações do Corpus presentes na obra De vita triplici influenciaram Albrecht Dürer, 
gravador e pintor alemão. Nesse sentido, analisaremos neste trabalho a presença de elementos da 
tradição clássica já apresentados por Aby Warburg e Erwin Panofsky e elementos da tradição hermética 
incorporados na filosofia perene (astrologia, alquimia e alegoria) em algumas gravuras e xilogravuras de 
Dürer inseridas no período de 1496 a 1515. 
 
Identidade e Alteridade em Heródoto: gregos e egípcios. 
Liliane Tereza Pessoa Cunha – UFRN – arthur-fabricio@hotmail.com 
Considerando os avanços no tocante aos estudos acerca da etnicidade, alteridade e identidade no 
campo da História Antiga, que vem se destacando desde a década de 90, do século XX, o referido 
trabalho se propõe a compreender as relações entre gregos e os “outros”, tomando como referência os 
três primeiros livros das Histórias de Heródoto. A análise do livro I, Clio, permite a identificação dos 
aspectos relevantes à compreensão do livro II e III, indicando qual o sentido de História para Heródoto, 
além da percepção de como ele descreve os outros povos. Com o intuito de registrar os grandes feitos 
de gregos e bárbaros, Heródoto apresenta a sua narrativa sobre os outros, tentando se “distanciar” da 
sua condição de grego, para mostrar as várias visões existentes sobre um determinado povo. Nos livros 
II e III – Euterpe e Tália – pretende-se observar como um grego descreve os egípcios, usando como 
referencial o método de análise do discurso aplicado pelo historiador François Hartog, em sua obra O 
Espelho de Heródoto. Sendo assim, este trabalho pretende abarcar algumas das discussões teóricas 
sobre identidade, alteridade e etnicidade, utilizando as produções de grandes pesquisadores na 
temática, bem como analisar os três livros de Heródoto – Clio, Euterpe e Tália – mediante a aplicação 
dos conceitos teóricos já citados e o método de análise do discurso utilizado por Hartog, buscando ainda 
fazer uma crítica à fonte e identificar os possíveis aspectos relevantes que podem ser entendidos 
daquela civilização. 
 
Poder e identidade na política externa da Inglaterra na terceira cruzada 
Alysson Paulo Holanda Lima – UEPB – alysson.paulo_lima@hotmail.com 
Esse artigo intenta analisar os fatores que influenciaram a política externa promovida pelo rei inglês 
Ricardo Coração de Leão na disputa por Jerusalém durante a terceira cruzada. De fato, um dos principais 
pontos de discórdia entre cristã os e mulçumanos na Idade Média era o controle da cidade de Jerusalém 
e dos territórios ao longo das margens do rio Jordão. A importância de controlar a terra santa está 
ligada à identidade religiosa do povo inglês, cujo resultado afetou eminente à política externa do rei 
Ricardo na promoção de guerras por esse território, e por fim a assinatura de uma trégua com Saladino. 
Além disso, essa pesquisa utilizou como fontes crônicas medievais, sendo a internet a ferramenta para o 
acesso das fontes primárias do período medieval. 
 
A função religiosa do faraó como elemento para a manutenção da ordem cósmica no Egito antigo 
Keidy Narelly Costa Matias – UFRN – keidylmatias@gmail.com 
No Egito Antigo, o faraó ocupa a posição de governante principal, mas sua importância vai muito além 
do âmbito político, já que o rei é a própria manifestação da divindade na terra, o que evidencia seu 
caráter religioso. É o responsável pela realização dos ritos que garantem a ordem em detrimento do 



caos, ou seja, é o sacerdote principal do Egito e, portanto, deve servir a divindade. A partir de duas 
cópias de textos da literatura gnômica datadas da 18° dinastia do Egito Antigo, “Ensinamentos para o rei 
Meri-ka-Rā” e “Ensinamentos do rei Amen-em-hat I”, presentes, respectivamente, no “Papiro Ermitage” 
e no “Papiro Millingan”, propomos discutir o papel fundamental da figura do rei enquanto sacerdote 
responsável pela manutenção da ordem e da justiça daquela civilização. 
 
O rei sobrepuja seus inimigos: análise iconográfica do primeiro pilone do complexo de culto real de 
Ramessés III, em Medinet Habu. 
Arthur Rodrigues Fabrício – UFRN – arthur-fabricio@hotmail.com 
Em mais de três mil anos de história faraônica o Egito Antigo foi responsável pela produção de grandes 
legados da humanidade, que até hoje, seja pela arte incrivelmente vívida nas paredes de templos e 
tumbas ou pela dimensão estrutural dos complexos arquitetônicos, tão solidamente construídos que 
chegaram até o segundo milênio d.C., fascinam, despertam a curiosidade e impressionam grande parte 
dos turistas e especialistas. O complexo de culto real em Medinet Habu – ou templo mortuário em 
Medinet Habu – de Ramessés III, o último grande rei da XX dinastia egípcia (1196 a.C.-1070 a.C.), abriga 
uma grande diversidade de registros bem conservados do sistema artístico, cultural e religioso daquela 
civilização. Nesse contexto, vários painéis mostram um rei repleto de poder tanto físico, quanto mágico-
religioso, preparado para golpear com sua maça os estrangeiros, inimigos do Egito, prostrados a seus 
pés em atitude de submissão. Dessa forma, através da tipologia de Richard H. Wilkinson presente em 
sua obra Symbol & Magic in Egyptian Art (1994), propomos analisar as iconografias do rei sobrepujando 
seus inimigos – smiting the enemies - presentes no primeiro pilone do templo de Ramessés III em 
Medinet Habu, buscando situar a localização espacial das representações no conjunto arquitetônico 
com a totalidade estrutural que compreende esse templo egípcio do Novo Império. 
 
Representações do espaço interno e externo nas casas da Vila em Deir El-Medina: o caso do papiro 
erótico de Turim. 
Josiane Gomes da Silva – PPGH-UFRN – narzinhoegito@hotmail.com 
A proposta do presente trabalho terá como tema a análise das representações dos espaços internos e 
externos percebidos no espaço cotidiano e identificados nas fontes iconográficas e escritas encontradas 
em sitio arqueológico da antiga Vila egípcia Deir el-Medina. Para o entendimento deste tema será 
utilizado o método da arqueologia que é a tipologia, que consiste em selecionar um corpus documental 
em tipo e cataloga-las em fichas, para em seguida empregar o método das analises iconográfica das 
imagens constituintes do Papiro erótico egípcios de Turim e as demais fontes de cunho imagético e 
escrito. Esta pesquisa busca resolver a seguinte questão: como e possível identifica os espaços interno e 
externos presentes nas representações do espaço cotidiano da vila Deir el-Medina? É como eram as 
concepções de espaços para os Antigos egípcios? 
 
As pirâmides e o ensino: observações sobre representação do antigo Egito nos livros didáticos 
brasileiros 
Amanda da Cunha Conrado – UFRN – amanda.c.conrado@hotmail.com 
Através dos séculos a grandiosidade material que o Antigo Egito legou à posteridade faz surgir 
questionamentos, que devido a uma série de questões passaram ao status de mistério. A cultural 
literária, no XIX, assim como o cinema no século XX, acabaram por se tornar grandes produtores, e da 
mesma maneira difusores de determinadas imagens do Egito, sempre ligadas à sua imponência 
arquitetônica e sua cultura ímpar, atribuindo uma menção de verdade. Neste ínterim, o professor/ 
historiador é personagem central, como fazer ver o Egito, para seus alunos, para além do cinema? Como 
em sala de aula, fazer cumprir uma das missões da educação escolar, instruir, através de conhecimento 
Histórico? Nossa comunicação pretende analisar, de maneira inicial, como o Egito Antigo é representado 
não nos cinemas, mas nas páginas de Livros didáticos brasileiros, a fim de entender de que maneira(s), e 
através de que elementos, o Egito Antigo tem sido trabalhado em sala de aula, e propondo um debate, 
que entende-se saudável, entre a cultura escolar e o elemento extra-classe, aquilo que o aluno traz 



consigo ao adentrar na escola, estabelecendo de maneira clara uma linha de diálogo entre a academia e 
a sociedade. 
 
Crueldade guerreira ou ideologia da guerra: Imagens e estereótipos da Assíria em livros didáticos. 
Ruan Kleberson Pereira da Silva – UFRN – ruankpsilva@hotmail.com 
O primeiro contato sistemático que os indivíduos estabelecem com a História, normalmente, está 
atrelado ao ensino básico e ao livro didático. Dessa forma, esses manuais são de suma importância para 
a formação de conceitos históricos fundamentais para o conhecimento do aluno. Contudo, os manuais 
didáticos são produtos de uma indústria cultural, carregados de ideologia e de intencionalidades no 
momento de sua produção. Logo, não podemos, enquanto, professores de História, tomar o conteúdo 
didático expresso nos manuais como verdade absoluta a ser defendida e ensinada. Devemos nos 
esforçar para apresentar o conhecimento histórico de modo a propiciar uma atividade reflexiva de 
nossos alunos, fazendo com que percebam sua importância diante de seu próprio processo de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, procuramos realizar uma breve discussão de como os conteúdos 
referentes à História Antiga, sobretudo Mesopotâmia, estão expressos em alguns manuais didáticos. 
Mais especificamente, pretendemos analisar como a Assíria é apresentada nos conteúdos didáticos, 
relacionando essa imagem, geralmente estereotipada, com os recentes estudos promovidos pela 
historiografia. Para tanto, nos deteremos à temática da guerra, indagando a pertinência da “crueldade 
guerreira” assíria, e verificando a ocorrência de uma ideologia da guerra na Alta Mesopotâmia por meio 
da análise dos conceitos de misharum, “justiça do soberano”, e Kittum, “ordem cósmica”. Ao cabo do 
nosso intento, pretendemos demonstrar que a guerra na assíria fazia parte de toda uma complexa 
relação política, religiosa e social, e não como fruto de uma sociedade dita pejorativamente “bárbara”. 
Com isso, pretendemos fomentar um estudo da Assíria que vá além de concepções reducionistas, 
demonstrando a riqueza desta civilização que nos deixou um grande legado, obscurecido por 
estereótipos infundados, recorrente em manuais didáticos. 
 
Repensando o medievo: problematizando o conceito de idade média na educação básica 
João Fernando Barreto de Brito – UFRN – tatala123@hotmail.com 
Andrielly Karolina Duarte Braz – UFRN – andriellykarolina@hotmail.com 
O período medieval, tão distante cronologicamente e espacialmente, parece não fazer muito sentido 
para os alunos da educação básica, ainda mais quando ensinado de forma descontextualizada de sua 
realidade. Pensando nisso é que o subprojeto de História- PIBID-CAPES desenvolveu a ação que consistiu 
em estimular os alunos a perceberem como o medievo está presente mesmo nos dias atuais, como 
também nos seus espaços de convívio. Tal preocupação surgiu no momento em que, analisando a 
maneira como a idade média – pejorativamente chamada de “Idade das trevas”- é retratada nos livros 
didáticos e na própria sala de aula, percebemos a necessidade de mostrá-la sob outra perspectiva, que 
não privilegiasse e/ou estimulasse a construção e legitimação de uma visão pautada sempre nos 
mesmos pontos: “atraso cultural”, peste, guerra, fome. Assim, nossa ação buscou repensar o estudo da 
Idade Média fazendo os alunos pensarem criticamente sobre como determinada visão foi construída, 
mas principalmente desconstruí-la a partir das contribuições daquela sociedade, sendo estas 
reapropriadas a partir de cada realidade, mas tendo sua origem ou disseminação legadas ao medievo. 
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Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Maiara Juliana Gonçalves da 
Silva 

A atividade intelectual nos periódicos literário-humorísticos da 
cidade do Natal (1889-1930) 

14:30h José Wellington Dias Soares 
A Cultura Republicana na Literatura Brasileira: Um Recorte em 
Machado de Assis e Lima Barreto 

15:00h Ildegarde Elouise Alves 
Folhetins d’A Républica: A impressão de novos valores políticos e 
sociais na literatura presente no jornal “A República” no primeiro 
período republicano na cidade do Natal/RN 

15:30h Genilson de Azevedo Farias 
Rompendo paradigmas: Auta de Souza nos círculos de poder da 
literatura oitocentista 

16:00h Regina Paula Silva da Silveira 
História de Campina Grande forjando a memória local: Elpídio de 
Almeida e sua representação da cidade 

16:30h Felipe Alves Paulo Cavalcanti 
O território das reminiscências: saudade, memória, escrita e 
territorialização no Recife do início século XX (1900-1925) 

17:00h Ivaneide Barbosa Ulisses 
“Olinda restaurada”: em nome do açúcar e com o açúcar, tramas e 
táticas de guerra no Nordeste de 1630-1654. 

17:30h 
Natalia Naile Bezerra e 
Eugenia Maria Dantas 

O território de Zila Mamede: desterritorialização e 
reterritorialização no espaço. 

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Edivaldo Gomes Pinto Júnior A dimensão da propriedade intelectual da Literatura de Cordel 

14:30h Priscila Mayara Santos Dantas Literatura de cordel: operações midiáticas e práticas de leituras 

15:00h 
Mirella Rafaela dos Santos 
Rocha 

Biografia como fonte para uma micro-história do Seridó 

15:30h Adriana Faustino Alves Augusto Severo entre um sonho, um pesadelo e a realidade 

16:00h Erivania Melo de Morais 
Memória e autobiografia: lembranças de um vale açucareiro do 
século XIX a partir de Madalena Antunes Pereira. 

16:30h 
Thyago Ruzemberg Gonzaga 
de Souza 

Nina Rodrigues e o Quilombo de Palmares, um espaço raciológico. 

 

Dia 24/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Leonardo Cruz Pessoa 
A apropriação da educação e o esvaziamento do ensino de história 
durante a Ditadura Militar 

14:30h 
André Victor Cavalcanti Seal 
da Cunha 

A força dos livros, o poder dos romances: a Coleção André Luiz na 
obra mediúnica de Chico Xavier (1944-1968) 

15:00h Alvaro Carvalho Dias da Silva 
A história dos “Eus literários” e a influência dessas leituras na 
apropriação do conhecimento 

15:30h Diego José Fernandes Freire 
Do engenho à escola, da escola ao engenho: análise da construção 
simbólica da espacialidade escola em “Doidinho” (1932) 

16:00h Francisca Vilani de Souza 
Representações e construção da identidade de personagens 
femininas negras em obras de literatura infanto-juvenil 

 

 



 

Resumos dos Trabalhos: 
 
A atividade intelectual nos periódicos literário-humorísticos da cidade do Natal (1889-1930) 
Maiara Juliana Gonçalves da Silva – PPGH-UFRN – maiara_juliana@yahoo.com 
O período da Primeira República na cidade do Natal constituiu uma época de florescimento das letras 
conduzida por intelectuais potiguares; um surto de produção cultural como nunca fora visto antes. Tal 
produção estendeu-se ao aparecimento de pequenos livros e produções na imprensa de modo que a 
literatura e os periódicos passaram a fazer parte do cotidiano da cidade. No início do século XX, o 
mercado do livro, na cidade do Natal, não era lucrativo, com livros de baixas tiragens e de difícil 
publicação. Em contrapartida, as transformações do novo século foram essenciais para o crescimento da 
Imprensa. Logo, a intelectualidade potiguar, inserindo-se nas atividades jornalísticas da cidade, pôde 
dispor de um novo meio para difundir sua literatura. Esse trabalho tem como objetivo pôr em discussão 
a atividade intelectual nos periódicos literário-humorísticos na cidade do Natal, a fim de analisar a 
atuação deste grupo na pequena imprensa potiguar durante a Primeira República (1889-1930). A 
atuação desses escritores na imprensa potiguar será identificada nas revistas voltadas para uma 
produção literária e nos jornais de humor – que também apresentavam um cunho literário. 
 
A Cultura Republicana na Literatura Brasileira: um recorte em Machado de Assis e Lima Barreto 
José Wellington Dias Soares – UECE – wellitonds@yahoo.com.br 
O nosso objetivo é compreender de que modo Machado de Assis (1837-1908) e Lima Barreto (1881-
1922)representam, cada a seu modo, o republicanismo em suas obras romanescas, quais sejam, Esaú e 
Jacó(1904), Memorial de Aires (1908), Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909) e Triste fim de 
Policarpo Quaresma (1915). Dessa forma, nossa ênfase será na Literatura Brasileira, através de sua 
articulação com questões políticas, históricas e culturais. Assim, nos enveredaremos pela História 
Política, defendida, entre outros, por RÉMOND (1996), ROSANVALLON (1996) e JULLIARD (1976), pois 
iremos colocar no centro da análise o político, como fenômeno de relação de poder construído 
historicamente. Além do que, podemos considerar também as obras em apreço como memória coletiva. 
Uma vez que estamos pensando a obra literária como representação na perspectiva de FALCON (2000) e 
AZEVEDO et al (2009), o enfoque dado será a abordagem da cultura política, vertente da História Política 
que trata das questões em torno do conceito do imaginário, simbologia e cultura (MOTTA, 1996, 2009). 
 
Folhetins d’A Républica: A impressão de novos valores políticos e sociais na literatura presente no 
jornal “A República” no primeiro período republicano na cidade do Natal/RN 
Ildegarde Elouise Alves – UFRN – ildegarde_elouise@hotmail.com 
Ágda Priscila da Silva – UFRN – agda_priscila_s@hotmail.com 
O jornal “A República” foi o principal periódico da cidade do Natal durante o primeiro período 
republicano, sendo um importante divulgador das notícias relacionadas ao novo sistema político 
vigente, e sobre as mais variadas esferas da vida natalense. Nesse jornal também havia um amplo 
espaço para a literatura, que é apresentada como uma coluna para o lazer dos leitores. Nesse trabalho 
buscaremos analisar o modo como estes livros, as publicações dos mesmos, acompanharam a 
consolidação da instalação da República. De modo a entender não só como um espaço de 
entretenimento, e sim como também um espaço destinado à impressão de novos valores emergentes a 
partir da transição do regime político do Império para a República. 
 
Rompendo paradigmas: Auta de Souza nos círculos de poder da literatura oitocentista 
Genilson de Azevedo Farias – PPGH-UFRN – genilson.farias1@gmail.com 
Já há algum tempo que os estudos acerca da trajetória de mulheres em terras brasileiras vem se 
consolidando com bastante força, quebrando estereótipos, questionando visões cristalizadas e trazendo 
novos elementos para se pensar as diversas experiências por elas vivenciadas. Na nossa pesquisa, 
centrada na trajetória da escritora potiguar oitocentista e afro-brasileira Auta de Souza(1876-1901), 



percebemos que a partir da segunda metade do século XIX as mulheres burguesas começaram a abrir, 
embora que timidamente, com as gelosias árabes que as prendiam no espaço da casa e a um padrão de 
esposa-mãe, tão louvado pelas classes dominantes da época. Nisso, eis que algumas vão romper com o 
espaço doméstico ao qual estavam relegadas para despontar no espaço público das letras, escrevendo e 
publicando na imprensa escrita do país mostrando que, tal como os homens, eram providas de força 
criadora justamente no momento em que o poder dominante afirmava que não. Nesse sentido, nosso 
objetivo é trazer o caso específico de Auta de Souza, que mesmo sendo de uma família abastada, teve 
que quebrar ainda com mais dois estigmas de subalternidade: o fato de ser tuberculosa e negra. O caso 
específico de Auta revela-nos que, tal como tantas intelectuais desse momento, ela teve que abrir 
brechas nos bloqueios impostos pelos círculos literários da época para poder se inserir no tão sonhado 
panteão das letras brasileiras tornando-se assim, amplamente aclamada e re(conhecida) no Rio Grande 
do Norte e para além dele. 
 
