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Coordenação: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (UFRN-Programa de Pós Graduação em
História do CERES - História dos Sertões)

RESUMO:

O ST tem como principal objetivo analisar as diversas manifestações religiosas, buscando refletir

acerca de suas relações com os discursos que as compõem e dos processos nos quais os diversos

grupos religiosos produzem e/ou reproduzem seus discursos e normalizam suas práticas em

diferentes espaços. Atentar às crenças religiosas exige um aparato conceitual, teórico e

metodológico que permita lidar com as inerências e singularidades de cada objeto. Nesse

sentindo, o ST preza pelo diálogo transdisciplinar com o intuito de contemplar os diversos

enfoques que se lançam sobre os discursos e/ou práticas religiosas, não apenas da religião e seus

desdobramentos, mas da experiência religiosa como construção de conhecimento enquanto a

religião se apresenta como ordem do mundo. Neste emaranhado de práticas e ritos, os

hibridismos são chaves fundamentais para se perceber as redes entre o oficial e o não oficial, as

temporalidades flexíveis e as espacialidades em constante transformação.
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A memória das chamas que ascenderam a devoção aos três anjinhos queimados

Cleidiane de Araújo Oliveira (Graduando/UFRN)

Esta pesquisa busca analisar como a manutenção da memória vinculada à perda de três crianças

em um incêndio doméstico contribuiu para a construção de um espaço de devoção na cidade de

São Vicente, localizada no sertão do Rio Grande do Norte. Problemática que parte do fato de que

as cruzes demarcando o local da tragédia estavam perdidas no meio do mato e que ao serem



encontradas reascenderam a memória das chamas que vitimaram os três anjinhos queimados.

Dessa forma, a investigação circunscreve os séculos XX-XXI, tendo em vista a abrangência da

nossa pesquisa que parte das memórias ligadas ao período em que ocorreu as perdas se

desdobrando até a contemporaneidade. Para este objetivo então, utilizamos como fontes os

depoimentos orais e a pintura da lateral da capela dedicada aos anjinhos queimados, elementos

que serão compreendidos através da história oral e da análise imagética. Assim, como

considerações parciais compreendemos que a construção de um lugar de memória dedicado aos

três anjinhos queimados configurou notada importância para a divulgação e fortalecimento desta

devoção.

Zé menino milagreiro: reflexões sobre uma devoção não-oficial em Jucurutu-RN

Wesley Henrique de Moura Simão (Mestrando/UFRN)

Objetivamos neste trabalho, analisar a espacialidade sagrada que se forma em torno da figura de

Zé Menino, milagreiro da zona rural do município de Jucurutu, Rio Grande do Norte. A morte

trágica concedeu a José Batista Serafim, a condição de milagreiro na comunidade rural Riachão.

Este lugar, nos sertões do Seridó, abriga entre a vegetação retorcida da caatinga, uma pequena

capela e um cruzeiro onde os devotos se reúnem para renovar promessas e vínculos com o

milagreiro e depositar ex-votos. Numa demonstração de fé, os crentes se ajuntam diante desse

fato e transitam livremente entre o culto oficial do Catolicismo Romano e do não-oficial por eles

vivenciado. Além da pesquisa em campo utilizamos a História Oral coletada através de

entrevistas, como fonte para nossa pesquisa. Esse trabalho está assentado no campo da História

Cultural e busca entender as relações entre a fé e os sertões.

Além do Atlântico: as manifestações culturais e a catequização indígena no século XVII às

margens do rio São Francisco

André Ipoema da Silva Domingos (Graduando/UFRN)

A presente pesquisa visa analisar o catecismo “Catecismo da língua kariris, acrescentado de

várias práticas doutrinaes e Moraes, adaptadas ao gentio e capacidade dos Indios do Brasil

(1709)” de autoria do Frei Bernardo de Nantes. Em busca de construir diálogos a respeito das

relações interculturais existentes durante o século XVII, na América portuguesa, considera-se



também a presença capuchinha a frente dos processos de catequização dos Kariri nos

aldeamentos situados às margens do rio São Francisco. A partir da análise documental desta

fonte (o catecismo), e revisões bibliográficas que dialogassem com os objetos de estudos,

construiu-se a metodologia da pesquisa de análise e critica documental. O trabalho busca

também identificar estratégias de conversão por meio das artes ocidentais, da qual destaca-se a

música europeia/ocidental cristã. Partindo das influências jesuíticas, e das práticas culturais

indígenas, este trabalho dialoga sobre a importância da catequese nesses processos e em relação

às traduções culturais e artes (indígenas e europeias) enquanto alicerces das linguagens artísticas

na construção da história. Os resultados encontrados até o momento presente com a pesquisa,

entendem que os linguistas foram importantes nos primeiros contatos com o Dzubukuá (Língua

Kariri presente no catecismo), facilitando os processos interculturais. Outro ponto interessante é

que os hinos cristãos foram ferramentas da propagação da fé cristã entre os indígenas

convertidos, fazendo com que muitas gerações posteriores passassem a entender o cristianismo

como sua manifestação religiosa.

Padre Cícero e Frei Damião no espaço cemiterial: as marcas de uma cultura religiosa

sertaneja

Joyce Samylla Idalino da Silva (Graduando/UFRN-CERES)

Os cemitérios são uma rica fonte de informações sobre uma sociedade e uma cidade, como

períodos de intensa mortalidade e crenças. Ao observarmos a presença de imagens de figuras

religiosas como Padre Cícero e Frei Damião, que apesar de terem grande reconhecimento e fieis,

não são aceitos como santos pela igreja como instituição, podemos notar a presença e a

importância da crença local em formas de religiosidade não oficiais, que fazem parte da cultura

sertaneja. Para que a pesquisa fosse realizada, foram utilizadas diversas ferramentas, dentre elas:

plataformas digitais como Google Acadêmico e Scielo, leituras de livros e artigos que foram

indicações diretas por parte do orientador e visitas presenciais em cemitérios localizados nos

municípios de Currais Novos, Lagoa Nova, Caicó e Jardim do Seridó, a fim de identificar

túmulos com a presença das imagens dos respectivos religiosos. Os túmulos que tinham imagens

datam de depois de 1950 a 2000, período em que ambos religiosos vieram a óbito, conquistando

a denominação de santos e ganhando fiéis. Sobre a falta de imagens em alguns cemitérios,

podemos ter como motivação a perda de uma tradição, visto que quanto mais novo o túmulo é,

maior a chance da falta de imagens. Conclui-se então, que a presença dessas imagens indicam a



abertura do povo sertanejo e seridoense a práticas e crenças voltadas para as religiosidades não

oficiais e a manutenção de práticas que não são aceitas pelas instituições católicas, mas fazem

parte de toda uma complexa cultura das crença.