História de Campina Grande forjando a memória local: Elpídio de Almeida e sua representação da 
cidade 
Regina Paula Silva da Silveira – PPGH-UFRN – re_silveira13@hotmail.com 
O propósito deste trabalho é analisar como o livro História de Campina Grande escrito por Elpídio de 
Almeida foi importante para construir um ideal de cidade que se tornou o discurso histórico 
hegemônico, discurso esse que privilegia a memória da elite local. Para tanto, nos esforçamos em 
analisar como Almeida via e utilizava o espaço campinense, construindo representações da cidade e 
como essas criaram uma identidade local. No intuito de responder nosso objetivo, analisamos como o 
autor constrói em seu livro lugares de memória idealizando o passado a partir do resgate da história. 
Para isso Elpídio de Almeida materializa em sua escrita seu ideal de cidade ordenando imagens em seu 
livro que permitem lembrar o que, segundo ele, não poderia se perder. Construindo, assim, o espaço e a 
identidade campinense a partir da repetição dessas imagens acarretando a ligação delas à memória da 
população local. 
 
O território das reminiscências: saudade, memória, escrita e territorialização no Recife do início século 
XX (1900-1925) 
Felipe Alves Paulo Cavalcanti – UFRN – felipe.alves.paulo@gmail.com 
A presente comunicação visa levar a debate uma pesquisa ainda em andamento, cujo foco central é a 
formação de um território existencial antimoderno que visa reconstituir, através da escrita, os tempos 
de fausto que não mais existem para um certo grupo de eruditos recifenses, frustrados com o avanço da 
modernidade e o desmanche de sociabilidades e subjetividades aristocráticas que já não têm mais lugar 
nesses novos tempos. Deste modo, estes homens de letras empregarão pena e tinta em busca de do 
tempo perdido, empregando os diversos usos do passado na criação um território que conserva um 
regime semi-feudal e patriarcal, onde valores aristocráticos e patriarcais subsistem ao torvelinho da 
modernidade. Neste éden de continuidade, em que as rupturas se tornam ameaças, os conceitos de 
“relíquia” e “reminiscência” têm lugar central, de modo a evidenciar tanto a memória como uso 
privilegiado do passado, como também evidencia um sentimento saudosista como força expressiva do 
poder gerativo da linguagem durante este período. As balizas temporais desta pesquisa se colocam 
entre 1900, com a publicação de “Minha Formação”, de Joaquim Nabuco; e 1925, com a publicação do 
Livro do Nordeste que dá um nome feições mais claras ao mundo edênico que estava sendo formado 
durante este período. 
 
“Olinda restaurada”: em nome do açúcar e com o açúcar, tramas e táticas de guerra no Nordeste de 
1630-1654. 
Ivaneide Barbosa Ulisses – UECE – ivaulisses@yahoo.com.br 
Pretendemos para discussão no simpósio apresentarmos uma análise de uma das obras do historiador 
Evaldo Cabral de Mello, intitulada “Olinda Restaurada. Guerra e Açúcar no Nordeste -1630-1654 
.”(2007), selecionamos o recorte, em torno do que o autor nos possibilita indicar no livro como, 



“estratégias” e “táticas” de guerra, postas tanto do lado dos neerlandeses como dos luso-brasileiros 
durante os períodos do conflito de retomada de Pernambuco dos Holandeses, em 1654. Desejamos 
ainda realizar a articulação teórica e metodológica das analises de Cabral de Mello com o que 
enxergamos em consonância com a proposta do autor italiano Carlo Ginzburg e sua noção de “trama”. 
Segundo Cabral de Mello as guerras holandesa foram inegavelmente guerras do açúcar pelo controle 
das fontes brasileiras de produção, ao mesmo tempo em que foi o açúcar que sustentou 
financeiramente a “Guerra de Restauração” do Nordeste para o Império Português. A presença dos 
holandeses no Brasil (Nordeste) Cabral de Mello divide em três momentos: 1630 a 1637(queda de 
Olinda e a “Guerra de Resistência”); de 1637 a 1645 (governo de Nassau) e de 1645 -54 (“Guerra de 
Restauração”). Com isso almejamos examinar como o historiador articula a sua narrativa com 
acontecimentos criando uma trama que pronuncia diferentes sujeitos e espaços sociais na supracitada 
obra. 
 
O território de Zila Mamede: desterritorialização e reterritorialização no espaço. 
Natalia Naile Bezerra – UFRN – natalianaile@hotmail.com 
Eugenia Maria Dantas – UFRN 
Este trabalho tem por objetivo analisar e discutir os conceitos geográficos de território, 
desterritorialização e reterritorialização, encontrado na poesia “Rua Trairi”, presente no livro “O Arado” 
de Zila Mamede. Publicado em 1959, terceiro livro da autora, apresenta um traço marcado pelas 
lembranças e saudades da infância. O livro tem como pressuposto vislumbrar o território da saudade, 
espaço que não tem mais acesso devido às mudanças que o tempo causou. Sua poesia, no entanto, 
tenta resguardar das ruínas do tempo a beleza desse território, por meio de versos, momentos 
significativos de sua vida. É possível compreender no poema ”Rua Trairi” a resistência da autora a uma 
nova realidade que se forma na cidade, desencadeada pela urbanização em Natal, lugar em que chegou 
ainda menina. É um mesmo espaço, porém, marcado por vivências e situações diferentes: a infância 
situada no campo, e a juventude, sendo experimentada na cidade. Uma viajem do rural ao urbano que 
carrega em si memórias e expressões culturais, religando um tempo e um espaço. Como forma de 
compreender esse mosaico que se chama território simbólico, trilhamos os versos do poema que tende 
a revelar a geografia em seu movimento de desterritorialização e reterritorialização inscrita nas palavras 
e memórias da autora. 
 
A dimensão da propriedade intelectual da Literatura de Cordel 
Edivaldo Gomes Pinto Júnior – UEPB – edivaldog4@yahoo.com.br 
Maria do Socorro Cipriano – UEPB 
Problematizar as produções literárias das Tipografias de Cordel é pensá-las enquanto lugar de conflitos, 
de disputas, afastando-se de concepções historiográficas que cristalizam as imagens de poetas 
analfabetos ou de uma poesia desinteressada e supostamente “pura”. As produções de cordel na 
Paraíba, na primeira metade do século XX, apontam para uma complexa rede comercial na qual a 
fronteira entre o lugar do tipógrafo e do poeta encontra-se rasurada. Tal composição textual que 
encerra em sua construção várias características singulares, das quais destacaremos a noção de 
“propriedade” ou de “autoria” intelectual, vai se solidificando e tomando forma com o desenvolvimento 
desta modalidade documental. Além dos acrósticos, que normalmente evidenciam no final dos folhetos 
algum requerimento de propriedade, também os textos de suas contracapas - que congregam 
propagandas e homenagens – explicitam as denúncias contra cordelistas e/ou tipógrafos tidos como 
“desonestos” pelo ato de assumir como sua a poesia alheia. Estes textos poéticos, produzidos com 
esmero pelos cordelistas que tinham em conta seu sustento financeiro, quando arrolados transformam-
se em matéria de estudo para a análise das práticas culturais e sobre o tema da leitura. Como fontes 
básicas, portanto, serão analisados alguns cordéis do poeta e tipógrafo Manoel Camilo dos Santos que 
denunciam a extensão desta prática, fornecendo suporte para o levantamento historiográfico das 
formas de atuação dos autores no âmbito da economia de mercado. Portanto, a análise compreende 
um debate mais amplo e nessa direção, o diálogo teórico-metodológico será estabelecido com os 



seguintes autores: Michel de Certeau, Roger Chartier, dentre outros. Este trabalho está vinculado ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa de Incentivo à Pós-
Graduação e Pesquisa (PROPESQ) da Universidade Estadual da Paraíba e conta com apoio financeiro da 
UEPB/CNPq. 
 
Literatura de cordel: operações midiáticas e práticas de leituras 
Priscila Mayara Santos Dantas – UEPB – primsd.20@gmail.com 
Felipe Aires Ramos – UEPB – feliperamospb@hotmail.com 
A Literatura de Cordel será tomada como um espaço de configuração de outras batalhas e de outros 
conflitos, para além das histórias de romances aí narradas. Cartografar as produções literárias das 
tipografias da cidade de Guarabira e suas estratégias de sedução para o consumo, entre os anos de 1918 
a 1953, implica pensar a Literatura de Cordel a partir das disputas travadas e das estratégias de sedução 
para o consumo. Nas primeiras décadas do século passado sugiram muitas tipografias em várias cidades 
da Paraíba, fazendo emergir uma complexa maquinaria literária em torno da produção dos folhetos de 
cordel. Ao longo desse processo, algumas mudanças são percebidas na feitura dos textos e na forma de 
apresentação dos mesmos, os poetas e tipógrafos foram percebendo como as gravuras impressas nas 
capas dos cordéis seduziam os seus leitores, despertando a imaginação e, ao mesmo tempo, fazendo 
aumentar as vendas, investiram nesse processo editorial. Como pensar as gravuras aí apresentadas? 
Como entender a constituição do elo de comunicação estabelecido entre os produtores e os leitores de 
cordéis? Através da regularidade dos temas abordados e da forma como eles são apresentados no texto 
poético pretende-se analisar, como essas imagens são usadas nesse campo de produção literária, 
visando também entender as construções simbólicas acerca do universo cultural partilhado por essa 
comunidade. Tais problematizações estão balizadas especialmente na nas seguintes perspectivas 
teórico-metodológica: Michel de Certeau e Roger Chartier. Esta proposta está vinculada ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa de Incentivo à Pós-Graduação e 
Pesquisa (PROPESQ) da Universidade Estadual da Paraíba. 
 
Biografia como fonte para uma micro-história do Seridó 
Mirella Rafaela dos Santos Rocha – CERES-UFRN – mirellarafaela@yahoo.com.br 
Esta comunicação procura mostrar de que forma estamos construindo a biografia de um determinado 
indivíduo e como pretendemos utilizá-la enquanto fonte histórica para estabelecer relações entre o 
individuo pesquisado e as estruturas sociais da região do Seridó no período de 1913 a 1999 partindo da 
perspectiva da Micro-História Italiana de Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. 
 
Augusto Severo entre um sonho, um pesadelo e a realidade 
Adriana Faustino Alves – UVA – dryvelon@yahoo.com.br 
Este trabalho trata da importância do resgate histórico da figura de Augusto Severo de Albuquerque 
Maranhão, (nascido em Macaíba no dia 11 de janeiro de 1864), tento como referencial teórico os 
biógrafos Augusto Fernandes, Fernando Hippolyto da Costa, Augusto Severo Neto, José Guará, Câmara 
Cascudo entre outros, juntamente com esses escritores, iremos compreender a relação da busca entre 
um sonho, um pesadelo e a realidade do seu sonho de voar. Apresentando assim, a exploração da 
memória e história deste que foi um dos precursores da aviação mundial. Com a sua genialidade e 
determinação, Severo se imortalizou na memória como um homem, que lutou e acreditou em seus 
sonhos e os realizou, entrando assim, não só para a história mais para a eternidade da nossa memória. 
Assim sendo, no campo da aviação, bem como dentro do subcampo de seus primeiros projetos 
aeronáuticos, Augusto Severo observava que, a história ao logo de seus estudos aparece como 
importante elemento de diferenciação, o qual sofreu significativas mudanças até chegar ao DIRIGÍVEL 
PAX. Concomitantemente às mudanças externas, ao analisarmos que os projetos de resgate e 
valorização da história das figuras históricas se constituem em resposta às mudanças com as quais a 
sociedade, passaram, deixando grandes nomes, grandes feitos serem esquecidos pelo tempo. 
 



Memória e autobiografia: lembranças de um vale açucareiro do século XIX a partir de Madalena 
Antunes Pereira. 
Erivania Melo de Morais – UFRN – vaninhamelomorais@hotmail.com 
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 identificar a formação de um sentimento de identidade particular a 
partir do meio coletivo. 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. 
 
Nina Rodrigues e o Quilombo de Palmares, um espaço raciológico. 
Thyago Ruzemberg Gonzaga de Souza – PPGH-UFRN – lucila_bn@hotmail.com 
Junto com a promulgação da Carta de Abolição em 1888 e com a Proclamação da República em 1889, no 
Brasil ocorre um aumento de eruditos que se colocam na responsabilidade de refletir, pensar e escrever 
uma identidade brasileira, um caráter nacional. A questão do negro tornou-se um problema 
emblemático na sociedade republicana em formação, sendo contemplada por poucos autores, mas 
movimentando uma literatura que reivindicava o caráter cientifico para si. Nina Rodrigues foi um dos 
precursores desse pensamento. O presente trabalho tem como objetivo analisar a reinvenção do espaço 
do Quilombo de Palmares nas produções de Nina Rodrigues (A Troya Negra e Os africanos no Brasil). 
Partindo de dois pressupostos teórico-metodológicos: o primeiro destinado à análise da produção de 
Rodrigues, em que lançamos mão da “operação historiográfica” de Michel de Certeau; o segundo 
destina-se a refletir dentro do campo da História Cultural dos Espaços, no qual procuramos, através das 
contribuições de Yi-Fu Tuan, perceber que tipo de racionalidade constrói o espaço mítico, Palmares. 
Nina Rodrigues, inovou a historiografia sobre Palmares primeiramente por contemplar dentro de seu 
trabalho todas as discussões feitas por autores anteriores que ainda encontravam-se muito dispersas e 
fragmentadas, mas, ao nosso ver, a sua contribuição se deu principalmente por colocar no centro da 
composição de Palmares a “questão do negro”. Construindo um Palmares pensado a partir de uma 
racionalidade raciológica, o Quilombo reinventado por esse autor é singular por basear-se em teorias 
sobre a raça negra, dando assim novos significados a esse espaço. 
 
A apropriação da educação e o esvaziamento do ensino de história durante a Ditadura Militar 
Leonardo Cruz Pessoa – UFRN – leonardocruz_91@hotmail.com 
Observa-se nos dias atuais a ampliação do debate em torno de alguns aspectos que marcaram o período 
da ditadura no Brasil, iniciado com o golpe militar de 1964 e finalizado com a conturbada 
redemocratização no ano de 1985. Esse debate, hoje fervoroso, coloca em evidência a complexa gama 
de instrumentos de exercício do poder utilizados pelo regime autoritário, que abrangem desde a tortura 
física e psicológica até a criação de instituições especializadas em censura, como também a criação de 
políticas estratégicas para a legitimação do regime. O objetivo do presente artigo é levantar dados sobre 
uma dessas estratégias: a apropriação e o enfraquecimento do ensino de história durante o regime 
militar. De início, pretende-se expor um panorama da educação no período de 1964 até 1985, 
fomentando uma discussão em torno das relações de poder entre Estado e instituições de ensino. A 
partir de então, elaborou-se uma análise, na qual se elucida como essas relações foram 
deliberadamente construídas durante o Regime Militar, através de estratégias próprias ou em 
conformidade com a política educacional imposta pelo modelo neoliberal estadunidense. A metodologia 
utilizada foi a análise e reflexão sobre estudos que se debruçaram sobre a instrumentalização do livro 



didático na época como um exemplo de instrumento de poder, favorecendo a apropriação do ensino-
aprendizagem de história pela ideologia do governo militar, como também a desvalorização do 
professor de história, buscando eliminar a formação crítica que a disciplina deveria propor, em favor de 
uma formação educacional voltada para o tecnicismo industrial e na criação de uma identidade nacional 
pautada no tradicionalismo dos heróis. Por fim, realizou-se uma análise dos elementos educacionais do 
ensino de história, no período em questão e suas consequências nefastas para o contexto da educação, 
até os dias atuais. 
 
A força dos livros, o poder dos romances: a Coleção André Luiz na obra mediúnica de Chico Xavier 
(1944-1968) 
André Victor Cavalcanti Seal da Cunha – UERN – andrevseal@yahoo.com 
Esta pesquisa aborda a História da consolidação de um gênero textual: o romance espírita psicografado. 
A atuação de Chico Xavier teve uma importância ímpar neste sentido. Seus livros ofereceram respostas 
aos argumentos de católicos, médicos e cientistas sociais. Ajudaram a redimensionar a produção 
editorial do seu segmento confessional. Ampliaram vertiginosamente a venda e o consumo de obras 
espíritas. Contribuíram com a popularização do espiritismo, promovendo uma ampliação dos adeptos 
e/ou a divulgação das ideias espíritas. Tomamos assim como pressuposto da investigação que o médium 
mineiro transformou este um lugar de produção discursiva crucial para as estratégias de enfrentamento 
dos espíritas a partir do final da década de 1930. Interessa-nos particularmente a coleção André Luiz, 
por esta, trazer, em seu bojo, narrativas com descrições de eventos cotidianos e contemporâneos sob a 
ótica do plano espiritual.  A publicação dos seus livros, de 1944 a 1968 constituem o recorte cronológico 
da pesquisa. Buscamos assim compreender historicamente a criação da coleção André Luiz, enfocando 
aspectos das esferas da produção, recepção e circulação das obras. Partimos da hipótese de trabalho 
que o sucesso da coleção André Luiz possivelmente esteja na sua formula editorial. Seu formato era 
diferente das características apresentadas pelas obras de Kardec, estruturadas em grande medida a 
partir de perguntas e repostas. Os romances que compõe a coleção guardam uma unidade não apenas 
de “estilo”. Trazem uma estrutura marcada por capítulos curtos, com narrativas secundárias 
concatenadas por uma trama maior que tece os fios para compor a narrativa principal. Inserem os 
leitores no universo desconhecido do cotidiano do plano espiritual. 
 
A história dos “Eus literários” e a influência dessas leituras na apropriação do conhecimento 
Álvaro Carvalho Dias da Silva – UAA – alvarocds@yahoo.com.br 
Existe atualmente em nosso país uma vasta produção literária em diversos gêneros, onde, apesar do 
grande índice de analfabetismo funcional ainda existente, as influências dessas leituras agem 
silenciosamente na vida de cada cidadão. O estudo levantado aqui neste breve recorte, faz parte de 
pesquisa de Mestrado mostrando as intencionalidades de específicas produções literárias auto-
biográficas como ferramenta de apropriação do conhecimento, estabelecendo uma ponte entre o 
imaginário e o real. Já que Kuenzer nos deixa claro que “ler significa em primeiro lugar, ler criticamente, 
o que quer dizer perder a ingenuidade diante do texto dos outros, percebendo que atrás de cada texto 
há um sujeito, com uma prática histórica, uma visão de mundo (um universo de valores), uma intenção” 
(2003, p.103). Em outras palavras, o receptor/leitor mergulha no universo da leitura e acaba sendo 
envolvido pelas mensagens que o escritor/autor pretende passar de forma clara e intencional, como no 
caso das obras “O estudante” e “O triste percurso dos usuários”, onde estas previamente em seu 
processo de produção tiveram o intuito de relatar experiências e influenciar na prevenção contra as 
drogas ao seu público. 
 
Do engenho à escola, da escola ao engenho: análise da construção simbólica da espacialidade escola 
em “Doidinho” (1932) 
Diego José Fernandes Freire – PPGH-UFRN – diego5739@gmail.com 
No corrente trabalho pretende-se investigar a dimensão simbólica da espacialidade escola no romance 
“Doidinho” (1932), do literato paraibano José Lins do Rego (1901-1957). Partindo-se do pressuposto de 



que os espaços são construções sociais fruto de investimentos físicos e simbólicos, busca-se discutir os 
sentidos atribuídos a tal espacialidade, central no romance. Na narrativa literária do romancista, a 
escola ocupa uma função essencial, a de se contrapor ao engenho, em virtude dos significados 
agenciados pelo autor para forjar de uma determinada maneira aquela espacialidade. Quais os 
significados mobilizados por José Lins para forjar uma dada imagem da escola? De que maneira essa 
construção discursiva da escola se relaciona com a vida e obra do romancista nordestino? São as 
perguntas norteadoras do trabalho. 
 
Representações e construção da identidade de personagens femininas negras em obras de literatura 
infanto-juvenil 
Francisca Vilani de Souza – professoravilani@gmail.com 
O presente trabalho problematiza a representação das personagens negras femininas nas obras: 
histórias da preta – Heloisa Pires e a cor da ternura – Geni Guimarães. Valorizar a diversidade étnica e 
cultural afro-brasileira constitui alternativa para abordar os conteúdos exigidos pela lei 10.639\2003 que 
obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de Ensino Fundamental e 
Médio. Relacionar a origem das pessoas a sua cultura e discutir o preconceito, a discriminação e o 
racismo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa centrada em alguns levantamentos bibliográficos e na 
análise das obras. Foram analisadas duas obras das quais se pretende focalizar não só o conteúdo, mas 
também a leitura o que está subentendido no enredo, com forma de identificar inovações ou 
reprodução de marcas estereotipadas, para aprofundar o estudo aqui apresentado.  De modo geral, a 
análise do material indicou a relação estabelecida entre a construção da identidade e o caráter negativo 
do negro na construção da literatura infanto-infantil. É possível observar a denúncia do racismo; no 
entanto alguns procedimentos narrativos podem reforçam o preconceito e a discriminação. Há a 
construção da identidade de duas personagens femininas negras que situam a cultura e história 
afrodescendentes. Acredita-se que essa reflexão é essencial para a eficiência de uma política 
educacional voltada para o interesse de todos. 



Simpósio Temático 07 – História e Imagens 
Coordenador: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN-CERES 
 

Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Felipe Tavares de Araújo 
A alquimia do Aluízio que virou "Aluísio": o anúncio de 
cadastramento na Fundação de Habitação Popular no Rio 
Grande do Norte em 1964 

14:30h Luciano Fábio Dantas Capistrano 
A Imagem, a Crônica na construção da memória: Natal na 
década de 1910 

15:00h 
Nara Lidiana S. Dias e José 
Richelly C. de Lima e Silva. 

Análise da construção de conceitos históricos a partir dos 
recursos fílmicos 

15:30h Magna Rafaela Gomes de Araújo As representações acerca de Sant’Ana, seus fiéis e sua cidade 

16:00h Priscilla Freitas de Farias 
Construção de uma rostidade niilista em Florbela Espanca (1984 
– 1930) 

16:30h 
Maria da Luz Rodrigues da Silva e 
José Cunha Lima 

Uma boa imagem da cerveja: a construção do corpo feminino 
na mídia 

17:00h Rodrigo Wantuir Alves de Araújo 
A minissérie "O Quinto dos Infernos" e suas representações 
históricas na TV 

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Vânia Juçara da Silva e Elynaldo 
Gonçalves Dantas 

Histórias que (re)criam Mossoró: Identidade “costurada” a 
partir de discursos transmitidos pelo Auto da Liberdade 

14:30h Susana Guerra 
Imagens do “des”encontro - Oriente visto por Ocidente, 
Ocidente visto por Ocidente 

15:00h 
Fernando M. Rocha da Cruz e 
Alcineia R. dos Santos  

Do espetáculo da cidade à cidade do espetáculo - a importância 
da imagem na cidade pós-moderna 

15:30h André Luis N. de Souza 
É o Cão, uma análise sobre a construção da imagem de exu 
como diabo cristão 

16:00h 
Franciane M. da Silva Soares e 
Maria da Conceição G. Coelho 

O imaginário de Frans Post e Albert Eckout: um estudo 
diferenciado da colonização do Brasil para a educação básica 

16:30h 
Bruno Rafael dos Santos 
Fernandes 

“O retrato do Velho”: a imagem de Getúlio Vargas através das 
marchinhas 

 

Dia 24/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Kadja Karen da Silva Silveira 
Uma pausa para meditação: a imagem sensualizada das 
“pequenas de Hollywood” nas páginas da revista A Cena Muda 

14:30h 
Mary Campelo de Oliveira e 
Lourival Andrade Junior 

Zé Leão um milagreiro: memória e compromisso de fidelidade 
com o sagrado através dos ex-votos na cidade de Florânia/RN 

15:00h 
Leo Fernando N do Amaral, 
Henrique R. de Oliveira Junior e 
Fernando J. da Silva Junior 

Das folhas da história, surge um herói na película: A lenda de 
Beowulf, representações imagéticas e produção discursiva. 

15:30h 
Francisca K de Abrantes Lima, 
Hélia Costa Morais e Jeová J da 
Silva Barbosa 

Do outro lado das lentes: imagens e representações do cangaço 
no filme O Cangaceiro (1953) 

16:00h Clara Manuella de S. Guerra A Arte do Sertão Potiguar 

16:30h Francisca Juciane A. da Silva Seridó Cigano: das fontes as representações 

 



 

Resumos dos Trabalhos: 
 
A alquimia do Aluízio que virou "Aluísio": o anúncio de cadastramento na Fundação de Habitação 
Popular no Rio Grande do Norte em 1964 
Felipe Tavares de Araújo – PPHG-UFRN – felipetavaris@yahoo.com.br 
Esse trabalho consiste em uma análise do principal anúncio de cadastramento na política habitacional 
promovida pela FUNDHAP (Fundação de Habitação Popular)no Rio Grande do Norte em 1964. O estudo 
promove, em um primeiro momento, uma análise da disposição interna dos elementos do anúncio, que 
envolvem tanto imagem quanto texto. Também haverá a preocupação de relacionar esse anúncio com 
seu suporte, o que implica em compreender um pouco dos dois jornais a partir dos quais ele foi posto 
em circulação. Em um segundo momento buscaremos, extrapolando a pura textualidade, as condições 
de leitura por parte da população, o que compreenderá em um exame dos eventos públicos com vasta 
participação da população colocados em prática durante o governo Aluízio Alves. Isso será feito por 
entendermos que nesse momento foram montados os mecanismos de percepção adequados para 
decodificação do conteúdo do anúncio. Por fim, será examinada a alquimia promovida pelo governo 
Aluízio Alves, ao transformar um bem material em bem simbólico. 
 
A Imagem, a Crônica na construção da memória: Natal na década de 1910 
Luciano Fábio Dantas Capistrano – SEMURB – lulahisprofessor@hotmail.com 
No tempo presente o olhar do historiador, dá “voz” ao passado através de sua interpretação do 
documento selecionado. Construir os caminhos do passado, através da palavra e da imagem, este é o 
desafio da historiografia atual. Esta pesquisa histórica objetiva a construção da história da cidade de 
Natal através da utilização do acervo fotográfico do IHGRN (Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Norte) e do jornal A República, e da produção literária do Rio Grande do Norte, tendo como 
recorte temporal 1901 e 1920. Neste sentido, selecionamos algumas “vozes do passado”, poetas, 
ficcionistas, memorialistas, enfim narradores de uma época passada, o que possibilita conhecer a 
transformação do espaço urbano a partir do “olhar” do cronista, materializado no fotografo, muitas 
vezes não identificado, e dos escritores que testemunharam a ocupação da capital Potiguar. Esta 
construção histórica, caminha de mãos dadas com a memória. A memória constitui-se no elemento 
essencial na construção da identidade. Deste modo, pode-se apreender que as identidades, coletiva ou 
individual, formam-se a partir dos elementos da memória. A imagem também tem na construção 
histórica do espaço da urbe uma importância fundamental, ver a evolução através de fotos captadas no 
inicio do século XX, é um instrumento metodológico de grande valia para o historiador da cidade. Neste 
sentido as fotos de Bruno Bougard, fotografo suíço que visitou Natal na primeira década do século 
passado, tem uma relevância muito grande para o oficio do historiador. 
 
Análise da construção de conceitos históricos a partir dos recursos fílmicos 
Nara Lidiana Silva Dias – UFRN – naralid@yahoo.com.br 
José Richelly Carlos de Lima e Silva – UFRN 
O presente trabalho objetiva analisar a apreensão de conceitos históricos na prática de ensino que se 
utiliza de recursos fílmicos. O intuito é observar - mediante pesquisa da aprendizagem, com análise de 
materiais produzidos por discentes do ensino médio da Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti, em 
Natal, RN, no primeiro semestre do ano de 2012 - que resultados são notados quanto à compreensão de 
conceitos importantes à ciência histórica depois da utilização de filmes. A referida produção dos alunos 
se deu em dois momentos. Inicialmente, depois de aula expositiva, foram inquiridos por escrito acerca 
de conceitos anteriormente explicados verbalmente. Em um segundo momento, após a exibição de 
filmes, produziram novo trabalho que visava a exposição dos mesmos conceitos, e da identificação 
deste dentro da obra, para assim, ocorrer uma aferição do aprendizado consequente à observação 
cinematográfica. Os parâmetros conceituais adotados na análise das dissertações feitas pelos discentes 
não foram aprofundados devido o nível de conhecimento históricos do alunato, a intenção é apenas 



perceber se o grau de aprendizagem consegue atingir níveis satisfatórios para o ensino médio, que foi 
palco da pesquisa. Os filmes utilizados foram “Avatar” (2009) abordando os conceitos de colonização, 
exploração, aculturação e choque cultural e “Amistad” (1997), no qual trabalhamos os conceitos de 
Liberdade, escravidão, direito e humano. 
 
As representações acerca de Sant’Ana, seus fiéis e sua cidade. 
Magna Rafaela Gomes de Araújo – UFRN – rafaela.mgomes@hotmail.com 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as representações de Sant’Ana, padroeira da cidade de 
Caicó - RN e considerada a Rainha do Seridó, a partir dos registros jornalísticos da Tribuna do Norte 
entre os anos 1980 a 1990. Neste período, a festa de Sant’Ana de Caicó ocupou um significativo espaço 
nos informativos sobre a religiosidade do povo potiguar que circularam na cidade de Natal - RN, 
dividindo espaço, principalmente, com a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e dos Santos Reis, 
ambas manifestações ocorrem na capital do Estado. Tais textos criaram padrões e expectativas 
midiáticas sobre a festa que atuaram entre os leitores natalenses. Observando as reportagens, podemos 
perceber que as representações acerca desta santa e da cidade foram principalmente permeadas por 
identificações que seguem uma única via de compreensão, repetindo e reforçando a força da fé do 
devoto de Sant’Ana, a relação da santa com a história, a memória, a identidade da cidade e do povo 
caicoense; a importância e o cuidado com a imagem da santa que é utilizada como veiculo de 
aproximação do fiel ao sagrado, entre outros relatos. Neste trabalho, as reportagens serão 
confrontadas/complementadas com o relatório de pesquisa e entrevista concedida pelo Monsenhor 
Antenor Salvino de Araújo, durante a realização do projeto “Visualidade e religiosidade: o sagrado e os 
sistemas visuais nos espaços religiosos potiguares”; orientado pelo professor Francisco das Chagas 
Fernandes Santiago Júnior. Objetivamos identificar que características são atribuídas à Sant’Ana, e são 
tomadas como de importância para a permanência do poder religioso da mesma, e consequentemente, 
a devoção de toda a cidade, percebendo as contribuições mútuas entre o poder público/privado e a 
Igreja Católica no contexto em questão. 
 
Construção de uma rostidade niilista em Florbela Espanca (1984 – 1930). 
Priscilla Freitas de Farias – UFRN – priscillaffarias_@hotmail.com 
Consagrada como uma das mais célebre poeta de Portugal, Florbela Espanca ocupava um lugar 
excepcional na sociedade Portuguesa do início do século XX, ela era admirada e respeitada pela 
intelectualidade Portuguesa. Sem dúvidas, Florbela viveu uma guerra contra os modelos tradicionais de 
mulher, desenhando para si um lugar de autora transgressiva e revolucionária. A partir do conceito de 
“sistema de imagens” (CORBIN, 1998: p.7), este trabalho tem como principal objetivo analisar um 
conjunto e/ou arquivo de imagens de Florbela, registrado pelo seu pai, João Espanca, que são 
representações que conformaram a subjetividade psicológica cotidiana de Florbela. Em suma, este 
trabalho se insere no campo da história cultural, no sentido que vamos problematizar os efeitos da 
cultura na sua imagem, pressupondo que o ambiente social influi sobre Florbela. Neste sentido, não só 
vamos analisar suas expressões dramáticas e angustiadas, mas problematizar uma rostidade niilista tão 
marcante nos sujeitos do início do século passado. 
 
Uma boa imagem da cerveja: a construção do corpo feminino na mídia. 
Maria da Luz Rodrigues da Silva – UEPB – daluzrodrigues@hotmail.com 
José Cunha Lima – jscunhalima@hotmail.com 
O presente esboço tem como proposta mostrar a construção de um sujeito através da moldura ou 
imagem do seu corpo e de sua erotização no início do século XXI. Utilizaremos para isso, como fonte 
debate neste artigo, imagens de propagandas de cerveja, que utilizam tanto o corpo como recurso 
visual e comercial, mas também as capacidades como sujeito erótico e de sua imaginação como um 
modelo de padrão de beleza e corpo a ser seguidos nos dias atuais. Podemos ver todos os dias essas 
propagandas na mídia, com o intuito de, não apenas matar a cede de quem vai beber, mas alimentar a 
imaginação fértil do consumidor. 



 
A minissérie "O Quinto dos Infernos" e suas representações históricas na TV. 
Rodrigo Wantuir Alves de Araújo – UFRN – rodrigowantuir@gmail.com 
A minissérie televisiva “O Quinto dos Infernos” é a obra principal deste trabalho. Uma obra de ficção 
baseada em fatos históricos, principalmente sobre a Família Real Portuguesa e a Independência do 
Brasil. A série teve como autor e escritor, Carlos Lombardi, roteiro César Lino e direção geral de Wolf 
Maia. O recorte histórico também conhecido como período joanino (1807 – 1821) é muito rico e 
significativo na história do Brasil. Dessa forma, este trabalho disserta sobre as representações históricas 
do séc. XIX na TV e analisa as implicações na discussão sobre as imagens audiovisuais e a história, no 
debate inerente ao contexto da sua produção e exibição, que no Brasil aconteceu em 2002 e 2011, e na 
reflexão em torno das representações dos seus personagens, temas e tramas contidas na minissérie. 
 
Histórias que (re)criam Mossoró: identidade “costurada” a partir de discursos transmitidos pelo Auto 
da Liberdade 
Vânia Juçara da Silva – UFRN – vaniajussara2@hotmail.com 
Elynaldo Gonçalves Dantas – UFRN 
Essa trabalho é uma discussão sobre a construção de uma “ideia” de identidade mossoroense através de 
uma festa especifica o “Auto da Liberdade” e suas relações com a produção espacial e a tradição 
histórica da cidade, buscando relacionar quais eventos são esquecidos e quais são celebrados além dos 
mecanismos que geram sentimentos de pertencimento na produção dessa identidade, demarcando 
territorialmente uma cultura especifica. A festa em questão é celebrada todo ano e conta a História da 
cidade de Mossoró, através dos seus principais eventos, tidos como definidores da região e que 
evidenciam o pioneirismo e o caráter libertário desta cidade que se intitula “país”. Existe, pois um uso 
da memória para a construção da identidade de Mossoró. Me proponho compreender como o Auto da 
Liberdade, através dos discursos transmitidos, costura através de uma História especifica uma 
identidade para Mossoró e como seus sujeitos se sentem membros de um “país”, o país de Mossoró, 
percebendo como se dá a apropriação de sua história pela população local e como esta constrói 
sentidos e sentimentos sobre si, a história é aqui tomada como produtora e (re)atualizadora de 
identidades de um espaço, território claramente demarcado, seja por fronteiras geográficas seja por 
fronteiras culturais. 
 
Imagens do “des”encontro – Oriente visto por Ocidente, Ocidente visto por Ocidente 
Susana Guerra – Universidade do Porto – guerralocal@gmail.com 
Entre a chegada dos portugueses ao Japão no século XVI, e as ondas neocolonialistas norte americanas e 
francesas no século XX, o encontro entre oriente e ocidente deu lugar à experiência de diferenças 
irreconciliáveis e de apropriações violentas. Encontro entre perspectivas incomensuráveis do qual 
ficaram como testemunho a uma série de imagens que, na tentativa de deixar um registro, acabam por 
abrir-nos a uma consciência do outro cujo valor pretendemos explorar. Imagens do ocidente visto pelo 
oriente, e do oriente visto pelo ocidente, que na sua incompreensão mútua quiçá nos permitam 
compreender a história de distâncias que os unem. 
 
Do espetáculo da cidade à cidade do espetáculo: a importância da imagem na cidade pós-moderna 
Fernando Manuel Rocha da Cruz – UFRN – fmrcruz@gmail.com 
Alcineia Rodrigues dos Santos – UFRN 
O fascínio pela cidade compacta do final do século XIX, em autores como Benjamim que nos fala das 
“luzes fantasmagórias” ou Beaudelaire sobre a deambulação do “flâneur”, com a consequente 
reestruturação da mesma, através da abertura de novas ruas, avenidas e praças, dá lugar a partir dos 
anos 70 (século XX) com a sociedade do espetáculo, à promoção de espaços de encantamento, 
desorientação ou espanto. Estes espaços são, frequentemente, públicos, pós-modernos, tematizados e 
até, disneyizados, dado que os cidadãos (espetadores) se transformam em consumidores face ao 
intenso apelo de consumo hibrido, à existência da mediatização, performance dos atores (empregados 



ou funcionários das organizações responsáveis pela organização dos eventos públicos) e às exigências 
cada vez maiores de vigilância e segurança nestes espaços tematizados e gentrificados. A “arquitetura 
do espetáculo”, esquecendo a pobreza e os défices sociais, procura criar a ideia de “cidade como 
comunidade” afastando a da “cidade sitiada”, sobretudo no que diz respeito ao centro da cidade e aos 
espaços públicos. Daí que, a “comercialização” e encenação institucionalizada quase permanente do 
espetáculo, procurem, através de parcerias público-privadas, promover uma urbanização comercial em 
grande escala. Deste modo, propomos a partir da pesquisa etnográfica (incluindo, a técnica de pesquisa 
fotográfica) efetuada entre 2007 e 2011, na cidade do Porto (Portugal), identificar na “imagem” ou 
representação da cidade os valores estéticos privilegiados, bem como, os valores éticos preteridos, 
pelos arquitetos e urbanistas responsáveis pela requalificação em quatro dos principais espaços públicos 
da cidade (Avenida dos Aliados, Ribeira, Clérigos e Sé) que eventualmente podem ser vistos como 
“marcas” ou “símbolos” da mesma, ou ainda, da própria área metropolitana. 
 