A visão de Dom José de Medeiros delgado a partir das questões educacionais e sociais na

diocese de Caicó

Tatiane Medeiros Alves (Graduando/UFRN)

José Eduardo Medeiros Dantas de Góis (Graduando/UFRN)

O tema deste trabalho, refere-se a Dom José de Medeiros Delgado, que tem como objetivo,

analisar o início do episcopado de Dom José de Medeiros Delgado na Diocese de Caicó, que

permaneceu na diocese de 1941 até 1951. A metodologia utilizada para a realização deste

trabalho é uma análise do periódico “A Ordem”, disponibilizado no site da Hemeroteca da

Biblioteca Nacional Digital do Brasil e uma análise do livro de tombo da década de 40. Como

resultado é possível constatar a grande importância e prioridade do senhor Bispo para com a

educação no Seridó e trabalhos sociais. Por se tratar de um trabalho de iniciação científica que

ainda encontra-se em fase de construção é possível observar e destacar a grande importância dos

feitos sociais e educacionais para o desenvolvimento do seu rebanho presente na Igreja do Seridó.

Palavras chaves: Caicó; Diocese; Educação; Pastoreio; Ação social.

As coroas de flores na cultura material funerária do Egito Romano: amuletos mágicos e a

sua interação cultural

Marcia Severina Vasques

Durante o período em que o Egito foi uma província romana observa-se no contexto funerário a

presença de elementos de origem greco-romana nos enterramentos em combinação com a

tradição funerária egípcia, sobretudo em lugares onde a presença grega e macedônica tinha sido

mais extensa, como a região do Fayum e do Médio Egito. A coroa funerária, feita de flores e, por

vezes, de frutos é um destes elementos. O objetivo desta pesquisa é analisar a representação de

coroas de flores na cultura material funerária do Egito Romano entre os séculos I e III d.C. e a

sua função e significado para a sociedade egípcia da época. A metodologia consiste na realização

de um corpus imagético, formado por materiais usados na cobertura de múmias (máscaras,

retratos, cartonagens e mortalhas) e que trazem representações dos mortos portanto coroas de

flores na cabeça e/ou nas mãos, o qual deve ser contraposto, por meio de uma análise



comparativa, com elementos semelhantes presentes no ambiente funerário egípcio da época

faraônica e naquele observado nas culturas mediterrânicas (sobretudo a grega e a romana).

Defendemos a hipótese de que estas coroas desempenhavam a função de amuletos mágicos de

proteção, associados à ideia de vida após a morte da religião egípcia tradicional, em combinação

com elementos oriundos também da cultura grega e romana. Portanto, a conclusão e os

resultados da pesquisa apontam para a existência de uma sociedade emaranhada, resultado de

contatos culturais de longa data e ressignificados ao contexto histórico e suas circunstâncias

locais.

ST 02. ESPAÇOS DA ANTIGUIDADE E MEDIEVO E SUAS CONEXÕES CULTURAIS:
PRÁTICAS DE PESQUISA E ENSINO.

Coordenação: Pedro Hugo Canto Núñez (Doutorando em História, bolsista Capes –
PPGH/UFRN); Ruan Kleberson Pereira da Silva (Doutorando em História – PPGH/UFRN)

RESUMO:

Este simpósio temático tem como objetivo congregar pesquisas acadêmicas e produções

didáticas, reunindo pesquisadores e professores em busca da construção de diálogos que

promovam reflexões acerca dos mundos antigo e medieval, a partir de uma pluralidade de

Espaços que estas temporalidades podem abarcar e, também, suas conexões culturais.

Pretendemos reunir estudos em torno da História da Cultura, História da Religião, História

Econômica, História Política, Cultura Material, Memória Cultural, Usos do Passado, entre

diversas outras temáticas. Englobamos aqui tanto as sociedades orientais, quanto as

mediterrâneas, nórdicas e africanas, assim como os contatos entre elas. Com isso, busca-se

pensar amplamente o tratamento relegado aos vestígios documentais advindos do passado, sua

vinculação ao presente e alternativas para um tratamento teórico-metodológico e didático-

pedagógico atento às relações históricas com o Brasil, construindo pontes entre o Ensino

Superior e a Educação Básica.
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A rainha-faraó Hatshepsut e sua legitimação como governante

Talita Alves Da Cruz (Mestrando/UFRN)

Esse trabalho tem como objetivo analisar de que forma a rainha-faraó Hatshepsut ascendeu ao

trono do antigo Egito. A governante reinou durante a XVIII dinastia, entre 1473 e 1458 A.E.C.,

no período do Reino Novo, atuando como rainha, rainha regente e rainha-faraó. A principal

obra construída durante seu reinado foi seu templo em Deir el-Bahari, situado na margem

ocidental do Nilo. Nesse ínterim é importante compreendermos o contexto histórico no qual

Hatshepsut inseriu-se. Seu governo atuou estabelecendo acordos diplomáticos com regiões

vizinhas favorecendo o comércio egípcio. Para entendermos a jornada ao poder de Hatshepsut é

necessário explanar sobre a condição social da mulher egípcia, questionando seu status na

sociedade. A partir disso, pretendermos analisar como Hatshepsut utilizou de iconografias de

seu templo para construir uma narrativa que fundamentasse seu reinado. Como fonte para esse

trabalho, utilizamos o segundo volume da obra The Temple of Deir el-Bahari (1896), de

Edouard Naville. Essa obra contém pranchas com iconografias do templo. As iconografias que

selecionamos referem-se à coroação da rainha-faraó. Nossa fundamentação metodológica faz

uso da obra Magia y símbolo en el arte egípcio (2003) de Richard Wilkinson. Por meio da

análise das pranchas obtivemos como resultados a relação estabelecida por Hatshepsut entre as

imagens e os textos, ressaltando a afirmação constante das divindades abençoando seu reinado.

Concluímos que as representações iconográficas do templo serviram para auxiliar a legitimar o

seu governo.

O espaço funerário e a entrada para o além egípcio: a primeira hora do amduat na tumba

de Seti I (C. 1290 A.E.C.)

Pedro Hugo Canto Núñez (Doutorando/UFRN)



Para os antigos egípcios, uma tumba era entendida como uma forma de regeneração do morto

no Além (Duat), e, para isso, era necessário que esse Espaço Funerário estivesse repleto de

inscrições que guiassem o morto nos caminhos do Além. Nas tumbas reais, o faraó morto

reafirmava um conceito chamado de Maat, uma função cósmica de manutenção da vida e

apaziguando o caos, que deveria ser seguido por todos os egípcios tanto no Egito terreno

quanto no Além. Seti I (c. 1306-1290 A.E.C.) foi faraó durante um período do Egito Antigo,

em um contexto de mudanças religiosas e culturais, que marcou a XIX Dinastia (1307-1196

A.E.C.), e a sua tumba é um importante documento para compreendermos quais funções e

simbolismos o faraó desempenhara na sociedade egípcia. Portanto, nessa apresentação,

pretendemos analisar uma parte da tumba de Seti I, a representação da entrada para o Além no

Amduat (ou Tratado da Câmara Oculta), com o intuito de construir o Espaço Funerário dessa

parte da tumba, compreendendo as funções do faraó nas mudanças estruturais do contexto

histórico da tumba.

Literatura mesopotâmica no ensino básico de história: reflexões a partir da epopeia de

Gilgamesh

Maria Eduarda Leal de Oliveira Rodrigue (Graduando/UFRN)

O artigo busca refletir sobre as contribuições de uma abordagem didático-pedagógica da

literatura da Mesopotâmia no ensino básico por professores de História a partir da tradução da

Epopeia de Gilgamesh realizada por Jacyntho Brandão (2017). De forma mais específica,

pretendemos potencializar, a partir da análise da obra, ações didáticas que visem analisar os

diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo, uma das habilidades específicas a

serem desenvolvidas no ensino básico de história (BRASIL, p. 421). A análise iconográfica do

texto e a leitura bibliográfica possibilitaram apreender que abordar a literatura da Mesopotâmia

na antiguidade permite que os professores de história na rede básica de ensino proporcionem

aos estudantes o contato com fontes e o desenvolvimento de noções de alteridade necessárias

para a formação cidadã, identificando a existência de formas de experienciar e significar a

morte, a religiosidade, a cidadania, etc., diferentes, o que possibilita a construção de

identidades (GUARINELLO, 2013, p. 8). Além disso, a discussão em torno das contribuições

literárias históricas orientais pode romper com a noção de uma centralidade das contribuições

ocidentais, que se fortaleceram sobretudo durante as décadas em que a historiografia esteve

imersa em um internalismo metodológico e um eurocentrismo morfológico (MORALES,

SILVA, 2020). Por fim, pudemos concluir que não somente a Epopeia de Gilgamesh, mas



também outros escritos da literatura mesopotâmica, como o Enuma Elish e os escritos

atribuídos a Enheduanna, também possuem potencial para uso didático, apesar de não haverem

sido analisados neste artigo aprofundadamente, o que indica um caminho para estudos futuros.

Do império neoassírio ao iraque atual: estudo de relevos neoassírios como proposta

didática para o ensino de história

Ruan Kleberson Pereira Da Silva (Doutorando/UFRN)

Este trabalho se debruça sobre uma proposta didático-pedagógica centrada no estudo da

Assiriologia, tendo em vista a apropriação dos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da

Imagem e dos estudos em Memória Cultural para a promoção de um Ensino de História atento

ao trato com as fontes materiais e visuais, nas diversas perspectivas de temporalidade e

espacialidade. Em específico, busca-se compreender como os relevos neoassírios de

Assurnasirpal II e os outdoors propagandísticos de Saddam Hussein relacionam-se através da

Memória Cultural e manifestam conexões por meio dos Estudos das Imagens, de modo a ser

capaz de proporcionar reflexões sobre uma concepção ampla sobre o Tempo Histórico, uma

visão relacional acerca dos espaços (geográficos, políticos, sociais, etc.) compartilhados, e a

instrumentalização para um (aprender a) fazer histórico capaz de lidar com múltiplas fontes,

discursos, temporalidades, espacialidades, pessoas.

De fragmento em fragmento: a divulgação do saber histórico-arqueológico no jogo de

tabuleiro sítio-MAAT

Francisco Jádson da Silva Pereira (Graduando/UFRN)

Muito mais que simples ferramentas de diversão, os jogos continuam se mostrando um meio

próprio de comunicação, com funcionalidades intrínsecas à sua estrutura, aonde temos a

possibilidade de tecer simulações de acontecimentos históricos como forma de otimizar

estratégias e dinâmicas educativas em sala de aula. A História, como uma narrativa da realidade,

respira e se metamorfoseia concomitantemente à sociedade, desta forma, vê-se com o

crescimento expressivo da área dos games no presente, a aplicação da ludicidade em todos os

contextos da rotina de um cidadão comum, seja em propagandas interativas e adoção de novas

palavras ao vocabulário, à dinâmicas de reconhecimento por inteligência artificial e jogos de

realidade aumentada. Os jogos são sim uma realidade social e, quanto a isso, cabe a História



também se inserir nesse espaço. Com isso posto, este trabalho tem por objetivo discutir o uso

dos jogos na História e no ensino através do jogo Sítio-MAAT, desenvolvido dentro do MAAT

(Grupo de Estudos de História Antiga da UFRN). Para metodologicamente seguirmos com essa

discussão, iremos tratar do conceito de jogos, seus usos na história e seu ensino, assim como

apresentar o processo de elaboração do jogo Sítio-MAAT. Nessa perspectiva, pensamos então o

Sítio-MAAT como uma dinâmica de introdução do aluno à conceitos básicos da cultura

material, assim como o desenvolvimento de dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e

culturas no Mediterrâneo Antigo e seus significados, uma vez que os mecanismos do próprio

jogo que irão ensiná-lo acerca da experiência do historiador-pesquisador e dos conhecimentos

atrelados à cultura material trabalhada.