É o Cão, uma análise sobre a construção da imagem de exu como diabo cristão 
André Luis Nascimento de Souza – CERES-UFRN – andrenascimento.rn@hotmail.com 
O presente trabalho tem como proposta analisar como se deu a construção do Orixá Exu como o diabo 
da cultura cristã Ocidental. Tal associação foi feita primeiramente pelos missionários cristãos europeus 
quando estiveram em África por volta do século XII, num período conhecido como Baixa Idade Média. 
Além de outras características, o medievo era marcado pelo forte discurso da igreja católica que 
ressaltava a constante presença do diabo entre as pessoas. O diabo neste período é apresentado como 
um ser pernicioso e extremamente voltado para as questões luxuriosas, muito semelhante as descrições 
que os missionários e abades cristãos europeus fizeram do Orixá Exu, deus da fertilidade, dos caminhos 
na cultura Iorubá. A imagem que se difundiu no mundo Ocidental, foi a de que os negros mantinham em 
África o habito de cultuar uma entidade que no Ocidente se conhecia por diabo. Com a chegada dos 
negros africanos ao Novo Mundo, suas práticas foram postas a margem reservando a estes, os lugares 
mais opacos da sociedade que se moldava essencialmente na cultura europeia. A prática religiosa dos 
negros maculava a sociedade que era predominantemente católica e qualquer outro tipo de culto era 
duramente combatido. Os deuses africanos não poderiam ser adorados abertamente, é justamente 
neste contexto que se desenvolve a comparação imagética entre os santos católicos e os Orixás 
iorubanos. Neste processo de hibridação, Exu foi comparado ao diabo, principalmente na Umbanda, 
onde este é frequentemente representado com características bestiais. Atualmente, outro fator 
primordial para que essa comparação ainda permaneça é a ação das igrejas neopentecostais, afirmando 
que os espíritos que exorcizam em suas reuniões são na verdade Exu, atribuindo a essa religião 
características satânicas. 
 
O imaginário de Frans Post e Albert Eckout: um estudo diferenciado da colonização do Brasil para a 
educação básica. 
Franciane Monara da Silva Soares – UFRN – monarasoares@yahoo.com.br 
Maria da Conceição Guilherme Coelho – UFRN 
Ultimamente tem sido muito discutido e pensado as formas de ensinar História, de modo que os 
professores consigam captar a atenção dos alunos e estes consigam aumentar seu aprendizado. Este 
trabalho tem como objeto de observação o ensino da História Colonial brasileira (séculos XVI-XVII) nas 
séries da Educação Básica, a saber, 7° ano do Ensino Fundamental e 1° ano do Ensino Médio, através da 
arte de Frans Post e Albert Eckout, artistas estes que chegaram ao Brasil quando ocorreu a invasão 
holandesa e que através de suas observações e anotações acerca do território brasileiro desenham e 
elaboram relatos sobre o lugar que estão conhecendo, sendo suas obras de fundamental importância 
para um levantamento cartográfico e etnográfico. Tenho como objetivo principal deste trabalho 
observar se o uso da imagem, enquanto recurso didático, é um facilitador da compreensão do 
conteúdo, por parte do aluno, e de que maneira essa maior assimilação ocorre. Os primórdios da 
colonização do Brasil não é algo muito discutido em sala de aula e a partir das imagens desses artistas 
holandeses podemos provocar uma maior atenção dispensada pelos alunos à aula de História tendo em 



vista que estes terão sua visão captada pelas imagens e quando as virem novamente certamente as 
associarão ao conteúdo apresentado em sala, de forma que eles terão sua aprendizagem estimulada. 
Como justificativa é válido ressaltar que este trabalho tem a importância de provocar a apreensão de 
detalhes nas obras desses artistas, promovendo assim, um novo olhar do aluno para a arte brasileira. 
 
“O retrato do Velho”: a imagem de Getúlio Vargas através das marchinhas 
Bruno Rafael dos Santos Fernandes – CERES-UFRN – brunfal@bol.com.br 
Analisar e compreender períodos históricos através de expressões “não formais” tais como a arte, 
música, cinema, literatura, etc., se faz necessário para dotar de certa profundidade um conhecimento 
baseado unicamente em documentos oficiais. Este trabalho tem como intuito explicitar como, por meio 
das marchinhas, elaborou-se a imagem do ex-presidente Getúlio Vargas. Para atingir tal objetivo, 
partimos da análise de uma série de letras musicais elaboradas entre os anos de 1930 a 1954, ou seja, o 
período em que Getúlio Vargas figurou na proa da nau chamada Brasil. A música, por ser uma arte que 
se estende a todos os estratos sociais, é um recurso capaz de revelar pensamentos, ideias, opiniões, 
assim, um panorama de determinada época expresso em acordes, letras e harmonias... As marchinhas 
não fogem a esse princípio. Com seu estilo alegre e irreverente, as marchinhas sonorizavam (e 
sonorizam) os saudosos carnavais brasileiros, especialmente entre as décadas de 1920 a 1960. 
Aproveitando-se das fanfarras carnavalescas, compositores como Lamartine Babo, Eduardo Souto, 
Haroldo Lobo, dentre outros, esbanjavam, de maneira quase sempre descontraída, sentimentos e 
críticas à realidade social em suas canções. Podemos notar que, além da abordagem crítica, as 
marchinhas também contribuíram para a construção da imagem de determinados personagens: eis que 
surge “o Velho”! Getúlio Vargas, ao que se pode inferir de acordo com a análise das canções, era mais 
exaltado do que criticado. Boa parte das letras produzidas no período em que ele comandou o país 
expressa um sentimento de gratidão pelas reformas trabalhistas levadas a cabo pelo “Velho”. 
Entretanto, é preciso desconfiar da quase unânime boa imagem do presidente, pois, utilizando-se de 
subterfúgios como a censura, Vargas teve o relativo “controle” das opiniões que eram emitidas a seu 
respeito. 
 
Uma pausa para meditação: a imagem sensualizada das “pequenas de Hollywood” nas páginas da 
revista A Cena Muda. 
Kadja Karen da Silva Silveira – UFRN – morganakk@hotmail.com 
A revista A Cena Muda foi uma publicação mensal dedicada à cobertura do cinema e da radio que 
circulou por todo o Brasil entre 1921 e 1955. O presente artigo tem o objetivo principal de identificar o 
estereótipo feminino presente nas imagens femininas propagadas na coluna “Pausa para meditação”, 
presente na publicação entre 1949 e 1952, associando-as com as imagens Pin-ups populares durante a 
Segunda Guerra Mundial. O conjunto do acervo da revista A Cena Muda está disponibilizado no site 
virtual do Museu Klabin Segall, constituindo-se num acervo em potencial para pesquisas historiográficas 
nas áreas de Iconografia, História e Cinema e do fenômeno da Radio brasileira, por exemplo. 
 
Zé Leão um milagreiro: memória e compromisso de fidelidade com o sagrado através dos ex-votos na 
cidade de Florânia/RN 
Mary Campelo de Oliveira – CERES-UFRN – mary.campelo@yahoo.com.br 
Lourival Andrade Junior – CERES-UFRN 
O presente trabalho tem como proposta, analisar um crime ocorrido no Seridó Potiguar no Estado do 
Rio grande do Norte, no dia 20/01/1877 que vitimou José Leão na cidade de Flores, atual Florânia. Esse 
crime se deu em uma fazenda, e o morto além de ter sido assassinado, foi esquartejado e queimado, no 
lugar do crime está uma cruz e uma capela, onde devotos da região e até de outros estados acorrem 
para pedir e agradecer pela intercessão de Zé Leão. Nesse sentido buscaremos compreender como se 
deu o processo de santificação desse milagreiro no meio popular através dos ex-votos que são 
encontrados dentro de sua capela demonstrando que muitas graças foram alcançadas por esse 
milagreiro. Os ex-votos são oferendas que podem ser imagens, inscrições, placas metálicas, até a 



entrega de matérias confeccionada representando partes do corpo humano que teriam sido curados 
pelo milagreiro, tendo como função dar testemunho do milagre alcançado. Isso permite evidenciar a 
raridade do culto, tendo em vista um sentimento de pertença e apoio recíproco que o ritual em sua 
forma coletiva define o perfil para esse milagreiro, realizando uma devoção sem preconceitos. Para 
alcançar o objetivo da pesquisa, analisamos monografias que abordavam sobre esse milagreiro, como 
também realizamos entrevistas com devotos que de alguma forma conviveram com as memórias de Zé 
Leão, além disso, realizamos visita na capela registrando com fotos o espaço de adoração destinado a 
esse intercessor. Portanto o que constatamos foi que as promessas apresentadas através desses ex-
votos implicam no retorno anual ao local sacralizado para exercer a devoção de maneira ritualizada, 
trata-se de um compromisso de fidelidade entre o devoto e o milagreiro o qual passa interceder pelos 
vivos no mundo dos mortos. 
 
Das folhas da história, surge um herói na película: A lenda de Beowulf, representações imagéticas e 
produção discursiva. 
Leo Fernando Neverovsky do Amaral – UFRN – neverovskyleo@hotmail.com 
Henrique Rodrigues de Oliveira Junior – UFRN 
Fernando Joaquim da Silva Junior – UFRN 
Este trabalho pretende estabelecer uma análise entre os escritos de Beowulf – historicamente datados 
entre o séc. VIII ao XI – e sua mais recente referência no filme dirigido por Robert Zemeckis em 2007. As 
divergências entre estes escritos e a produção de um discurso imagético que busca representar a lenda 
de Beowulf é a dimensão analítica que pretendemos fomentar neste trabalho, levantando 
questionamentos sobre os possíveis horizontes e fronteiras destas produções. Pretendemos também 
estabelecer a compreensão dos contextos de produção destes dois discursos, entendendo as ligações 
entre imagem, memória coletiva e uma identidade nórdica na contemporaneidade. 
 
Do outro lado das lentes: imagens e representações do cangaço no filme O Cangaceiro (1953) 
Francisca Kalidiany de Abrantes Lima – UERN – kalidianyliima@hotmail.com 
Hélia Costa Morais – UERN – helinhamorais@hotmail.com 
Jeová Jonathan da Silva Barbosa – UERN – jeovajonathan@hotmail.com 
O estudo sobre o cangaço engloba uma diversidade de aspectos que propicia questionamentos, análises 
e interpretações. Uma das formas de abordagem desse fenômeno dá-se por meio das representações 
fílmicas sobre o tema, pois o cinema, como um instrumento de arte massificada, é capaz de adentrar e 
influenciar o imaginário popular. O cangaço começa a ser representando pelo cinema a partir da década 
de 1920, mas somente nos anos de 1950, começa a ganhar espaço de prestígio no cenário do cinema 
brasileiro. Um dos grandes filmes de sucesso fora “O Cangaceiro”, do cineasta Lima Barreto (1953), uma 
produção que deu início a um novo gênero tipicamente brasileiro o Nordestern que recebeu influências 
do gênero norte-americano western. Destacam-se, também, outros autores que fizeram parte da 
trajetória do cangaço no cinema nacional, como: Abraão Benjamin, Carlos Coimbra, Aurélio Teixeira, 
Oswaldo de Oliveira e Glauber Rocha. Este trabalho tem como foco analisar o cangaço no cinema 
brasileiro, partindo de possíveis debates como: sua representação ideológica, influências de gêneros, as 
relações de poder e preocupações com as narrativas históricas, durante as décadas de 1920 à 1970. 
 
A Arte do Sertão Potiguar 
Clara Manuella de Souza Guerra – CERES-UFRN – claramnauella@hotmail.com 
Durante a pesquisa denominada “Seridó Visual”, que foi concluída em 2011, tivemos a oportunidade de 
analisar os artistas seridoenses. Estes, na sua grande maioria, desenvolvem a sua arte de maneira 
simples, sem muito estudo acadêmico. Alguns se destacam apresentando uma arte realmente bem 
trabalhada para um indivíduo que não teve orientações de outras pessoas. A dedicação a arte é 
considerada por muitos algo semelhante a um “hobby”, e não como uma profissão ou coisa do gênero. 
Isso se deve a desvalorização da arte por parte da maioria, pois a arte é considerada algo em segundo 
plano, devido às poucas chances de um artista sobreviver com o que ganha da venda de suas obras, 



nessa região. Os temas abordados nas obras artísticas do Seridó são dos mais diversos, encontramos 
obras na pintura de paisagem, retrato, abstrato. Mais o que mais se destaca são as pinturas 
regionalistas, principalmente aquelas de paisagens sertanejas, onde o tema retratado com maior 
frequência é o da seca na vegetação nordestina. Com esse tema temos artistas regionais que se 
destacam e são conhecidos por abordá-los. Nas esculturas esse tema também aparece, com menos 
frequência, mas encontramos elementos sertanejos em esculturas feitas. Pois na escultura o tema mais 
utilizado são os religiosos e de personalidades da região. 
 
Seridó Cigano: das fontes as representações 
Francisca Juciane Alexandre da Silva – CERES-UFRN – chicajuciane12@hotmail.com 
A proposta do trabalho tem por objetivo expor quais as representações existentes nos processos-crime 
sobre os ciganos que passaram e viveram no Seridó entre os Séculos XIX e XX, sendo, os processos 
judiciários os documentos onde é possível encontrar registros sobre esses grupos tendo em vista que 
pertencerem a uma cultura ágrafa, logo, é possível notar a existência de algumas denominações e 
estereótipos que estes possuem como: vagabundos, arruaceiros e ladrões, designações que 
caracterizam e acompanham estes povos desde que começaram a migrar pelo mundo. O trabalho 
também se propõe dessa forma a analisar os processos dando a eles valor de fonte histórica, além de 
contribuir com futuras pesquisas sobre o tema que tem como base os campos da História cultural e das 
sensibilidades, reforçando e contribuindo assim com as pesquisas nessas áreas. 



Simpósio Temático 08 – O Ensino de História como problemática do profissional de 
História 

Coordenador: Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira – UFRN 
 

Dia 22/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Itamar Freitas O ensino de História nas Memórias de Condorcet 

14:30h Caio Rodrigo C. Lima 
Das utilizações de uma Teoria da História (Jörn Rüsen): uma análise dos 
trabalhos produzidos por pesquisadores vinculados à UFPR – 2006/2010 

15:00h Mauro Antonio de Oliveira Teoria e método: uma relação necessária no ensino de história 

15:30h Aryana Lima Costa 
“Se ensina História como se aprende História”: teoria e metodologia da 
História na formação de professores. 

16:00h Diego Firmino Chacon 
A Pesquisa Colaborativa na produção do conhecimento sobre Ensino de 
História: construindo caminhos. 

16:30h Jandson Bernardo Soares O ensino de História: uma reflexão sobre o espaço escolar 

17:00h Katiane Martins B. da Silva 
O ensino de História em questão: a institucionalização da disciplina 
cultura do RN em relação aos usos e funções da história. 

17:30h Daniel César A. de Oliveira 
Desconstrução e teoria da história, análise do “Mal de Arquivo uma 
impressão freudiana”, rastros acerca das reflexões do crítico literário 
Jacques Derrida (1930-2004). 

 

Dia 23/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h João Maurício Gomes Neto 
A formação de professores e o professor em formação – Reflexões acerca 
da experiência no PARFOR 

14:30h 
Débora Quezia B. da Cunha 
e Emily Dorothy F. Pereira 

A postura do docente e suas problemáticas 

15:00h 
Luiz Carlos de Araújo e Niara 
Pereira dos Santos 

Educação Histórica e EJA 

15:30h 
Deyvid Anderson A. 
Medeiros e Lêda Mayara A. 
da Silva e Monielle M. Mariz 

Sobre novos espaços de ensino-aprendizagem em História: os ambientes 
virtuais enquanto novas salas de aulas na era da informação. 

16:00h 
Luciano A. R. dos Santos e 
Francineide Araújo 

A Educação Patrimonial como prática de Ensino de História Local: nossa 
experiência no Centro Histórico de Cruzeta/RN 

16:30h 
Ana Maria do N. Moura e 
Elicardna Araújo de O. 
Rodrigues 

As possibilidades do ensino de História na Educação Profissional: 
reflexões sobre o IFRN – Campus Ipanguaçu. 

17:00h 
Joycimara de Morais 
Rodrigues 

História e ensino profissional: análise do ponto de vista discente sobre a 
disciplina de História no currículo do 3º ano do Curso Técnico de 
Informática do IFRN campus Currais Novos 

17:30h Walace Rocha dos Santos 
O elemento negro brasileiro em face da matriz do ensino jurídico 
brasileiro 

 

Dia 24/08 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h 
Leda Virginia B. Campelo 
Potier 

Livro Didático de História, da produção à utilização: uma breve analise 
dos sentidos e usos desse recurso didático no desenvolvimento de 
Consciência Histórica. 

14:30h Wendell de Oliveira Souza 
Avaliação de livros didáticos de história (o PNLD de 2007 a 2013): agentes 
diretos, processo avaliativo, escolhas e parâmetros. 

15:00h Adriane Teixeira da Silva 
O que nos lega e a quem é legado: um estudo sobre o patrimônio norte-
rio-grandense nos livros didáticos de História do Rio Grande do Norte 

15:30h 
Leonardo P. de Oliveira e 
Dhierclay de S. Alcântara e 
Paulo S. da Silva 

Documentos históricos como recurso didático no ensino de história 

16:00h Almir Félix Batista de Editais do PNLD: um exercício de analise 



Oliveira  

16:30h 
Sadraque Micael A. de 
Carvalho 

Conhecer a cidade não é só ver aquilo ali: uma discussão sobre 
consciência histórica. 

17:00h 
Antonio Fernando Cordeiro 
Guedes Junior 

Gerações de uma História: disputas pela produção da historiografia local 

17:30h Gabriela Cavalcanti Macedo 
A memória social do CRUTAC: um programa assistencialista ou 
desenvolvimentista? 

 

Resumos dos Trabalhos: 
 
O ensino de História nas Memórias de Condorcet 
Itamar Freitas – GPEH/DED/NPGED/UFS – itamarfo@gmail.com / itamarfo.blogspot.com 
Este trabalho trata da história do ensino de história no âmbito dos pensadores da educação que viveram 
no século XVII. Ele faz parte de uma pesquisa mais ampla que tem por objetivo historiar mudanças e 
permanências no conceito “ensino de história” entre os séculos XVI e XIX, tendo como fontes principais 
as obras clássicas do pensamento educacional francês, inglês, alemão e norte-americano.  Neste texto, 
analisamos os escritos pedagógicos do filósofo Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743/1794), 
buscando identificar as ideias professor, de método, conteúdo, ensino, aprendizagem, bem como a 
função reservada à história no primeiro moderno plano educacional para a formação da cidadania. 
 