.

Espaço, imperialismo e resistência: o caso da áfrica antiga na geografia de estrabão

Ma. Alaide Matias Ribeiro

Estrabão foi um geógrafo que produziu uma descrição do orbe habitado na Antiguidade,

constituído pela Europa, Ásia e Líbia, a Afroeurásia, entre os séculos I a.C. e I d.C. Na

Geografia, particularmente no livro XVII, ele descreveu o espaço da África antiga, constituída

pelos territórios do Egito, Etiópia e Líbia localizados, respectivamente, no nordeste e norte da

África. Seu discurso, produto da leitura de autores, do testemunho de sujeitos considerados

dignos de confiança e da sua própria experiência nos territórios, resultou em uma série de

paisagens egípcias, etíopes e líbias. O objetivo desta comunicação é apresentar as

possibilidades de pesquisa considerando as dinâmicas no espaço aqui denominado africano

descrito por Estrabão, o qual é marcado por diversas temporalidades, particularmente, pelo

contexto do imperialismo romano. Com base na análise de conteúdo da categoria temática

“Imperialismo romano” elaborada em pesquisa anterior sobre o livro XVII da Geografia de

Estrabão objetivamos identificar como o autor apresentou as relações entre sujeitos africanos e

romanos no espaço, utilizando, para isso, as noções de imperialismo e resistência. Ao efetuar a

análise segundo essas noções e pensando além delas, propomos destacar aspectos pouco

visualizados nas relações entre os sujeitos no espaço. Em síntese, ampliamos a perspectiva

sobre a África apresentada nos discursos geográficos e históricos produzidos durante o Império

Romano.



As coroas de flores na cultura material funerária do egito romano: amuletos mágicos e a

sua interação cultural

Marcia Severina Vasques (Doutorando/UFRN)

Durante o período em que o Egito foi uma província romana observa-se no contexto funerário a

presença de elementos de origem greco-romana nos enterramentos em combinação com a

tradição funerária egípcia, sobretudo em lugares onde a presença grega e macedônica tinha sido

mais extensa, como a região do Fayum e do Médio Egito. A coroa funerária, feita de flores e,

por vezes, de frutos é um destes elementos. O objetivo desta pesquisa é analisar a representação

de coroas de flores na cultura material funerária do Egito Romano entre os séculos I e III d.C. e

a sua função e significado para a sociedade egípcia da época. A metodologia consiste na

realização de um corpus imagético, formado por materiais usados na cobertura de múmias

(máscaras, retratos, cartonagens e mortalhas) e que trazem representações dos mortos portanto

coroas de flores na cabeça e/ou nas mãos, o qual deve ser contraposto, por meio de uma análise

comparativa, com elementos semelhantes presentes no ambiente funerário egípcio da época

faraônica e naquele observado nas culturas mediterrânicas (sobretudo a grega e a romana).

Defendemos a hipótese de que estas coroas desempenhavam a função de amuletos mágicos de

proteção, associados à ideia de vida após a morte da religião egípcia tradicional, em

combinação com elementos oriundos também da cultura grega e romana. Portanto, a conclusão

e os resultados da pesquisa apontam para a existência de uma sociedade emaranhada, resultado

de contatos culturais de longa data e ressignificados ao contexto histórico e suas circunstâncias

locais.

Paisagem religiosa e poder em esparta: observações a partir do santuário de Ártemis

Orthia entre os séculos VI e IV a.C

Cleyton Tavares da Silveira Silva (Doutorando/ SME - Natal-RN)

Durante os anos de 1905 e 1910 a British School at Athens dirigiu diversas atividades de

escavações e salvamento arqueológico no vale do Eurotas, nas proximidades de Spárti, cidade

helênica contemporânea fundada ao sul da antiga acrópole espartana. Os resultados dessa

empreitada revelaram vestígios do antigo Santuário dedicado à deusa Ártemis Orthia, centro

religioso referenciado por diversos escritores antigos, Heródoto, Xenofonte, Cícero, Plutarco e

Pausânias, como um importante núcleo do culto espartano. Tendo em vista, a cultura material

proveniente do santuário, resquícios fixos, como o altar, ou o peribolos, muro que cercava o



santuário; elementos móveis, como artefatos de terracota, bronze, chumbo e marfim; assim

como os relatos escritos, produzidos durante a vida do santuário; Este trabalho pretende

analisar a produção de uma Paisagem Religiosa, tecida por meio da disposição dos centros de

culto e as festividades religiosas espartanas, entre os séculos VI e IV a.C. Para tanto, partiremos

da observação e análise dos vestígios materiais e da documentação escrita vinculados ao

santuário de Ártemis Orthia. Na efetivação de tal atividade, partimos da noção de Paisagem

Religiosa, cunhada por François de Polignac, procurando demonstrar de que formas a ocupação

de um espaço enquanto ambiente de culto estava atrelado a um conjunto, mais amplo, de ações

do estado espartano, que procuravam manter e legitimar Esparta como um centro de poder que

emanava do vale do Eurotas aos confins da Lacônia.

O lugar na URBS: pensando o templo de Ìsis e sua inserção na dinâmica urbana de Baelo

Claudia

Hannah Cabral Dantas de Barros Teixeira (Graduando/UFRN)

Em um dos cantos mais ocidentais do Império Romano entre os século I e III E.C., na província

da Bética e mais precisamente na cidade de Baelo Claudia, localizava-se um templo dedicado à

deusa egípcia Ísis. O culto a essa deusa já se espalhava pelo território imperial especialmente

entre os séculos I e II E.C., incorporando-se à religiosidade romana e transformando-se em

acordo com as especificidades do seu culto de origem e do contato com os novos povos que a

cultuavam. Neste contexto, temos por objetivo discutir o papel do templo de Ísis na conjuntura

espacial da cidade de Baelo Claudia. Para isso, faremos uma análise do lugar desse templo na

urbs, tendo por fonte a descrição arqueológica da cidade, do templo e e documentos epigráficos

nele escavados. Ademais, fazendo uso dos conceitos de experiência, espaço arquitetônico e

lugar, pensaremos as relações estabelecidas entre baeloenses e o culto da deusa a partir do

espaço construído do templo e das experiências corpóreas, afetivas, educativas e cívicas delas

decorrentes. Diante disso, os estudos apresentaram um culto de natureza tutelar, intrinsicamente

relacionado ao cotidiano da cidade, especialmente às suas dinâmicas sociais e econômicas.

A cristianização do espaço vista a partir da continuação do poder e da dominação

Guilherme Garcia Galego (Pós-graduando/UFRN)

Minha pesquisa busca analisar como a cristianização da Noruega leva a um aumento do

processo de hibridização do território norueguês, que seria responsável pela formação de uma



nova mentalidade e também de toda uma nova configuração espacial, ao mesmo tempo em que

apresenta uma manutenção nas relações de poder e de dominação. Destacando as igrejas

norueguesas de madeira do século XII – stave churches – como fonte da pesquisa, a análise

proposta em meu trabalho se voltará para uma observação mais sistemática desses espaços

sagrados, buscando entender como a construção das igrejas em espaços anteriormente

destinados ao culto pré-cristão pode apresentar uma continuidade da função ritual do local,

representando a materialidade do poder da nova fé; a pesquisa busca também descrever a

especificidade das igrejas, a partir de sua estrutura, e observar como as interpretações pré-

cristãs presentes nesses espaços sagrados de memória podem ser vistas como uma expressão de

ideologias sociais, ligadas a manutenção da memória das elites dentro de uma nova lógica,

tendo as igrejas como um ponto centralizador do poder e assim representando não só uma

marca do processo de hibridização existente entre a chegada do cristianismo e a cultura pré-

cristã, mas também um elemento de continuação do poder na mão das elites.

ST 03. RUMOS DA HISTÓRIA, RUMOS DA HISTORIOGRAFIA: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO DO SABER HISTÓRICO.

Coordenação: Prof. Dr. Diego José Fernandes Freire (SEEC-RN/UNP); Prof. Dr. Elynaldo
Gonçalves Dantas (UFC)

RESUMO:

Os estudos de Teoria da História e Historiografia vêm ganhando forte espaço na comunidade

historiadora nacional. O processo de produção do saber histórico passou a ser interrogado, bem

como as diferentes experiências do tempo e os usos do passado, conforme realizados por

distintos sujeitos. Logo, o simpósio pretende acolher para o debate trabalhos que tratem da

historiografia de um tema ou de uma época, das ideias de um(a) historiador(a), dos

procedimentos metodológicos ou do lugar social de uma dada escrita da história. Esta, feita por

memorialistas, literato(a)s, jornalistas ou qualquer outra persona, também pode-se pôr em tela,

mediante enfoques de gênero, raça e classe. Abre-se ainda para à reflexão urgente acerca da

conjuntura de refluxo democrático, com os negacionismo e as fake news de ontem e de hoje, em

sua interface com a história. Por fim, pretende-se dar espaço para pesquisas relativas ao pós-

colonialismo e a decolonialidade, à história pública e às humanidades digitais.
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Nas páginas do diário de natal: o governo de josé agripino maia e a transição democrática
no Rio Grande do Norte (1983-1986)

Paulo César Pereira dos Santos

O governo de José Agripino Maia (1983-1986), primeiro governador eleito diretamente após a

promulgação do AI-3, foi marcado por articulações e mudanças no cenário político nacional e

estadual, motivadas pelo contexto da reabertura democrática. No Rio Grande do Norte, a

transição esteve sob a disputa de três grupos políticos: Maias, Rosados e Alves, sendo os

primeiros aliados aos militares e, o último, de oposição, especialmente após a cassação do então

deputado federal Aluízio Alves (ARENA-RN). Os discursos e posicionamentos desses grupos

preencheram as páginas do Diário de Natal durante os anos que compreenderam a

redemocratização e evidenciaram aproximações e distanciamentos em relação aos militares que

estavam no poder. As narrativas jornalísticas utilizadas neste artigo foram coletadas do

repositório da Hemeroteca Digital, e compreendem os anos de 1983 a 1986. Isto é, a

temporalidade que vai da posse até a renúncia do governador. Foram analisadas cerca de

seiscentas notícias de caráter político, econômico e social, observando-se a temporalidade, o

lugar de produção e circulação, a escala e as conexões com os grupos políticos regionais e

nacionais, envolvidos no rol de articulações para a eleição do sucessor do Presidente João

Figueiredo (1979-1985). Assim, este artigo problematiza as narrativas jornalísticas veiculadas

nas páginas do Diário de Natal, no sentido de entender as articulações e os arranjos políticos da

redemocratização no Rio Grande do Norte, bem como analisa a produção de representações

sobre os políticos potiguares nesse contexto.

Sínteses históricas e a história para consumo: o caso Laurentino Gomes



Maria Clara Dantas Tavares Rodrigues
Coautoria: Vitor Magno dos Santos Silva
Orientadora: Margarida Maria Dias de Oliveira

O presente trabalho debruça-se sobre a análise dos três primeiros títulos publicados pelo

jornalista Laurentino Gomes sobre a História do Brasil no Oitocentos: 1808, 1822, 1889. Diante

do sucesso editorial desses títulos, objetivamos refletir sobre as estruturas organizativas e formas

de comunicação com o leitor que possam explicar o sucesso de público que alcançam tais obras,

compreendendo assim, os elementos da História do Brasil que são consumidos pelo público

amplo como uma das variáveis que podem explicar a forma de leitura da sociedade brasileira

sobre suas formas de sentir, pensar e agir. A metodologia do nosso trabalho consiste, num

primeiro momento, em um levantamento bibliográfico sobre a importância da História Pública e

a divulgação científica em História como campos de atuação para os profissionais da área. Num

segundo momento, analisamos as obras de Gomes através da Análise de Conteúdo. Ao fim do

trabalho avaliamos que o foco do jornalista enquanto profissional, é o imediato, e apesar de lidar

com o passado, representa-o de maneira a constituir sentidos que permitam ao leitor se

identificar e se reconhecer na obra. Logo, a trilogia de Gomes assume um carácter presentista.

Por fim, concluímos que crescente interesse por obras como as do autor nos levar a refletir sobre

o processo de consolidação dessa demanda por uma história mais “acessível” e possíveis

desdobramentos para a formação e atuação dos profissionais de história para um futuro não tão

remoto.