Das utilizações de uma Teoria da História (Jörn Rüsen): uma análise dos trabalhos produzidos por 
pesquisadores vinculados à UFPR – 2006/2010 
Caio Rodrigo Carvalho Lima – UFRN – c.rodrigo.lima@hotmail.com 
Um dos documentos que atestam a preocupação com o ensino de História no Brasil pode ser observado 
nos Anais do I Simpósio de Professores de História do Ensino Superior, organizado pelos professores da 
Universidade de São Paulo (USP) no ano de 1962 (ANPUH, 1962). Desde então, o ensino de História se 
constituiu como área de pesquisa no Brasil, localizando sua área de maior expressão notadamente no 
eixo Sul-Sudeste do país. Nesse sentido, atualmente, observamos este objeto de pesquisa sendo 
ressignificado por uma nova perspectiva teórica vinda da Alemanha e que possui como maior expoente 
no Brasil o historiador e filósofo germânico Jörn Rüsen. Este trabalho, pois, se propõe a analisar de que 
forma os pesquisadores localizados na Universidade Federal do Paraná (UFPR) se apropriaram de 
elementos de sua Teoria da História em prol de realizarem as suas pesquisas na área do ensino de 
História, tendo em vista que este é um dos lócus de maior efervescência em produção na dita área e 
que, de maneira geral, o dito autor vem sendo amplamente citado nas pesquisas mais recentes. 
Observaremos, portanto, a maneira com a qual a Teoria da História de Jörn Rüsen vem sendo 
apropriada por um dos maiores polos de produção na área em nosso país. 
 
Teoria e método: uma relação necessária no ensino de história 
Mauro Antonio de Oliveira – UERN – mauroant2@hotmail.com 
O trabalho refletirá acerca do ensino de história nos dias atuais, sustentado sob uma visão teórica 
metodológica como princípios basilares para sua efetivação. Desse modo, apresentarão novas 
perspectivas diante dos temas “tradicionais”, que muitas vezes estão presos as explicações herméticas, 
centralizada em verdades absolutas. Buscando mostrar com clareza que a fundamentação teórica e 
metodológica compreendida numa dimensão macro, define de certa forma um ensino de história 
criticizante, não mais condicionado a uma única interpretação. Mas, também estabelecendo uma 
relação da teoria da prática (BITTENCOURT, 2008). Através de uma análise comparativa e qualitativa 
sobre o cenário das instituições de Ensino Fundamental e Médio, é discutido como ocorre a apropriação 
do conhecimento histórico na atualidade, isto é, tornando os conteúdos em conhecimentos ensináveis. 
Sobre esses aspectos surgem o interesse em trabalhar com a tríade: Teoria, método e ensino de história. 
Além de relatar uma apropriação da teoria e do método para com ensino de história que é o âmago 
deste trabalho, se propõem a lançar um olhar contemporâneo ao ensino de história nas instituições de 
Ensino Fundamental e Médio. Lembrando as discussões elencada no mesmo assume uma dimensão 



reflexiva. A discussão salvaguarda e fica evidente nas abordagens que a disciplina Teoria da História e 
Metodologia do Ensino de História explana em um curso como Licenciatura em História, uma vez que é 
a mola propulsora, não as únicas na vida do historiador seja no âmbito do ensino, ou da pesquisa. Assim, 
enfatiza-se, que em nenhum momento podemos formar o profissional de história apenas para o ensino 
ou pesquisa, os dois necessariamente devem caminhar de mãos dadas. 
 
“Se ensina História como se aprende História”: teoria e metodologia da História na formação de 
professores. 
Aryana Lima Costa – UERN – aryanacosta@gmail.com 
Este trabalho é decorrente da experiência enquanto docente na disciplina de Estágio Supervisionado e 
de Metodologia do Ensino de História no curso de História da UERN, fruto também do interesse pela 
formação do profissional de história, discutida em dissertação de mestrado. Tomando a disciplina de 
Metodologia do Ensino de História como lócus de pesquisa e reflexão, o objetivo era diagnosticar que 
relações os alunos estabeleciam entre o conhecimento histórico elaborado (prioritariamente questões 
de teoria e metodologia da História) aprendido durante sua vida acadêmica e suas propostas de 
metodologia para aulas de História. Trabalhou-se a partir da seguinte proposta: os alunos selecionaram 
um tema em História e foram promovidas discussões teóricas e produções práticas de preparação de 
uma aula (estabelecimento de objetivos, pesquisa bibliográfica, planejamento metodológico, utilização 
de recursos e avaliação da aprendizagem). Sabendo que é preciso levar em consideração o processo 
ensino-aprendizagem, no geral, os graduandos encontraram dificuldades no estabelecimento de 
objetivos para o ensino de História (compreender mudanças e permanências, reconhecimento da 
alteridade, uso de fontes, etc.), levando-nos a diagnosticar uma carência no domínio de categorias 
básicas de teoria e metodologia da História; e durante esse processo de construção de conhecimento, 
reproduziram comportamentos da educação básica. Fez-se necessário problematizar a relação que 
estabelecem com os “textos” utilizados nas disciplinas, semelhante àquela com os livros didáticos; seu 
entendimento de conteúdos históricos, espelho da divisão da História nos currículos universitários que 
reproduzem os cânones historiográficos e também o seu não discernimento entre os dois sentidos 
atribuídos à palavra história. Sem domínio das noções de tempo, fontes ou história-problema, por 
exemplo, os planejamentos de aula se caracterizaram por reproduzir modelos criticados pelas 
discussões atuais do ensino de História. Conclui-se que, se permanecem as críticas às aulas de História e 
seus conteúdos, mesmo após décadas de discussões sobre o ensino de História, é preciso retomar a 
clássica discussão sobre licenciaturas e bacharelados, menos pelo discurso da indissociabilidade do 
ensino e pesquisa, do que pela necessidade de se rever quais as competências básicas necessárias ao 
ofício do historiador. É necessário rever a relação entre teoria e metodologia da História com a prática 
do ensino de História e levar em consideração o fato de que no ensino superior também há um processo 
de aprendizado que implica a reorganização da progressão dos conteúdos e procedimentos próprios de 
ensino-aprendizagem. 
 
A Pesquisa Colaborativa na produção do conhecimento sobre Ensino de História: construindo 
caminhos. 
Diego Firmino Chacon – PPEd-UFRN – diegofchacon@hotmail.com 
Este trabalho visa discutir como a pesquisa colaborativa pode contribuir para construção de práticas 
diferenciadas de investigação na área da produção de conhecimentos sobre o ensino de História. Na 
pesquisa colaborativa a co-produção de saberes por parte de professores e pesquisadores e a 
preocupação com a formação profissional docente, tornam-se pontos norteadores das ações 
investigativas. Esse processo de análise sistemática fundamentada na reflexão, no dialogismo e na 
colaboração entre os participes envolvidos na pesquisa, busca a elaboração de teorias mais próximas da 
realidade da sala de aula, e visa compreender os anseios e as inquietações vivenciados no contexto 
escolar. Na área de discussões sobre o ensino de História, a pesquisa colaborativa pode oferecer 
variadas contribuições. Nesse texto destacamos duas. A primeira revela que esta modalidade de 
pesquisa pode proporcionar nos docentes de história motivações para exteriorizar idéias e práticas 



realizadas no cotidiano da sala de aula. A segunda, se refere às ações formativas, desenvolvidas no 
processo de colaboração, que auxiliariam no desenvolvimento de co-produção de novos conhecimentos, 
fundamentados na reflexão, analise e reconstrução de ações feitas pelos professores-participes da 
pesquisa na disciplina de História. Estabelece-se aqui diálogo com autores que escrevem sobre a 
pesquisa colaborativa e o processo de reflexão sistemática, como Alarcão (2011), Aguiar e Ferreira 
(2007), Ibiapina (2008), Luiz Ferreira (2007) e aqueles que se dedicam, especificamente, ao ensino de 
História, entre eles: Gatti Júnior (2009), Oliveira (2009) e Bittencourt (2004). 
 
O ensino de História: uma reflexão sobre o espaço escolar 
Jandson Bernardo Soares – UFRN – jandson_ze@hotmail.com 
Durante as últimas décadas um novo campo de pesquisa vem ganhando espaço na área de 
conhecimento de História no Brasil e no mundo, o Ensino de História. Tais reflexões têm apontado para 
o desenvolvimento de novos conceitos que propiciem abordagens mais precisas nesse campo. Dessa 
forma, esse trabalho cumpre a função de refletir a respeito do conceito de espaço escolar, pouco 
desenvolvido no campo em questão, fato que fica nítido na literatura sobre esse tema, mencionado de 
duas formas: uma, baseada nas ideias de Michel Foucault, que vê esse espaço como impositor de uma 
dominação do Estado; e outra naturalizada, vista como sinônimo para o termo escola. Assim essa 
iniciativa busca, a partir de Jorn Russen e teóricos que refletem sobre a didática da história aproximar as 
discussões sobre ensino dos historiadores, mostrando ensino e pesquisa como duas faces da mesma 
moeda, ao mesmo tempo em que dá uma nova dinâmica ao espaço escolar ao abordar as relações que 
compõem tal espaço para além do físico, de maneira a entender como as dinâmicas sociais adentram e 
se fundem a esse espaço, atentando para análise de um dos principais veículos desses valores: o livro 
didático. Espera-se no presente trabalho contribuir com os avanços das pesquisas na área de ensino de 
História no país, assim como refletir para além das “escolas históricas”, adentrando de fato ao campo da 
produção do conhecimento histórico no homem e no desenvolvimento da consciência histórica. 
 
O ensino de História em questão: a institucionalização da disciplina cultura do RN em relação aos usos 
e funções da história. 
Katiane Martins Barbosa da Silva – PPGH-UFRN – kaka_mbs@yahoo.com.br 
Qual a função do ensino de História? Preocupações concernentes a esse questionamento nos levam a 
querer entender o ensino de História e suas múltiplas dimensões na via dos sujeitos. Partindo 
fundamentalmente das concepções do historiador Jörn Rüsen sobre Teoria da História, especificamente 
relacionada ao ensino de História, este trabalho busca pensar a institucionalização da disciplina Cultura 
do RN – implementada no currículo escolar do Ensino Fundamental do estado do Rio Grande do Norte 
no ano de 2007 – em sua dimensão histórica, relacionando-se à construção de uma identidade local. A 
partir das narrativas que estão inseridas na racionalidade do processo de formulação da disciplina, 
pretendemos problematizar questões referentes a tipos de consciência histórica e orientação temporal, 
objetivando, dessa forma, contribuir para o diálogo entre pesquisa acadêmica e ensino de história. 
 
Desconstrução e teoria da história, análise do “Mal de Arquivo uma impressão freudiana”, rastros 
acerca das reflexões do crítico literário Jacques Derrida (1930-2004). 
Daniel César Araújo de Oliveira – UFRN – daniel-ufrn@hotmail.com 
Qual a implicação do conceito de arquivo na constituição dos parâmetros estruturais de construção dos 
saberes dos profissionais de história? Como ampliar sua visão? Por que vias escapar a preconcepções, 
ou encerramentos desse e de outros conceitos? Melhor dizendo, dessa impressão conceitual? 
Empreendemo-nos então, a discutir essas e outras questões, a partir da análise do livro: “O mal de 
arquivo”, em que o “leitor” - como gostava de se alto-denominar o filósofo Argelino, Jacques Derrida - 
busca pela via da desconstrução - ou seja - da desestabilização estrutural (Abbau) desalojar o conceito 
de arquivo de sua certeza semântica. O critico literário, confronta jogar com as incompletudes das 
fabricações deste conceito. Arquivos que possuem inacabamentos, deformidades, arquivo que longe de 
ser um “conceito definível”, “utilizável” ou “predado”, que se podem apoiar finitudes ou conclusões, o 



arquivo é antes algo da ordem do vir a ser incomensurável, algo temporalizado, ausente, atravessado 
por efeitos performativos, todos os arquivos institucionalizam lugares e leis, forças de reunião, 
consignação e designação. Não seria o historiador uma das bricolagens dessa máquina abstrata que 
constrói historicamente “arquivos”? “Espaços”? “Datas”? Vinculado a institucionalidades? - Certamente 
sim - e cabe aos próprios historiadores investigarem suas posições saindo de pressuposições. É de tarefa 
do saber dos profissionais de história contrastar suas próprias estruturas escriturais, arquivais teórico-
práticas. É desse ponto que partimos, e pretendemos desembarcar na história da história, na 
capacidade do profissional de história historicizar seus próprios dizeres e fazeres. Colocar a história em 
dúvida no campo da historiografia é fazer sortir a alteridade em sua produção, fazer a diferença no 
sentido fabricar a des-habitualização de certezas, de concretudes, ou convicções ideológicas. Refletir 
acerca do arquivo e questionar a convenção que apoia o discurso institucional histórico, a saber; seu 
viés de legitimidade. 
 
A formação de professores e o professor em formação – Reflexões acerca da experiência no PARFOR 
João Maurício Gomes Neto – UERN – mauriciocern@yahoo.com.br 
O presente trabalha busca apresentar e provocar reflexões concernentes a formação do profissional de 
história, com ênfase na licenciatura e toma como situação desencadeadora um estudo de caso sobre o 
PARFOR. Neste sentido, busca discutir a formação desses profissionais, apontando descobertas, 
dificuldades, desafios e alguns caminhos a serem trilhados. 
 
A postura do docente e suas problemáticas 
Débora Quezia Brito da Cunha – UFRN – debinha_quezia@hotmail.com 
Emily Dorothy Figueiredo Pereira – UFRN 
Esse trabalho parte de uma pesquisa de experiência docente na rede pública de ensino em Natal/RN. Ao 
nos depararmos com a situação do ensino-aprendizagem na escola, nos questionamos sobre de que 
maneira a postura do docente influenciava na aprendizagem de História dos alunos da Educação Básica? 
E o que poderia ser feito para melhorar esse ensino até então tão defasado. Por isso, nosso objetivo é 
entender como a postura do professor de História influência no ensino-aprendizado dos alunos; e 
investigar nos alunos como nossa postura, como professoras de História, influência na aprendizagem da 
disciplina. Como base teórica, utilizaremos Freire (1996) e Karnal (2003), para analisarmos e vermos que 
a prática profissional se caracteriza por apresentar situações de instabilidades e de incertezas que nem 
sempre são resolvidas pelo profissional, mas que precisa da ajuda e união de todos que fazem parte 
desse processo educativo. 
 
Educação Histórica e EJA 
Luiz Carlos de Araújo – UFRN – luizcarlos9125@gmail.com 
Niara Pereira dos Santos – UFRN – niarapereira@hotmail.com 
Uma das funções do profissional em história é atuar no ensino básico, entretanto, a universidade não 
está capacitando, adequadamente, os seus graduandos para tal nível de ensino. Os graduados em 
história não conseguem repassar para o ensino básico a premissa da história na atualidade, ou seja, a 
problematização histórica, com isso eles apenas reproduzem o que está no livro didático, ou, o que 
estudaram no ensino básico. Este tipo de ensinar a história torna-se mais problemática ainda em outro 
grupo do ensino básico que conhecemos como EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os alunos deste 
grupo escolar possuem experiências de vidas complexas e individuais, isto faz com que estes alunos 
criem “verdades”, em relação ao presente e também ao passado. E algumas destas verdades, se chocam 
com as “verdades” do professor, gerando dúvidas por partes dos professores e dificultando o processo 
de aprendizagem destes alunos. Porém, alguns pesquisadores, estão trabalhando com outra lógica de 
ensino da História, o que chamamos de Educação Histórica, tal nível de ensino tem uma perspectiva, 
totalmente, diferente da atualidade brasileira. Alguns pensadores como, por exemplo, Auxiliadora 
Schmidt, Isabel Barca e, principalmente, Jörn Rüsen, produzem trabalhos com intenção de modificar tal 
paradigma. Tais autores acreditam que o ensino da história deve produzir cidadãos reflexivos, com 



condições de entender o passado e o presente. Neste trabalho analisaremos como alguns autores 
tratam esta questão e como poderemos aplicar tais conceitos na Educação de Jovens e Adultos, na 
tentativa de melhorar o ambiente em sala de aula e tentar construir com o aluno sua capacidade 
reflexiva e a consciência histórica. 
 
Sobre novos espaços de ensino-aprendizagem em História: os ambientes virtuais enquanto novas 
salas de aulas na era da informação. 
Deyvid Anderson Alves Medeiros – CERES-UFRN – a_deyvid@yahoo.com.br 
Lêda Mayara Alves da Silva – CERES-UFRN 
Monielle Medeiros Mariz – CERES-UFRN 
A utilização do computador na realização do trabalho dos historiadores favoreceu, enormemente, as 
ações dos pesquisadores e dos profissionais do ensino de história. Por este motivo e pelas inúmeras 
possibilidades que os usos destes instrumentos tornam capazes, propomos o presente trabalho, que 
tem como objetivo, discutir o uso dos espaços virtuais enquanto territórios para o processo de ensino-
aprendizagem da disciplina supracitada. Trataremos do uso de espaços que estão para além dos muros 
das escolas e das universidades. Problematizamos sobre a forma que estes espaços podem ser 
explorados pelo professor, especificamente, enquanto meio facilitador/dinamizador, como campo para 
o experimento de novos métodos no processo de ensino-aprendizagem e como laboratório de 
experiências didático-pedagógicas. Neste sentido, parte de nossas questões vêm sendo debatidas no 
âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/História, em discussões de 
autores como FIGUEIREDO, SANTOS e MORAN. Dentre as ações desenvolvidas já inventariamos 
experiências em chat´s, a utilização de redes sociais e a produção de material didático-digital, em ações 
ilustradas tanto no universo escolar, quanto na universidade. Nessa comunicação, pretendemos, 
portanto, além de discutir as possibilidades do uso do computador em rede para o ensino-
aprendizagem, também, relatar as experiências dos alunos vinculados ao PIBID. 
 
A Educação Patrimonial como prática de Ensino de História Local: nossa experiência no Centro 
Histórico de Cruzeta/RN 
Luciano Aciolli Rodrigues dos Santos – UFRN – lucianocruzeta@yahoo.com 
Francineide Araújo 
Nas últimas décadas o ensino de história tem sido alvo de críticas e contundentes reflexões por parte 
dos profissionais da educação que reclamam para o campo práticas e metodologias educativas que 
partam de temas e objetos associados ao contexto e realidade social experimentado pelo educando em 
seu cotidiano. Com o intuito de atender a esta perspectiva, muitos educadores passaram a explorar de 
diversas maneiras, seja na sala de aula ou no extramuros, as metodologias utilizadas pela Educação 
Patrimonial que de acordo com Maria de Lurdes Parreira Horta se desenvolve em quatro etapas: a 
observação, registro, exploração e apropriação com vista na sensibilização do educando para a 
preservação e valoração do Patrimônio Cultural situado em seu entorno. Em vista disso, pretendemos 
neste trabalho relatar e refletir sobre a experiência de Educação patrimonial desenvolvida no centro 
histórico de Cruzeta/RN em 2010 que envolveu alunos do ensino fundamental e médio das escolas 
públicas municipais enfatizando seus possíveis diálogos com o ensino de história local. 
 