A história pública digital e os temas sensíveis: uma análise da "história da ditadura”.

Vitor Magno Dos Santos Silva
Orientadora: Dra. Fabiula Sevilha De Souza

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o debate sobre como os(as) historiadores(as)

têm se relacionado com o público mediante as mídias digitais. Para tanto, analisamos o portal

História da Ditadura, iniciativa de divulgação histórica virtual criada por historiadores em 2016

sobre a memória/história da Ditadura civil-militar no Brasil. Frente a isso, dialogamos com a

metodologia “Atitude de presença” de Carvalho (2016) para analisar a capacidade de um projeto

de História Pública adquirir protagonismo em meios nas redes. Tendo em vista os elementos

discutidos e pautados pela “Atitude de Presença” considera-se que o portal História da Ditadura

representa uma importante iniciativa da comunidade dos historiadores acadêmicos na rede. Em

larga medida, vamos observar se os idealizadores do projeto cumprem o objetivo traçado ao



pautar a relação da publicização e da divulgação histórica com ressalvas na efetividade

comunicativa com o público. Por fim, avaliaremos se o projeto atende os pré-requisitos que

demarcam compromisso ético e profissional e a necessidade de contínua reflexão sobre como os

historiadores profissionais devem reivindicar a participação do público no debate sobre as

narrativas disputadas dos “temas sensíveis”.

Tempos de memórias eletrificadas: caminhos de historiografias dos sertões no mundo
digital

Vagner Silva Ramos Filho

Uma grande parte dos problemas historiográficos mais discutidos no tempo presente têm relação

com às vivências do universo digital. Este trabalho pretende contribuir com tal debate propondo

reflexão sobre procedimentos da pesquisa histórica por meio de análise de tema paradigmático

de histórias e historiografias dos sertões. Trata-se do acontecimento do cangaço, cujo passado é

constantemente atualizado no presente, e às suas dinâmicas de testemunhos em ambientes

digitais. Diante disso, convém perguntar: quais os procedimentos para lidar com tempos de

memórias digitais que temos à disposição para desenvolver caminhos de pesquisas nesse mundo

de modo menos canônico? O argumento do trabalho é o de que com a reverberação da virada

digital e da aceleração das suas transformações, na sociedade e na pesquisa, tornou-se necessário

considerar que isto muda não apenas o cenário de nossos estudos e de fontes coletadas, mas de

elementos que condicionam centralmente nosso fazer historiográfico. A partir de reflexões

situadas na interseção entre os campos da Teoria da História e Historiografia, dos Estudos da

Memória e da História do Tempo Presente, dirigimos o foco de análise para memórias

eletrificadas, quer dizer, testemunhos produzidos, compartilhados e viralizados pelo que

chamamos de narradores visuais em plataformas digitais. Um dos resultados da pesquisa é a

observação de que, para além de somente localizar a mídia e seu discurso mnemônico dentro da

cronologia de um tempo histórico, é necessário analisar a própria historicidade da memória

inserida nas técnicas da mídia. Daí surgem pautas de debates imprescindíveis para a agenda

historiográfica na atualidade.

Monumentos e historiados no espaço público: debates e imprensa no iconoclasmo dos anos
2020

Karen Yasmin Gomes Fabrício da Silva



Esta pesquisa almeja compreender a maneira como os historiadores e professores de história

participaram do debate público, nas mídias digitais, sobre as agressões e derrubadas de

monumentos durante a pandemia Covid-19 entre 2020 e 2021. Após o assassinato de George

Floyd por um policial nos Estados Unidos, e diante das manifestações do “Black Lives Matter”

que desta tragédia sucederam, ativistas, artistas, intelectuais, jornalistas e críticos encarregaram-

se de noticiar e opinar sobre estes acontecimentos nos meios de comunicação digitais.

Notadamente, também historiadores e historiadoras foram convidados ou sentiram-se

compelidos a escrever sobre os eventos. Este estudo tem por objetivo compreender como

argumentaram a partir da metodologia de Análise de Discurso. Foi localizada quantidade

expressiva de textos em plataformas digitais entre os quais encontram-se jornais, revistas e

portais diversos. Catalogamos as produções nas quais historiadores participaram do debate sobre

as derrubadas. Os autores foram quantificados por formação e formas de atuação. Foi construído

um arquivo digital com o material mobilizado. Finalmente, a análise do material e das

declarações procura identificar e qualificar: as metáforas utilizadas pelos historiadores para

compreender os eventos; os padrões de aceitação, rejeição e ponderação sobre os eventos; as

formas de apreensão da discussão internacional adaptando para o contexto brasileiro; e as

maneiras de mobilização de sua autoridade disciplinar.

A interseção jornal

Maria Da Conceição da S. Lisboa de Lima

“A Interseção” é um jornal temático. A primeira edição foi elaborada com dois cadernos e duplo

objetivo, como uma proposta de material pedagógico para o ensino médio e trabalho de

conclusão de duas disciplinas do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN): Prática como Componente Curricular I (PCCI) e Introdução aos Estudos

Históricos. O primeiro caderno, canalizado para as experiências do sujeito histórico, tratou o

tema transversal identificado nas entrevistas, a interdisciplinaridade. Já o caderno especial foi

dedicado a História do Ensino da História na UFRN. Contudo, os dois cadernos têm como

central a dimensão teórico-política com foco nas experiências dos sujeitos históricos. A

metodologia empregada deu-se através da exploração e análise, em uma perspectiva histórica, de

entrevistas semidirigidas com profissionais de uma equipe multidisciplinar da atenção básica em

saúde e, ainda, identificação, coleta e tratamento sistemático de dados sobre a História do curso

de História da UFRN para a produção do material jornalístico. Vários gêneros jornalísticos

foram trabalhados no material final: artigo, notícia, coluna, perfil, reportagem e entretenimento:



palavras cruzadas e charge. Para além disso, o jornal possui orientações que podem auxiliar os

professores com o manejo do material em sala de aula. A primeira edição do jornal A Interseção

foi apresentada em 27 de julho de 2022. Recebeu nota máxima na disciplina de PCCI e 9,3 na

disciplina de Introdução ao Estudos Históricos.

“Elevar Tobias, sem diminuir Machado de Assis”: um ensaio sobre recepção literária no
Rio Grande do Norte no alvorecer da república

Bruno Balbino Aires da Costa

O presente trabalho tem como objetivo compreender melhor a cena literária do Rio Grande do

Norte no alvorecer da República, mais especificamente, de que forma um dos principais

intelectuais do estado, Alberto Maranhão, apropriou-se de uma das discussões literárias de

grande circulação nacional à época: a crítica de Silvio Romero a obra de Machado de Assis.

Diante disso, uma questão se faz necessária: de que maneira essa crítica foi lida por um dos mais

prestigiados intelectuais potiguares? Para a consecução dessa empreitada, será analisado a

resenha bibliográfica que Alberto Maranhão publicou na RRN, em 1898, sobre o livro Machado

de Assis – um estudo comparativo de literatura brasileira (1897) de Sílvio Romero.

A escrita de si de Joaquim Nabuco: extimidade em minha formação (1910)

Arthur Vinicius Nascimento Viana

A escrita de si constitui-se de um objeto a ser mais explorado no campo da História, dessa forma,

buscamos analisar artigos, discursos, cartas e autobiografias de Joaquim Nabuco, para observar e

problematizar o limiar da sua vida e obra, principalmente em sua carreira política apontando o

que Lancan chama de extimité, que em português foi traduzido por extimidade, o limiar do

privado que se faz público através da escrita. Metodologicamente a historiadora Ângela de

Castro Gomes em uma de suas organizações apresenta percursos para esse fazer, na leitura e na

produção historiográfica a partir da escrita de si. Além disso, Paul Ricoeur, nos apresenta em o

si mesmo como um outro a escrita de si como resultado de uma hermenêutica do próprio sujeito,

descrevendo, narrando e prescrevendo, supostamente constituindo um tempo que se passou,

constituindo a ação e a si. Nabuco, importante abolicionista tem na escrita seu divã, falando de

sua constituição, descrevendo seu passado. Sua escrita de si em Minha formação (1910),

constrói o que seria o seu enlace biográfico com as experiências tidas no engenho, de onde ele

encontra o seu interesse pelos escravizados, apontando a partir daí sua formação e constituição



política. Assim, o corrente trabalho, busca expandir os caminhos metodológicos nas leituras da

escrita de si como fonte a ser investigada, e acrescentar leituras sobre a vida e obra de Nabuco,

visando a articulação de reflexões que contribuam com a produção historiográfica no trato com

fontes desta categoria.

O antigo regime e a região: os senhores de engenho no livro “geografia do Brasil holandês”,
de Luís da Câmara Cascudo

Felipe Souza Leão de Oliveira

Em 1956, no livro “Geografia do Brasil Holandês”, o escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo

analisou e descreveu as relações entre brancos, negros e indígenas no Brasil Holandês - a parte

do território brasileiro governada por holandeses durante o século XVII. Dando continuidade a

pesquisa que desenvolvemos na pós-graduação, nosso objetivo é compreender o papel de um

grupo em particular, destacado por Cascudo em sua obra: os senhores de engenho. Nossa

hipótese é que ele situa esse grupo em uma história mais ampla da região Nordeste, interpretando

sua atuação a partir de algumas oposições básicas, como entre campo e cidade e entre renda da

terra e renda do comércio. Para testá-la, faremos uma comparação entre o texto de Cascudo e o

que sabemos hoje sobre os senhores de engenho, colocando seu texto em uma perspectiva mais

ampla, tentando perceber o que ele imagina, revela e esconde. Para isso, usaremos os estudos de

Stuart Schwartz, Guilherme Pereira Neves e Ronald Raminelli sobre o Brasil Colonial, além do

trabalho de Durval Muniz de Albuquerque Júnior para entendermos a relação entre Cascudo e o

Nordeste. Concluiremos argumentando que o escritor potiguar constrói uma visão aristocrática e

quase feudal da história nordestina, aproximando-a mais da Europa Medieval do que do próprio

Brasil Colonial.

Nas páginas do diário de natal: o governo de josé agripino maia e a transição democrática
no Rio Grande do Norte (1983-1986)

Marcílio Lima Falcão

O governo de José Agripino Maia (1983-1986), primeiro governador eleito diretamente após a

promulgação do AI-3, foi marcado por articulações e mudanças no cenário político nacional e

estadual, motivadas pelo contexto da reabertura democrática. No Rio Grande do Norte, a

transição esteve sob a disputa de três grupos políticos: Maias, Rosados e Alves, sendo os dois

primeiros aliados aos militares e, o último, de oposição, especialmente após a cassação do então

deputado federal Aluízio Alves (ARENA-RN). Os discursos e posicionamentos desses grupos



preencheram as páginas do Diário de Natal durante os anos que compreenderam a

redemocratização e evidenciaram aproximações e distanciamentos em relação aos militares que

estavam no poder. As narrativas jornalísticas utilizadas neste artigo foram coletadas do

repositório da Hemeroteca Digital, e compreendem os anos de 1983 a 1986. Isto é, a

temporalidade que vai da posse até a renúncia do governador. Foram analisadas cerca de

seiscentas notícias de caráter político, econômico e social, observando-se a temporalidade, o

lugar de produção e circulação, a escala e as conexões com os grupos políticos regionais e

nacionais, envolvidos no rol de articulações para a eleição do sucessor do Presidente João

Figueiredo (1979-1985). Assim, o presente artigo problematiza as narrativas jornalísticas

veiculadas nas páginas do Diário de Natal, no sentido de entender as articulações e os arranjos

políticos da transição democrática no Rio Grande do Norte, bem como analisa a produção de

representações sobre os políticos potiguares nesse contexto.

ST 04. HISTÓRIA DAS MULHERES E AS MULHERES NA HISTÓRIA: NOVOS
DEBATES, NOVOS DESAFIOS.