As possibilidades do ensino de História na Educação Profissional: reflexões sobre o IFRN – Câmpus 
Ipanguaçu. 
Ana Maria do Nascimento Moura – IFRN – ana.moura@ifrn.edu.br 
Elicardna Araújo de Oliveira Rodrigues – IFRN – elicardna@hotmail.com 
Este trabalho objetiva refletir sobre as possibilidades do ensino de História na Educação Profissional. O 
ensino profissionalizante passou por várias mudanças ao longo dos últimos cem anos, adaptando-se às 
demandas sociais e buscando formas de transformação. Atualmente, defende-se arduamente a 
educação técnica integrada, ou seja, que articula a formação para o mundo do trabalho e a formação 
cidadã, habilitando o educando a atuar em vários espaços da vida pública. O que questionamos aqui é 



como o ensino de História se insere nessa nova perspectiva. Para compreender essas possibilidades, 
acreditamos ser necessário não apenas uma complexa discussão sobre o ensino integrado, mas também 
uma reflexão sobre os objetivos do ensino de História na educação básica, partindo das discussões sobre 
teoria da História. Assim, buscamos agregar às análises históricas sobre a educação profissional 
reflexões sobre nossa experiência docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), partindo do conhecimento histórico e epistemológico sobre a disciplina para 
traçar novos caminhos para esse novo desafio que vem sendo enfrentado pela Rede Federal de 
Educação Tecnológica no país. 
 
História e ensino profissional: análise do ponto de vista discente sobre a disciplina de História no 
currículo do 3º ano do Curso Técnico de Informática do IFRN campus Currais Novos 
Joycimara de Morais Rodrigues – IFRN – joycimara.rodrigues@ifrn.edu.br 
No contexto atual da sociedade brasileira, as escolas de ensino técnico e profissional, os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), surgem como uma discrepância da educação nacional. 
Detentoras de um corpo docente melhor qualificado que a maioria das instituições públicas de ensino, 
excelente estrutura física, melhores condições de trabalho e ensino, e também um processo seletivo 
rigoroso para o ingresso dos alunos, essas instituições se tornaram uma referência de educação pública 
de qualidade. Todavia, apesar da excelência de ensino atribuída aos Institutos Federais, deve-se lembrar 
de que estes são centros de ensino técnico e de formação profissional, ainda que os alunos cursem as 
mesmas disciplinas básicas dos alunos da rede regular. Em virtude disso, muitas vezes a área das 
Ciências Humanas é colocada em um plano secundário, onde o interesse na formação da mão-de-obra 
técnica especializada muitas vezes supera o interesse na formação do aluno como cidadão detentor de 
um senso crítico. A proposta do trabalho é abordar a visão que o corpo discente do curso técnico de 
informática no IFRN campus Currais Novos tem da disciplina de História e de sua importância para sua 
formação técnica e profissional. 
 
O elemento negro brasileiro em face da matriz do ensino jurídico brasileiro. 
Walace Rocha dos Santos – PPGH-UFBA – walace_r@hotmail.com 
O presente trabalho propõe uma investigação sobre como se construiu, historicamente, a matriz do 
ensino jurídico nacional, tendo em vista o grau de disparidades observado a partir da constituição das 
primeiras faculdades de Direito no Brasil; perpassando pela “fundação” de uma racionalidade 
autóctone; como o modelo adotado tem se adequado ao nosso multifacetado quadro social, em 
especial à condição do elemento negro; bem como a importância dispensada pelos analistas 
educacionais no que tange às possíveis e/ou necessárias alterações no currículo acadêmico, na busca da 
inauguração de uma perspectiva de fato isonômica, conforme preleciona a Constituição Federal. 
 
Livro Didático de História, da produção à utilização: uma breve analise dos sentidos e usos desse 
recurso didático no desenvolvimento de Consciência Histórica. 
Leda Virginia Belarmino Campelo Potier – PPGH-UFRN – ledacampello@hotmail.com 
Qual o papel do livro didático de História? Quais elementos envolvem sua produção, distribuição e uso 
no Espaço Escolar? De quais formas sua utilização e indicações metodológicas, como a indicação de 
filmes, ajudam a desenvolver uma consciência histórica nos alunos? Essas são algumas indagações 
iniciais que visam refletir sobre o um recurso didático que está para além da sala de aula e que passou, 
ao longo dos anos a ser considerado objeto de pesquisas no âmbito acadêmico, constituindo-se, 
também, em fonte histórica. Para discutir o livro didático a partir dessas questões, iremos refletir sobre 
o papel dos autores na criação desse material, das editoras, do governo a partir do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), bem como da perspectiva de Jörn Rüsen, acerca do desenvolvimento de uma 
consciência histórica nos alunos. 
 
 
 



Avaliação de livros didáticos de história (o PNLD de 2007 a 2013): agentes diretos, processo avaliativo, 
escolhas e parâmetros. 
Wendell de Oliveira Souza – UFRN – wendelloliveirauscj@gmail.com 
Após a oficialização do Decreto 9.154 de 01/08/1985, o Programa Nacional do Livro Didático inseriu-se 
nas políticas públicas do Estado brasileiro relacionado à produção de livros iniciada com a criação do 
Instituto Nacional do Livro (INL) em 1937. De meados da década de 80 do século passado aos dias 
atuais, o PNLD se transformou no maior Programa estatal de distribuição gratuita de material didático-
pedagógico do mundo, tornando-se referência em vários países quando o assunto é livro didático. Entre 
as transformações que o programa sofreu nestes últimos 27 anos, podemos citar: o aperfeiçoamento da 
avaliação do material e a instituição de um edital que norteia as inscrições e a avaliação das obras. 
Debruçamos o nosso estudo sobre os últimos seis editais com o objetivo de analisar qual o perfil de 
ensino de História que se propõe a partir desse documento que orienta a participação das editoras. 
 
O que nos lega e a quem é legado: um estudo sobre o patrimônio norte-rio-grandense nos livros 
didáticos de História do Rio Grande do Norte 
Adriane Teixeira da Silva – PPGH-UFRN – atshistoria@yahoo.com.br 
As reflexões encontradas neste projeto discutem a relação acerca da formação e apresentação das 
identidades norte-rio-grandenses no espaço escolar, a partir da análise de livros didáticos de História do 
Rio Grande do Norte, no recorte temporal que vai do ano 2000 ao ano de 2010. As fontes selecionadas 
para o trabalho são livros didáticos de História do RN submetidos ao processo de analise do Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD.  Apresentamos uma proposta de analise destes livros didáticos a 
partir da base metodológica desenvolvida através dos objetivos da aprendizagem da História 
apresentados por Jörn Rüsen em que discute as qualidades necessárias a um livro didático. 
 
Documentos históricos como recurso didático no ensino de história 
Leonardo Paiva de Oliveira – UFRN – leopaiva_cdf@hotmail.com 
Dhierclay de Souza Alcântara – UFRN 
Paulo Sérgio da Silva – UFRN – paulosergio_abcfc@hotmail.com 
O ensino de história é tido como um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma 
consciência histórica que implique no envolvimento do indivíduo na sociedade que o cerca, sabendo 
este analisar de maneira crítica tudo aquilo que o envolve perante as relações sociais. Sendo as formas 
de ensino muitas vezes precariamente trabalhadas em sala de aula, os alunos do ensino básico acabam 
por ter uma formação defasada e longe daquilo que se pretende ao ensinar essa disciplina. Este trabalho 
abordará, então, um dos vários recursos que os professores podem utilizar na sua prática de ensino, 
contribuindo de maneira significativa no processo cognitivo do aluno. A utilização de documentos 
históricos no ensino é uma alternativa positiva para despertar no aluno o interesse real de como se 
trabalha a história, desconstruindo a ideia de uma disciplina meramente acumuladora de fatos e 
memorização dos mesmos. Um documento não pode ser utilizado apenas para ilustrar fatos, mas 
também para desenvolver no aluno a capacidade de análise interpretativa dessa documentação 
contribuindo, dessa maneira, para o desenvolvimento de uma consciência crítica por parte do discente. 
Para a realização de tal trabalho serão utilizados determinados documentos que se encontram no 
arquivo da Arquidiocese de Natal, junto a uma pesquisa nas salas de aula sobre o conteúdo ministrado 
em turmas do ensino básico a fim de utilizar alguns documentos da Arquidiocese como ferramenta de 
apoio no processo de aprendizagem. Pretendemos estimular uma reflexão por parte dos docentes e dos 
discentes sobre a importância da utilização dos documentos na construção do saber histórico. 
 
Editais do PNLD: um exercício de analise 
Almir Félix Batista de Oliveira – PPGH/PUC-SP – almirfbo@yahoo.com.br 
O presente trabalho tem por objetivo analisar e discutir o papel desempenhado pelos Editais de 
Convocação para Inscrição no Processo de Seleção de Livros Didáticos produzidos pela Comissão Técnica 
(A Comissão Técnicas que assessora o Ministro da Educação no tocante a compra e utilização de 



materiais didáticos pelo MEC é composta por professores representantes das áreas de conhecimento 
que compõem o PNLD, sendo um professor de História, um de Geografia, um de Ciências, um de 
Português e um de Matemática. Sua escolha e nomeação é de livre escolha do ministro e se dar por 
publicação em Diário Oficial antes de cada processo avaliativo) que assessora o Ministro da Educação no 
tocante a compra e utilização de materiais didáticos pelo MEC, como conformadores ou não de um novo 
formato dos Livros Didáticos no Brasil. Os editais aqui analisados foram elaborados para os processos de 
avaliação realizados pelo PNLD nos anos de 2004 e 2007 e se intitulam Edital de Convocação para 
Inscrição no Processo de Seleção de Livros Didáticos e Dicionários da Língua Portuguesa a serem 
incluídos no “Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª Séries – PNLD/2004” e Edital de Convocação para 
Inscrição no Processo de Avaliação e Seleção de Obras Didáticas a serem incluídas no “Guia de Livros 
Didáticos de 1ª A 4ª Série do PNLD/2007”, respectivamente. Documentos oficiais, estes editais 
configuraram-se como o ponto de partida dos processos de avaliação, pois foi a partir dos seus 
lançamentos que as editoras puderam em um tempo pré-estabelecido inscreverem as suas obras para a 
avaliação do PNLD. Têm por função nortear a produção desses livros, indicando critérios que podem ou 
não levá-los a exclusão nos processos de avaliação. Objetivam também garantir um padrão mínimo de 
qualidade nos materiais a serem adquiridos e distribuídos pelo MEC. Ao mesmo tempo em que os 
editais não definem os conteúdos que devem estar presentes no livro didático, esses documentos 
terminam por colaborar na conformação de um tipo de livro principalmente pelas suas preocupações no 
que tange a definição de uma serie de critérios eliminatórios, classificatórios e de preceitos éticos. 
 
Conhecer a cidade não é só ver aquilo ali: uma discussão sobre consciência histórica. 
Sadraque Micael Alves de Carvalho – PPGH-UFRN – micaeldicarvalho@hotmail.com 
Esta comunicação tem por objetivo discutir as múltiplas relações que os professores de história 
estabelecem com a espacialidade “país de Mossoró”. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 
professores da rede pública de ensino, perscrutando suas representações acerca dos marcos históricos 
que formam esta espacialidade: o motim das mulheres, a abolição dos escravos, a resistência ao bando 
de Lampião e o voto feminino. O trabalho é conduzido a partir das questões que envolvem a consciência 
histórica, e utiliza referências como Jörn Rüsen, Klaus Bergmann e Luiz Fernando Cerri. 
 
Gerações de uma História: disputas pela produção da historiografia local 
Antonio Fernando Cordeiro Guedes Junior – PPGH-UFRN – tulica@terra.com.br 
O objetivo deste trabalho é problematizar as funções sociais da História e suas utilizações buscando 
contribuir para a compreensão de como a memória e a escrita da história são frutos do trabalho 
constante das sociedades que as engendram. Estudar sobre a produção da memória e da historiografia 
bem como a função da história sobre esses episódios, entendendo-os como espaços específicos de 
disputas trazendo novas reflexões sobre as funções sociais destas memórias. Para isto pensamos o caso 
específico da produção historiografica paraibana, notadamente a disputa em torno da Memória e da 
História de João Pessoa. 
 
A memória social do CRUTAC: um programa assistencialista ou desenvolvimentista? 
Gabriela Cavalcanti Macedo – UFRN – gabicavalcanti.m@hotmail.com 
Sabendo que a memória é produto da relação social, podemos, portanto, perceber outras versões sobre 
a mesma temática. Considerando o papel social que o CRUTAC desenvolveu na época que foi criado, o 
trabalho tem a preocupação de analisar a construção da memória do programa, a partir das pessoas que 
nele trabalharam. Nesse sentido, utilizaremos da história oral, que possui a capacidade de gerar novos 
documentos e interpretações. 
 



Simpósio Temático 09 – Relações de poder na Colônia e no Império 
Coordenadores: Profa. Dra. Carmen Margarida Alveal Oliveira e Prof. Dr. Lígio José de Oliveira Maia – UFRN 
 

DIA 22/08 – Tema 1 – Povos indígenas e colonização nas capitanias do Norte do Estado do Brasil 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Lígio José de Oliveira Maia 
Índios, missionários e colonos nas capitanias do Ceará e Rio Grande: 
conflitos e interesses no contexto histórico da Guerra do Açu 
(c.1683-1716) 

14:15h Mayara Giovana C. Pinheiro 
Episódios da Guerra do Açu (c.1687-1720): um olhar sobre a 
resistência indígena no interior da capitania do Rio Grande 

14:30h Itamazeo T. do Lago Moura 
Para além das armas: outras formas de resistência indígena frente à 
expansão portuguesa na Capitania do Rio Grande  

14:45h Carlos Raphael de S. Rolim 
Indígenas e colonizadores: o cenário de conflitos e alianças pela 
posse da terra na Paraíba setecentista 

15:00h DEBATE/INTERVALO  

Tema 2 – Administração dos poderes locais: disputas e interesses na experiência colonial 

15:45h Tyego Franklim da Silva 
As bases do poder: o uso dos “moradores” como fundamento para a 
continuidade no poder na Capitania do Rio Grande 

16:00h 
Gabriel Eustáquio P. de 
Medeiros 

Instabilidade administrativa e violências na capitania do Rio Grande 
do século XVII 

16:15h 
Ristephany Kelly da Silva 
Leite 

Conflitos internos: administração das vilas de índios da capitania do 
Rio Grande do Norte no início do século XIX 

16:30h Rudá Silva de Pinho 
Agregados da lei: estratégias para a obtenção de privilégios sobre os 
indígenas na Vila de São José do Mipibu (1817-1831) 

16:45h DEBATE  
 

DIA 23/08 – Tema 3 – Conflitos de poder: terras e jurisdição 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Vanessa Lopes de Freitas 
Cerimonial de autos de posse para a concessão de terras na América 
Portuguesa 

14:15h Kleyson Bruno C. Barbosa 
Subversores da ordem colonial: Posse e domínio de terras 
envolvendo a Casa da Torre de Garcia d Ávila e colonos no sertão do 
Piancó (1757-1765) 

14:30h Marcos Arthur V da Fonseca Donas de terras: sesmeiras no Rio Grande setecentista (1700-1750) 

14:45h Aledson Manoel Silva Dantas 
“Queixo-me a Vossa Majestade do procedimento, força e violência 
que comigo há tido”: disputas por espaço político e ascensão social 
na capitania da Paraíba (1663-1675) 

15:00h DEBATE/INTERVALO  

Tema 4 – Trajetórias individual e familiar na constituição do Poder no Antigo Regime brasílico 

15:45h Renata Assunção da Costa 
Uma nova conquista: a família Oliveira Ledo e o processo de 
ocupação do sertão do Piancó (1663-1730) 

16:00h Ana Lunara da Silva Morais 
Carneiros, veados e formigas: a expansão da família Carneiro para 
além da capitania de Pernambuco, estratégias e conflitos pela posse 
de terra (1696-1761) 

16:15h Patrícia de Oliveira Dias 
Cristovão Soares Reimão, fundador da Vila de Aquiraz: conflito de 
interesses entre capitão-mor e oficiais da câmara da Capitania do 
Ceará nas primeiras décadas do século XVIII. 

16:30h Gustavo Melo Couto 
Percorrendo o sertão: a trajetória do capitão-mor Salvador Álvares 
da Silva pelo interior da capitania do Ceará 

16:45h DEBATE  
 

DIA 24/08 – Tema 5 – Experiências históricas sob o escravismo nas capitanias do Norte do Estado do Brasil 

Horário Apresentador(es) Titulo do Trabalho 

14:00h Dayane Júlia Carvalho Dias 
A escravidão em Goianinha (RN) no século XIX: as relações entre 
senhores, escravos e sociedade. 

14:15h Diana da Silva Araujo As relações de poder entre senhores e escravos na província do Rio 



Grande do Norte. 

14:30h Antonia Márcia N. Pedroza 
Estratégias de vida: histórias de mulheres escravas na cidade do 
Crato (Ceará) na segunda metade do século XIX 

14:45h Aldinízia de Medeiros Souza Negociações e alforrias 

15:00 DEBATE/INTERVALO  

Tema 6 – Discursos e estratégias de Poder na colônia e no império do Brasil 

16:00h 
José Gutemberg de C. Pinto 
Filho 

O movimento das luzes em Portugal e Sua Influência na Politica 
Agraria 

16:15h 
Cristiane Mirelle Araújo 
Santos 

A construção discursiva da câmara de Natal em torno da 
independência política da Capitania do Rio Grande do Norte no final 
do século XVIII 

16:30h Cleópatra de Melo 
A seca no discurso da Assembleia Legislativa Provincial no Rio 
Grande do Norte (1877-1879) 

16:45h Francisco Urbano Alves 
Deus é grande, mas o mato é ainda maior: estratégias de 
recrutamento e as variadas táticas de resistências na província do 
Rio Grande do Norte durante a Guerra do Paraguai 

17:00h 
Luiza Iolanda Pegado Cortez 
de Oliveira 

O abandono de crianças na cidade da Parahyba na década de 1870: 
uma visão dos provedores da Santa Casa de Misericórdia. 

17:00h DEBATE/ENCERRAMENTO  
 

Resumos dos Trabalhos: 
 
Índios, missionários e colonos nas capitanias do Ceará e Rio Grande: conflitos e interesses no contexto 
histórico da Guerra do Açu (c.1683-1716) 
Lígio José de Oliveira Maia – UFRN – ligiomaia@yahoo.com.br 
A ação missionária nas capitanias do Ceará e Rio Grande no final do século XVII e início da centúria 
seguinte fora marcada por uma disputa de interesses que envolvia não apenas os missionários e os 
índios, mas ainda, diversas autoridades locais e as tropas de paulista. Em jogo, a suspeitável 
proeminência de cada um dos atores sociais envolvidos em um conflito generalizado de violência que 
marcara a denominada Guerra dos Açu (c.1683-1716), quando então, aldeando índios gentios ou 
fustigando os povos indígenas no sertão cada um deles a seu modo buscava mercês da Coroa 
portuguesa e influência direta na região de conflitos. Com o objetivo de apresentar algumas formas de 
distinção de interesses de cada um desses estratos sociais coloniais é que se apresentará essa 
comunicação embasada, sobretudo, em documentação manuscrita oriunda do Arquivo Histórico 
Ultramarino. 
 
Episódios da Guerra do Açu (c.1687-1720): um olhar sobre a resistência indígena no interior da 
capitania do Rio Grande 
Mayara Giovana Costa Pinheiro – UFRN – mayaragiovana@hotmail.com 
A violência junto à expansão das fazendas de gado para o interior das capitanias do Norte foi a principal 
responsável pelos embates ocorridos entre os povos indígenas e os colonos que buscavam a posse 
daquelas áreas após a expulsão dos holandeses na guerra da restauração pernambucana (1630-1654). A 
ocorrência dos conflitos no sertão, no período da chamada Guerra dos Bárbaros, reverberava a 
incompatibilidade de interesses que reinavam entre os colonos e os índios, em que os primeiros se 
encontravam na situação de sedentos por terras, e os últimos receosos em perder suas posses. Na visão 
dos portugueses, os tapuias eram vistos como povos “primitivos”, “selvagens” e “bárbaros”, mas que, 
paradoxalmente, apresentavam uma organização social capaz de resistirem à sua submissão. O reflexo 
de tal resistência desencadeada pelos tapuias é explicitado mediante a apreensão que estes 
colonizadores deixaram transparecer na documentação trocada entre autoridades locais e ultramarinas, 
em que muito se falava sobre a condição miserável em que a capitania e os moradores se encontravam 
sempre que os nativos apresentavam um comportamento reacionário à nova situação que estava se 
configurando. Nesse sentido, objetiva-se nesse trabalho analisar alguns documentos depositados no 



Arquivo Histórico Ultramarino referente aos eventos da Guerra do Açu com o fim de compreender como 
se processou a resistência bélica desses povos frente à expansão do império português no interior da 
capitania do Rio Grande, apontando tanto quanto possível a agência indígena nesse contexto histórico 
de instabilidade social. 
 
Para além das armas: outras formas de resistência indígena frente à expansão portuguesa na 
Capitania do Rio Grande 
Itamazeo Tarquinio do Lago Moura – UFRN – itarquinio@yahoo.com.br 
A chamada Guerra do Açu (1687 - 1720), grosso modo, pode ser explicada pela expansão das fazendas 
de gado para o interior da capitania do Rio Grande, sendo assim um dos principais motivos para o 
conflito entre os povos indígenas denominados na documentação colonial por “tapuias” e os 
portugueses pela posse das terras da região. A historiografia mais tradicional ligada ao Instituto 
Histórico, e até estudos acadêmicos recentes tendem a apontar a violência generalizada que ocorrera na 
região dos conflitos. Contudo, é possível constatar na documentação trocada entre autoridades locais e 
a Coroa portuguesa que mesmo obtendo vitórias sobre estes indígenas, os portugueses encontraram 
outras formas de resistência como, por exemplo, a fuga deles para a capitania do Ceará, quando 
solicitavam missionários para serem aldeados e até uma resistência tácita aos preceitos religiosos 
cristãos. O objetivo desse trabalho é demonstrar que para além das armas, os tapuias usaram outras 
formas de resistência para enfrentar a colonização imposta por Portugal. 
 
Indígenas e colonizadores: o cenário de conflitos e alianças pela posse da terra na Paraíba setecentista 
Carlos Raphael de Souza Rolim – UFRN – raphaelrolim@msn.com 
No decorrer do processo colonizador na América portuguesa, iniciado no século XVI, a distribuição de 
datas de sesmaria foi utilizada pela Coroa portuguesa com o objetivo de estimular a produção e a 
ocupação territorial nos trópicos. Em meio a essa lógica expansionista, indígenas e colonizadores, cada 
qual com interesses próprios, estabeleceram um jogo de conflitos e alianças, no qual o cerne da questão 
era o anseio pela terra. Ao analisar as trajetórias desses grupos sociais, no processo de colonização da 
capitania da Paraíba, a partir das cartas de sesmaria, o presente trabalho pretende observar as relações 
entre índios e colonos durante a conquista da referida capitania, analisando as justificativas utilizadas 
por esses agentes na formulação das petições de datas de sesmaria, no contexto de partição e ocupação 
da terra. Ao analisar as trajetórias desses grupos sociais, o presente trabalho pretende mostrar a 
colonização da capitania da Paraíba não como decorrência apenas das ações dos conquistadores sobre 
os grupos indígenas, mas como resultado das relações sociais e culturais estabelecidas entre os 
personagens desse processo. Para a elaboração de tal análise, foram utilizadas como fontes principais, 
em diálogo com outras fontes e com a historiografia especializada, as cartas de sesmaria da capitania da 
Paraíba do século XVIII. A partir da documentação pesquisada, é possível entender a trama de disputas e 
parcerias empreendidas por índios e colonos, no que concerne à formação do espaço colonial, 
verificando as estratégias utilizadas por esses agentes frente à nova dinâmica social. 
 
As bases do poder: o uso dos “moradores” como fundamento para a continuidade no poder na 
Capitania do Rio Grande 
Tyego Franklim da Silva – UFRN – tyegofranklim@gmail.com 
No contexto da Guerra dos Bárbaros, dois agentes destacaram-se na liderança da capitania do Rio 
Grande: de um lado o capitão mor Bernardo Vieira de Melo e do outro o bandeirante paulista Manuel 
Álvares de Morais Navarro, mestre de campo do Terço dos Paulistas. Os dois protagonizaram um duelo 
nos bastidores dos conflitos contra os diversos grupos indígenas do interior, empunhando como armas 
as correspondências às autoridades superiores, inclusive ao rei. Porém, além das cartas para denunciar 
um ao outro, eles precisavam estabelecer meios para garantir-lhes a permanência na capitania. O 
primeiro deles foi Vieira de Melo, que em 1697 contou com uma representação dos moradores da 
capitania para ocupar por mais três anos o cargo capitão mor; já em 1700, foi a vez de Navarro contar 
com uma lista de moradores como reforço na sua argumentação para que o Terço dos Paulista 



continuasse agindo na ribeira do Assu. Este trabalho objetiva analisar a utilização destes “moradores” na 
composição dos dois documentos: duas redes de apoio às forças políticas e militares da capitania do Rio 
Grande no final do século XVII. Apresentar “moradores” como interessados em suas permanências foi 
um artifício fundamental para a continuidade dos dois agentes conflitantes no poder da capitania. Para 
saber quem eram esses “moradores” é preciso confrontá-los com os registros de concessão de 
sesmarias e os nomes dos oficiais da câmara de Natal no período, pois assim é possível saber se esses 
“moradores” eram possuidores de terras, de patentes e qual o grau de relevância deles no espaço de 
sociabilidade do Rio Grande do Norte colonial na virada do século XVIII. 
 
Instabilidade administrativa e violências na capitania do Rio Grande no final do século XVII 
Gabriel Eustáquio Pereira de Medeiros – UFRN – negummi@hotmail.com 
A colonização portuguesa nas capitanias do Norte, no final do século XVII, fora marcada pelo 
desenvolvimento de sua expansão em direção ao interior. Nela, os principais vetores eram as missões 
religiosas e o desenvolvimento da pecuária iniciados logo após a expulsão dos holandeses (1654). 
Entretanto, o controle pela mão de obra dos índios e o uso de suas terras pela pecuária colocava em 
lados distintos os missionários que governavam as aldeias cristãs e os moradores, sesmeiros que 
pretendiam se estabelecer na região e que, por vezes, tomava a forma de conflitos e violências entre 
autoridades locais, moradores e índios. Neste contexto, os índios são apresentados como povos 
“terríveis” e “selvagens” que, desta maneira, justificava a prerrogativa legal da “guerra justa”. Segundo 
os documentos pesquisados, é possível perceber a instabilidade administrativa quando as autoridades 
diziam não possuir recursos para a manutenção das tropas militares e do forte; por outro lado, a 
expansão da pecuária provocou um conflito generalizado com os índios, especialmente, após a decisão 
tomada pelo capitão-mor e os camararistas da capitania do Rio Grande de movimentar tropas para o 
interior e com estruturas de defesa para garantir um maior controle, caracterizado pelo episodio da 
construção do presidio no Assú. Assim, objetiva-se neste trabalho analisar os conflitos entre os 
interesses dos moradores e dos índios, retratando ainda a instabilidade administrativa e os atos de 
violência, caracterizados pelos confrontos na capitania do Rio Grande no final do século XVII. 
 
Conflitos internos: administração das vilas de índios da capitania do Rio Grande do Norte no início do 
século XIX 
Ristephany Kelly da Silva Leite – UFRN – ristephany_biscoito@hotmail.com 
O Directório pombalino, também conhecido como diretório dos índios, a legislação indigenista mais 
importante na América portuguesa, criada em 1757, visava assimilar as populações indígenas à 
sociedade colonial. Este regulamentava as leis de 1755, e uma delas cassava a jurisdição temporal dos 
missionários regulares sobre os índios. Segundo Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do 
Estado do Grão-Pará e Maranhão, os missionários jesuítas não teriam realizado sua missão de “civilizar” 
os índios, por isso no diretório havia instruções de como estabelecer e consolidar as vilas que seriam 
elevadas no lugar das antigas aldeias e missões indígenas, doravante administradas por diretores, com 
câmaras e padres seculares. Ao que parece, o diretório dava continuidade a politica de civilizar os índios, 
que era realizada anteriormente através do Regimento das Missões (1686). Na capitania do Rio Grande 
do Norte, há registros de antigas aldeias elevadas a vilas de índios como as vilas de Arez (Guajiru), 
Extremoz (Guaraíras), Portalegre (Apodi), São José (Mipibu) e Vila Flor (Igramació). Nos documentos 
avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino referentes à Capitania do Rio Grande do Norte, pode-se 
encontrar diversos documentos acerca da organização dessas vilas, apresentando conflitos e disputas 
entre os colonos, autoridades locais e religiosos seculares. Objetiva-se assim, apresentar o significado 
histórico dos conflitos existentes entre as autoridades administrativas e religiosas destas vilas de índios 
no início do século XIX, quando a legislação pombalina ainda exercia influência na capitania do Rio 
Grande do Norte e como os índios apareciam em meio a esses conflitos. Apresentar-se-á a análise de 
documentos em que estas disputas se evidenciam, e nos quais pode-se perceber, direta ou 
indiretamente, a participação dos índios para que possamos compreender a importância destes 
conflitos na sociedade colonial da capitania do Rio Grande do Norte. 



 
Agregados da Lei: estratégias para a obtenção de privilégios sobre os indígenas na Vila de São José do 
Mipibu (1817-1831) 
Rudá Silva de Pinho – UFRN – rudafrias@hotmail.com 
Em 1757, contando com 95 artigos, foi publicado o “Diretório dos Índios”, o qual tinha como principais 
intuitos: afastar os índios do sistema escravagista, evitar sua segregação e repreender qualquer forma 
de tratamento dos indígenas como pessoas de classe inferior etc. Isso partiria do incentivo matrimonial 
entre colonos brancos e índios, punição contra qualquer descriminação ao caboclo e oferecimento de 
vantagens aos “brancos” que se dispusessem a casar com mulheres índias ou mesmo morar nas terras 
dos gentios. Nesse sentido, percebeu-se que pessoas não indígenas passaram a utilizar-se de 
estratégias: começaram a pedir concessões de sesmarias na Vila dos Índios de São José do Mipibu, 
capitania do Rio Grande do Norte, com o objetivo de usufruírem dos “privilégios” concedidos por este 
Diretório. Assim, este trabalho propõe-se a analisar as estratégias utilizadas pelos “brancos” para 
obterem esses privilégios, como forma de estarem isentos de certas obrigações burocráticas e 
tributárias na capitania, durante a primeira metade do século XIX. Como base, serão utilizadas cartas de 
sesmarias concedidas na capitania do Rio Grande do Norte (de 1817 a 1831), o Decreto de 22 de junho 
de 1808, a Ordem Régia de 22 de dezembro de 1715, o Alvará de 17 de agosto de 1758, o próprio 
Diretório dos Índios, além de referências bibliográficas especializadas sobre os assuntos sesmariais e 
indígenas. 
 
Cerimonial de autos de posse para a concessão de terras na América Portuguesa 
Vanessa Lopes de Freitas – UFRN – vanessinhalopes20@gmail.com 
O processo de doação de sesmarias na América Portuguesa, que teve início em meados de 1530, 
consistia em conceder porções de terras que tinha como um dos principais objetivos o povoamento da 
colônia. Essas concessões eram realizadas de acordo com a Lei de Sesmarias, que regulamentava e 
estipulava as regras do processo de doação. Dentre os documentos relacionados à obtenção de terras, 
estava o Auto de Posse, o qual concedia de forma legítima, a terra ao requerente. Antes de adquirir este 
documento, realizava-se uma cerimônia, na qual o escrivão comparecia ao local das terras e fazia uma 
espécie de ritual, que tinha a finalidade de verificar se havia alguém naquela região que se opusesse à 
doação daquelas terras. Tal ritual consistia em lançar porções de terra ao alto e gritar se havia alguém 
ali presente que pudesse ser contrário à doação, passeava-se sobre a área, colocavam-se cruzes de 
madeira, plantava-se algumas plantas, ou mesmo se cavava a terra entre outras formas de atos 
possessórios que configurariam o domínio a partir de então sobre aquela área. Este trabalho pretende 
analisar as variações das ações realizadas nos autos de posse e o significado no imaginário daqueles que 
passavam a possuir aquela terra. 
 
Subversores da ordem colonial: Posse e domínio de terras envolvendo a Casa da Torre de Garcia 
d’Ávila e colonos no sertão do Piancó (1757-1765). 
Kleyson Bruno Chaves Barbosa – UFRN – k_b_chaves@yahoo.com.br 
O sistema de sesmarias era caracterizado pela concessão de terras de forma condicional, feita pela 
Coroa. Ele foi transplantado ao Brasil como forma de facilitar a exploração do vasto território 
“descoberto”. Era um sistema que reforçava o poder central do rei, e que, estabelecia condições para 
que o sesmeiro cumprisse, a fim de preservar as terras que lhe fossem concedidas. A fim de encontrar 
riquezas no vasto e desconhecido sertão, a Coroa concedeu grandes extensões de terras àqueles que se 
empenharam nessa missão. É nesse contexto que a Casa da Torre criou seu patrimônio, entre os séculos 
XVI e XVII. Entretanto, isto resultou em um grande entrave para a Coroa, que desembocou em conflitos 
por posses de terra durante o século XVIII. De um lado, observa-se a Coroa tentando legalizar o sistema 
sesmarial, por meio da expedição de várias ordens complementares, a fim de diminuir o poder de 
famílias com grandes extensões de terra. Do outro lado, observam-se os membros da Casa da Torre, 
entendendo-se como possuidores da terra de forma inquestionável. Estes se encontravam sem o título e 
o aproveitamento de muitas terras no sertão das Capitanias do Norte, mas sentiam-se no direito de 



vendê-las para colonos, contrariando, assim, a própria ordem colonial. Nessa mesma linha, observa-se 
um grupo, o dos compradores, percebendo-se como verdadeiros possuidores da sesmaria, utilizando o 
argumento de cultivadores efetivos da terra. Portanto, este trabalho tem por objetivo demonstrar o 
processo de venda de sesmarias da Casa da Torre para colonos no sertão do Piancó, Capitania da 
Paraíba, e os conflitos que os envolvem no tocante a posse e domínio de terras, por meio de cartas de 
sesmarias concedidas entre 1757-1765, documentos régios e outras fontes que nos ajudam a 
compreender esse contexto. 
 
Donas de terras: sesmeiras no Rio Grande setecentista (1700 - 1750) 
Marcos Arthur Viana da Fonseca – UFRN – marcos_megi2@hotmail.com 
A recente historiografia vem revendo a posição das mulheres no período colonial brasileiro e a sua 
importância na economia e no processo de conquista da colônia. Novas produções historiográficas vêm 
analisando a posição da mulher como agentes que buscavam o seu espaço próprio dentro da sociedade. 
Um exemplo dessas eram as que tinham sesmarias. Essas mulheres possuidoras de terras ajudaram na 
conquista do interior, no momento em que requeriam terras longe do litoral. Além disso, elas se 
integravam na economia colonial, na medida em que promoviam o cultivo da terra com os principais 
gêneros agrícolas ou possuíam criações de gado. Detendo certo poder econômico, e sendo algumas 
verdadeiras senhoras de patrimônio, elas conseguiam seu espaço na sociedade. Durante a primeira 
metade do século XVIII, uma grande quantidade de moradoras da Capitania do Rio Grande requereram 
sesmarias, povoando o interior da capitania e desenvolvendo a economia, conforme algumas 
pretendiam criar gado. Porém, ao longo das décadas da primeira metade do século, a quantidade de 
sesmeiras diminuiu. Percebe-se assim que a importância das mulheres como possuidoras de terras 
diminuiu gradativamente. Este trabalho, portanto, tem por objetivo analisar e sobretudo entender o 
processo histórico que culminou numa gradual redução de mulheres sesmeiras e as suas justificativas 
para a concessão de terras na capitania do Rio Grande durante a primeira metade do século XVIII, para 
uma melhor compreensão da importância feminina na povoação e na economia da Capitania. Para esta 
análise serão utilizadas as cartas de sesmarias concedidas na capitania do Rio Grande e as recentes 
obras historiográficas sobre a questão do gênero na colônia. 
 
“Queixo-me a Vossa Majestade do procedimento, força e violência que comigo há tido...”: disputas 
por espaço político e ascensão social na capitania da Paraíba (1663-1675). 
Aledson Manoel Silva Dantas – UFRN – aledsondantas@hotmail.com 
O presente trabalho pretende analisar uma trajetória singular. João do Rego Barros serviu ao rei desde 
1642. Sua carreira foi marcada por avanços na hierarquia militar: fora soldado, depois alferes e, por 
último, capitão de infantaria “nas guerras do Estado do Brasil e Pernambuco, achando-se nas mais 
importantes ocasiões”. Em 1662, o rei lhe concedeu o governo da Paraíba, o qual exercera durante 1663 
e 1670. A posse do novo capitão mor foi marcada por conflitos entre Rego Barros, o então governante 
da Paraíba, Matias de Albuquerque Maranhão, o governador geral Francisco Barreto de Meneses e o 
governador de Pernambuco, Francisco de Brito Freire. Quando deixou o governo da Paraíba, foi 
realizada uma residência do tempo em que João do Rego Barros exerceu o posto de capitão mor da 
capitania. Graves erros lhe foram imputados, sob as acusações de falta de zelo, alta traição e falta de 
idoneidade. Posteriormente, recebeu o hábito da Ordem de Cristo e a propriedade do ofício de 
Provedor da Fazenda. Uma ascensão social, assim como a incolumidade em diversos conflitos, não teria 
sido possível sem a afirmação política do indivíduo, frente aos mais distintos grupos sociais e à Coroa 
portuguesa. Por meio da análise de consultas do Conselho Ultramarino e de documentos publicados na 
Coleção Documentos Históricos, pretende-se entender como o processo de afirmação política de João 
do Rego Barros, e os mecanismos de imposição de poder presentes no contexto apresentado. 
 
 
 



Uma nova conquista: a família Oliveira Ledo e o processo de ocupação do sertão do Piancó (1663-
1730) 
Renata Assunção da Costa – UFRN – renata_pqd@hotmail.com 
A ocupação do sertão da Capitania da Paraíba iniciou-se no ano de 1663. Até então, apenas a faixa 
litorânea era conhecida pelos portugueses. Para esse processo de entrada, a família Oliveira Ledo teve 
papel fundamental, uma vez que seus membros realizaram alianças com os indígenas que em tal sertão 
encontrava-se, bem como pelo trato com o gado – atividade propícia na região. Assim, a família Oliveira 
Ledo teria chegado, desde 1664, na Capitania do Rio Grande, seguindo o curso do rio São Francisco, haja 
vista o fato de residirem inicialmente na Capitania da Bahia. Depois de receberem concessões de terras 
na Capitania do Rio Grande, instalam-se no sertão do Piancó posteriormente. Esta instalação no sertão 
do Piancó também foi realizada por meio do requerimento de terras em sesmarias, feito pela família, na 
mencionada região. Além disso, algumas terras teriam sido arrendadas da Casa da Torre, que 
provavelmente já ocupava vastas extensões territoriais na região. Nesse sentido, a proposta do presente 
trabalho é compreender a ocupação da família Oliveira Ledo realizada na região do sertão do Piancó, 
analisando as estratégias utilizadas no estreitamento de suas relações tanto com os indígenas, quanto 
com as autoridades – governador geral e coroa portuguesa, que lhe teria conferido enorme importância 
na região. 
 
Carneiros, veados e formigas: a expansão da família Carneiro para além da capitania de Pernambuco, 
estratégias e conflitos pela posse de terra (1696-1761) 
Ana Lunara da Silva Morais – PPGH-UFRN – lunara_ana@hotmail.com 
A nobre família Carneiro é original de Portugal, tendo chegado à capitania de Pernambuco, na América 
Portuguesa, antes da invasão holandesa. A família destacou-se por ocupar cargos administrativos e 
militares, sobretudo, em Pernambuco, e por possuir vários engenhos. Contudo, a família passou por um 
período de insegurança, visto que houve uma gradual perda de poder da Câmara de Olinda, onde 
atuavam, com a crescente autonomia dada a Recife; e com o crescente endividamento dos senhores de 
engenho com os mercadores devido à crise do açúcar na segunda metade do seiscentos, que culminou 
na Guerra dos Mascates (1710-1711). Foi neste contexto de insegurança política e econômica que a 
família Carneiro passou a atuar paralelamente em outras Capitanias do Norte, principalmente no Ceará 
e Rio Grande do Norte. Nestas duas capitanias a família passou a criar gado e atuou especificamente em 
duas ribeiras, do Jaguaribe, na capitania do Ceará, e do Ceará-Mirim, no Rio Grande. Entretanto, a 
construção do patrimônio da família Carneiro nestas duas ribeiras, sobretudo na segunda, não foi um 
interesse livre de conflitos e estratégias. Assim, será analisado o conflito entre João Carneiro da Cunha 
(1692-1770) e os índios da missão de Guajiru juntamente com os inacianos pela posse da terra Cidade 
dos Veados, na capitania do Rio Grande do Norte. Este conflito, que perdurou por mais de 30 anos, 
revela o intento da família em consolidar um patrimônio na capitania, bem como indica as redes sociais 
das quais a família fazia parte. 
 
Cristóvão Soares Reimão, fundador da Vila de Aquiraz: conflito de interesses entre capitão-mor e 
oficiais da Câmara da Capitania do Ceará nas primeiras décadas do século XVIII. 
Patrícia de Oliveira Dias – UFRN – pattideoliveira@gmail.com 
Em 1688 foi criada a Ouvidoria Geral da Paraíba. Suas principais funções eram a administração 
jurisdicional da capitania da Paraíba e suas anexas, as capitanias do Ceará, do Rio Grande e de 
Itamaracá. Assim, o Ouvidor Geral da Paraíba passou a ser uma peça importante para o 
desenvolvimento das atividades judiciais e administrativas dessas capitanias. Em setembro de 1695 foi 
nomeado o segundo ouvidor geral da Paraíba, o desembargador Cristóvão Soares Reimão, que 
desempenhou um papel expressivo nas capitanias que faziam parte de sua jurisdição. Este trabalho tem 
por objetivo analisar um dos aspectos da trajetória de Soares Reimão: sua influência no processo de 
criação da vila Aquiraz, seu relacionamento com os moradores da nascente vila que faziam parte do 
corpo de oficiais da câmara de São José do Ribamar (Aquiraz) e sua relação com o capitão-mor da 



capitania, Manuel da Fonseca Jaime, que não aceitava bem sua presença na região, sobretudo sua 
aliança com os oficiais da câmara, e deixava claro seu descontentamento. 
 
Percorrendo o sertão: a trajetória do capitão-mor Salvador Álvares da Silva pelo interior da capitania 
do Ceará 
Gustavo Melo Couto – UFRN – gustavomelogmc@hotmail.com 
O sistema sesmarial, cujo objetivo era o de colonizar a América portuguesa por meio da distribuição de 
títulos de terra aos colonos que aqui residiam, com o decorrer do tempo, tornou-se um instrumento 
para a legitimação de poderes locais em algumas capitanias. Esse foi o caso da capitania do Ceará, onde 
algumas famílias, além de detentoras de prestígio político, coincidentemente também possuíam uma 
extensão enorme de terras. Um exemplo que ilustra tal tipo de procedimento de legitimação de poder é 
o caso da família Feitosa da capitania do Ceará, que possuía 28 cartas de sesmarias, no início do século 
XVIII. O poderio militar dessa família foi consolidado pelo capitão-mor Salvador Álvares da Silva, que, no 
ano de 1719, deslocou-se para três localidades diferentes no interior da capitania do Ceará, concedendo 
patentes militares e despachando concessões sesmariais. O presente trabalho tem o objetivo de 
compreender as motivações que levaram o capitão-mor Salvador Álvares da Silva a percorrer uma 
distância considerável pelo sertão da capitania do Ceará, e como tal atitude influenciou na consolidação 
dos poderes locais, sobretudo da família Feitosa. 
 
A escravidão em Goianinha (RN) no século XIX: as relações entre senhores, escravos e sociedade. 
Dayane Júlia Carvalho Dias – UFRN – dayannedias10@hotmail.com 
O presente trabalho propõe uma discussão sobre a escravidão africana em Goianinha (Rio Grande do 
Norte) no século XIX. Na medida em que existiram muitos engenhos nessa região e, portanto, 
pressupõe-se que o número de escravos também era considerável, procurar-se-á aprofundar estudos 
que evidenciem a participação negra na sociedade goianinhense. A produção historiográfica local 
retrata Goianinha apenas formada a partir de imigrantes italianos e portugueses que originaram as 
principais famílias, ou seja, a elite, silenciando a participação dos grupos inferiores da sociedade, por 
exemplo, os negros. A partir da análise das fontes disponíveis e da pouquíssima bibliografia sobre o 
assunto, tentar-se-á discutir: as relações entre senhores, escravos e sociedade; a importância para a 
região da utilização dessa mão-de-obra na época; para onde as produções eram destinadas; se houve 
resistências e manifestações sociais; ou seja, compreender a dinâmica da escravidão. Para isso, dialogar-
se-á com alguns autores brasileiros que, em diferentes épocas, traçaram um pensamento sobre a 
escravidão no Brasil, a exemplo de: Kátia Matoso, João José Reis, Robert Slenes, Keyla Grimberg e 
Ricardo Salles. 
 
As relações de poder entre senhores e escravos na província do Rio Grande do Norte. 
Diana da Silva Araujo – UFRN – dianaraujo@live.com 
Dentre muitas caracterizações, podemos caracterizar a escravidão como submissão do escravo ao poder 
exercido pelo senhor. Será analisado um processo judicial da província do Rio Grande do Norte, iniciado 
em 1882, a partir do qual será possível detectar a complexidade da escravidão, das leis vigentes e os 
meios utilizados pelos cativos para driblar o poder de seus senhores. No processo, o escravo Rivaldo, 
seria vendido no tráfico interprovincial, não querendo que sua venda fosse concretizada, iniciou uma 
série de crimes e “desobediências” que envolveu tantas outras pessoas. Partindo do princípio que o 
escravo deveria ser obediente a seu senhor, a analise do caso em questão demonstrará como a 
desobediência escrava era temida pelos senhores por representar uma ameaça ao domínio do senhor 
sobre seu escravo e como mesmo numa província periférica como a do Rio Grande do Norte, os 
escravos conheciam meios pelos quais poderiam tentar fugir da imposição senhorial. Portanto, através 
da pesquisa, o processo do escravo Rivaldo possibilitará um maior conhecimento de como a dinâmica do 
sistema escravista e as relações entre senhores e escravos na região podiam ser afetadas pelas ações 
dos cativos que se negavam a aceitar tudo que lhes era imposto. 
 



Estratégias de vida: histórias de mulheres escravas na cidade do Crato (Ceará) na segunda metade do 
século XIX 
Antonia Márcia Nogueira Pedroza – PPGH-UFRN – marciahistoria@bol.com.br 
Muirakytan K. de Macêdo – UFRN 
Propomo-nos, neste artigo, a refletir sobre as mulheres escravas na cidade do Crato na segunda metade 
do século XIX, explorando alguns exemplos de mulheres do Crato. Objetivamos, compreender o mundo 
do trabalho dessas mulheres escravas, assim como sua vivência familiar e suas estratégias de liberdade, 
levando em conta suas histórias, tensões cotidianas, seus conflitos, espaços de atuação, possibilidades 
de identificações, alianças e pactos entre os indivíduos. Em uma abordagem que se insere no campo da 
história social das mulheres, essas mulheres são tomadas como sujeito de suas histórias, as quais lutam 
pela liberdade, enfrentando valores senhoriais e patriarcalistas em uma sociedade escravocrata. Nossa 
estratégia de trabalho, a indiciária, está fundamentada na micro-história italiana. A partir das nossas 
fontes: inventários post-mortem, livros de batismos, casamentos e óbitos dos registros paroquiais, 
processos cíveis e textos do jornal “O Araripe”,deparamo-nos com pequenos indícios, por meio dos 
quais urdimos a história de nossas personagens. 
 
Negociações e alforrias 
Aldinízia de Medeiros Souza – PPGH-UFRN – aldinizia@gmail.com 
As relações entre senhores e escravos mostram-se mais complexas do que uma relação regrada pela 
obediência ou pela rebeldia. Alguns estudos sobre alforria tem mostrado como as relações de poder 
escravistas perpassam pelo paternalismo sem, contudo impedir a articulação de escravos e libertos 
entre si para a criação e aproveitamento de oportunidades para conseguir a liberdade. O que alguns 
autores enfatizam é que havia por parte dos cativos, consciência de suas ações, como por exemplo, agir 
de maneira a ser considerado merecedor da liberdade a fim obter do senhor a carta de alforria. Assim, 
muitas das manumissões, sejam onerosas ou gratuitas, eram conseguidas mediante negociação entre 
senhores e escravos, pois mesmo que a alforria fosse paga, o escravo necessitava da anuência do 
senhor, tendo em vista que, antes de 1871, não havia obrigação legal que garantisse a alforria mediante 
indenização do seu valor. Neste trabalho observa-se com estas relações de poder podem ser observadas 
nas cartas de alforria referentes à Vila de Arez, Rio Grande do Norte, no final do século XVIII. 
 
O Movimento das Luzes em Portugal e Sua Influência na Politica Agraria. 
José Gutemberg de Carvalho Pinto Filho – UFRN – zegutemberg@hotmail.com 
O movimento das luzes ou iluminista teve um grande impacto no mundo Europeu. No entanto, cada 
região apresentou mudanças e discussões intelectuais diferentes, enquanto na França se discutia sobre 
liberdade e igualdade, em Portugal eram discutidas as renovações do ensino e as mudanças na 
burocracia relativa à agricultura. Desta forma, Portugal ainda que influenciado e influenciador do 
movimento iluminista, possuía objetivos diferentes. Em Portugal, a educação era controlada pela Igreja, 
e assim, os estudos relativos à ciência eram sempre limitados. Mas, com o advento das luzes, novos 
conceitos foram sendo formados, novas instituições foram fundadas e em Portugal novos intelectuais 
passaram a ser formados, os quais forneceram novas ideias e pensamentos, não mediados mais pela 
Igreja (ou melhor apenas, pois a igreja não foi separada do ensino por completo), mas sim pela ciência. 
Assim, se havia um novo desenvolvimento intelectual, haveria por certo um novo olhar quanto ao 
regime econômico Português. Portugal tinha como principal base de sua economia a agricultura, bem 
como o comércio desenvolvido pelos produtos de suas colônias. No entanto, a agricultura de 
subsistência empregada em Portugal por muitos indivíduos (camponeses) em terras comuns, era visto 
como um atraso, por estes intelectuais. Para estes intelectuais a propriedade deveria ser individual, pois 
culminaria em uma melhor organização do cultivo e consequentemente da cultura agrícola portuguesa. 
Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre o sistema econômico agrícola 
português e os novos pensamentos formados pelos intelectuais da segunda metade do século XVIII, 
fazendo, na medida do possível, um paralelo com a situação agrária na América Portuguesa, e a 
formação dos latifúndios durante o século XIX. 



 
A construção discursiva da Câmara de Natal em torno da independência política da Capitania do Rio 
Grande do Norte no final do século XVIII 
Cristiane Mirelle Araújo Santos – UFRN – cristiane_mirelle@hotmail.com 
A capitania do Rio Grande do Norte, antes de se tornar independente do governo geral de Pernambuco, 
em 1817, passou por transformações que afetaram significativamente sua economia, que era 
caracterizada pela importância da pecuária, tornando-se a principal atividade econômica no sertão; nas 
últimas décadas do século XVIII, a economia da capitania diversificou-se com a produção algodoeira, 
tornando-se ela uma atividade agrícola de larga escala. Neste contexto, os edis da câmara de Natal 
solicitavam às autoridades de Lisboa a independência da capitania com o intuito de conseguirem sua 
ascensão política. Nestas reivindicações está presente a elaboração de um discurso feito pelos 
camaristas, na qual usavam ao mesmo tempo duas versões: primeiro, a imagem de uma capitania rica 
economicamente, com a abundância de vários produtos e seus moradores em condições para 
manterem-se com o que lhes eram oferecidos, almejando, assim, sua independência diante do governo 
de Pernambuco; numa segunda versão, identifica-se a imagem de uma capitania que apresentava 
aspectos de abandono e de muita pobreza, como a falta de abastecimento interno de certos gêneros 
alimentícios e um alto índice de doença advindo de um surto de bexiga assolando grande parte de sua 
população. A partir desses argumentos, encontrados na documentação do Arquivo Histórico 
Ultramarino, buscou-se compreender o significado histórico desses discursos elaborados por algumas 
das mais importantes autoridades da capitania, sobre essa pretensa independência do Rio Grande do 
Norte. 
 
A seca no discurso da Assembleia Legislativa Provincial no Rio Grande do Norte (1877-1879) 
Cleópatra de Melo – UFRN – cleopatramelorc@hotmail.com 
Durante os anos de 1877 a 1879, a Província do Rio Grande do Norte foi acometida pelo fenômeno da 
seca. A seca do século XIX e seus flagelados foram discutidos como \"problemas\" específicos de 
algumas Províncias no Brasil constituindo-se, posteriormente, um discurso nacional acerca da temática. 
Este trabalho objetiva analisar, a seca como discurso produzido pela Assembleia Legislativa Provincial do 
Rio Grande do Norte e levado ao governo central da Corte Imperial no Rio de Janeiro. A partir de uma 
análise dos Relatórios de Província do Rio Grande do Norte (1877-1879), esse trabalho busca pensar 
questões como: qual a competência da Assembleia Provincial Legislativa em torno da temática da seca? 
O discurso da seca produzido pela Assemblei Legislativa Provincial seria um discurso resultante de um 
interesse específico que tinha pretensões de ser levado à instância do governo central? Qual é a postura 
da Corte Imperial diante esse discurso? Quais as relações de poderes intrínsecas na elaboração de um 
discurso de combate à seca no século XIX? 
 
Deus é grande, mas o mato é ainda maior: estratégias de recrutamento e as variadas táticas de 
resistências na província do Rio Grande do Norte durante a Guerra do Paraguai 
Francisco Urbano Alves – UFPB – urbano.matthaus@hotmail.com 
A partir dos direcionamentos dado pela Nova História Militar que desde a década de 1990 concentra 
seus estudos não mais em busca de entendimento do processo fortalecedor do estado a partir da 
participação dos militares, mas, contemplando estudos sociais, políticos e econômicos até então 
esquecido pela historiografia militar dominante e usando como documentação: relatórios dos 
presidentes de província, do Ministério da Guerra e da Marinha, bem como discussões no Senado e 
Câmaras dos Deputados, pretendo discutir usando em alguns momentos do léxico de Guerra os 
conflitos na província do Rio Grande do Norte ocasionados pelo conflito nacional contra o Paraguai, de 
modo que o discurso de patriotismo perpetrado pelos grupos dominantes foram decisivos na 
alimentação das tropas nacionais. Dessa maneira o recrutamento que foi lançado por toda a província 
modificou e foi modificado pelo cotidiano, tanto os dispositivos estratégicos de recrutamento quanto os 
táticos de resistências serão contemplados nesse trabalho a fim de compreensão acerca das rupturas e 



permanências que o conflito nacional juntamente - e as vezes independente - com o local gerou no 
cotidiano da Província. 
 
O abandono de crianças na cidade da Parahyba na década de 1870: uma visão dos provedores da 
Santa Casa de Misericórdia. 
Luiza Iolanda Pegado Cortez de Oliveira – UFPB – iolandacortez@hotmail.com 
A prática do abandono de crianças é um tema que tem despertado interesse nos estudos 
contemporâneos, especialmente em razão da escassez de pesquisas. Esta ação é vista como uma 
transgressão à política social posta em prática, em especial, na segunda metade do século XIX. Em fins 
do período mencionado, há o estabelecimento de uma política jurídica e médica, amparada pelo 
discurso religioso, que visa à formação de trabalhadores e cidadãos sadios, tanto no aspecto moral 
quanto sexual. Destinada às mulheres, a ideia de responsabilidade com as tarefas do casamento, da 
maternidade e da educação dos filhos tornava-se cada vez mais apropriada por essa política. 
Responsáveis pela formação de uma descendência saudável, elas passaram a incorporar práticas e 
valores que começam a ser instituídos nas classes médias e que, posteriormente, foram levados às 
classes populares. Entretanto, muitos nascimentos eram indesejados e a gravidez se transformava em 
angústia. Em alguns desses casos, recorria-se a práticas como o aborto, o abandono de crianças ou até 
mesmo o infanticídio, recurso frequentemente utilizado na vida da mulher escrava, enquanto forma de 
resistência e libertação ao sistema escravista. Este trabalho tem como espaço de estudo a cidade da 
Parahyba, no século XIX, na década de 1870. Busca-se trazer o discurso religioso dos provedores da 
Santa Casa de Misericórdia no período abordado. A pesquisa será realizada com base em uma análise 
documental da época, por meio dos relatórios dos provedores da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba. 
Os referenciais teóricos correspondem a estudos contemporâneos sobre história das mulheres, da 
infância, da família, da sexualidade e da morte. Espera-se contribuir para o campo dos estudos 
históricos que envolvem as mulheres, possibilitando assim uma maior compreensão desse segmento, ao 
pôr em foco algumas de suas rebeldias e transgressões. 



 