Coordenação: Janaína Porto Sobreira (Mestra pelo PPGH-UFRN/professora do ensino básico
da rede privada de Natal/Parnamirim); Maiara Juliana Gonçalves da Silva (Mestra pelo PPGH-
UFRN/ doutoranda pelo PPGH-UFRN /professora adjunta da UFRN)

RESUMO:

O presente simpósio temático tem como proposta reunir estudantes de graduação e de pós-

graduação, professoras e professores e demais pesquisadoras(es) dedicadas aos estudos sobre

mulheres, gênero e feminismos, promovendo um intercâmbio intelectual a partir de diferentes e

múltiplas perspectivas que envolvam a temática em torno da história das mulheres em suas mais

variadas temporalidades e fontes. Entendemos a história das mulheres, não apenas as histórias

delas, mas de tudo que as cercam. A partir da década de 1980, relações de poder e identidades se

tornaram chaves importantes dentro de uma epistemologia feminista que ganhou novas

discussões pautadas em gênero, que permitiu uma melhor compreensão das lutas e trajetórias de

indivíduos, grupos e políticas públicas em busca da emancipação das mulheres e grupos

atravessados por recortes de gênero, classe e raça. Esse novo cenário vem ganhando força em

diversos campos fazendo necessária a promoção de um diálogo constante sobre as atuações das

mulheres enquanto sujeitos políticos na construção de saberes e de teorias.
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As mães solteiras: condição jurídica e qualidade na freguesia de nossa senhora da
apresentação

Alekssiane Lima de Carvalho

A pesquisa centra-se no estudo da condição jurídica e da qualidade das mães solteiras da

Capitania do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na análise dos registros paroquiais de

batismo da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação durante o período de 1700 - 1780. Com

base na extração dos dados de batismo do software NACAOB, objetiva-se fazer uma análise

quantitativa dos dados voltados a condição jurídica (livre, forra e escrava) e a qualidade (preto,

pardo, índio ...) para desenvolver hipóteses com base nas porcentagens referentes às categorias

delimitadas. Desse modo, intui-se conhecer em quais categorias as mães solteiras estavam,

predominantemente, inseridas em comparação as mães casadas para se compreender quais

lugares aquelas mulheres ocupavam na sociedade da época e se as mães solteiras de fato

predominavam entre os grupos considerados subalternos. Sobre o tema, no período colonial o

casamento e a família funcionavam como mecanismo de ordenamento social, impondo à mulher

o papel de mãe devota e recolhida permitindo à mulher realizar-se enquanto ser social, logo

casar-se era fundamental para as mulheres na época. Esse estudo é a primeira etapa de um

projeto em andamento, no qual será desenvolvida uma análise da agência dessas mulheres na

sociedade, a partir da relação de compadrio estabelecida por elas na pia batismal. Diante dos

diversos silêncios sobrepostos às mulheres ao longo da história, espera-se com esse trabalho

apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que visa compreender o lugar das mulheres que

estavam às margens das regras sociais estabelecidas pela igreja na sociedade colonial da época.

Questões de gênero e a feminização do magistério: o celibato pedagógico em debate

Francisca Jussara Cordeiro de Almeida



Este artigo tem como objetivo versar sobre gênero, profissão docente e feminização do

magistério, a partir da análise da tese Celibato Pedagógico Feminino (1927), publicado nos

Anais da I Conferência Nacional de Educação, que ocorreu em Curitiba, com autoria de Nestor

Lima que também foi publicada na revista Pedagogium (1921), sem muitas alterações.

Justifica-se nosso trabalho para a compreensão dos limites e possibilidades da atuação docente

nos anos iniciais do século XX. Em 1928 a feminista Orminda Bastos no periódico A

República, Jornal de circulação no Rio Grande do Norte, respondia a tese elaborada por Nestor

Lima aqui analisada, trazendo um debate sobre a atuação das mulheres na docência e sobre as

ideias que eram defendidas por Nestor Lima. Junto com a feminização do magistério, período

em que as mulheres passaram a ser maioria nas salas de aula, surgiam também debates acerca

de como as mulheres deveriam se portar, o que deveriam ensinar e no caso das análises

realizadas aqui, se deveriam ser solteiras, casadas ou viúvas sem filhos. A docência feminina

hoje, é fruto das tensões e disputas dos grupos de mulheres que questionavam as normas

impostas socialmente e Orminda Bastos representou diversas mulheres, contribuindo para que a

geração futura pudesse ocupar o papel de docente assim como outros espaços profissionais.

Metodologicamente seguimos os caminhos propostos por José D’Assunção Barros (2019) sobre

a análise das matérias nos jornais, corroboramos também com Jane Soares Almeida (2017)

sobre gênero e docência. Vale ressaltar que esta pesquisa encontra- se em etapas finais.

Mulheres que oram e que educam: representações de mulheres freiras na memorialística

autobiográfica de Magdalena Antunes (1880-1959)

genilson de azevedo farias

Na passagem do século XIX para o século XX, o Nordeste da cana de açúcar começou a perder

visibilidade econômica e política no Brasil em contraposição ao Sudeste que ascendia por causa

da industrialização. Visando minorar tais impactos as elites da região que submergia

introduziram as usinas para modernizar a produção que tradicionalmente era realizada através

dos rústicos engenhos. Todavia, essas mudanças foram sentidas e lastimadas por diversos

intelectuais da época que tinham ligação com esse passado dos engenhos fazendo com que essa

dor ressoasse nas suas escritas, cujas obras, foram tecidas sob o olhar de quem queria eternizar

seus símbolos, valores e tradições. Atrelada a essa corrente, eis que se destaca Magdalena

Antunes (1880-1959), escritora potiguar natural de Ceará-Mirim que era filha de senhores de

engenho, de terras e escravos. Na condição de proprietária do patrimônio que herdou de seus

pais, Magdalena viu seu passado definhar com a queda da produção açucareira. Além de ter



participado da imprensa ela fez parte do grupo intelectual de Câmara Cascudo (1898-1986) e

Nilo Pereira (1909-1992), publicando Oiteiro: memórias de uma sinhá-moça em 1958, um ano

antes de sua morte. A meu ver, em sua obra memorialística autobiográfica, Magdalena

intencionou salvar do esquecimento espaços, pessoas e momentos que lhe eram caros e fez

escolhas, recortes e edições, algo que é típico da escrita de si. Nesse sentido, o presente

trabalho tem por objetivo observar algumas representações femininas que se manifestaram a

partir da escrita que Magdalena Antunes fez de si em sua obra. Dentro do cenário patriarcal,

aristocrático e escravista desenhado por ela, despertou-me a atenção figuras de mulheres,

notadamente as freiras do Colégio de São José de Recife, onde Magdalena estudou nos seus

anos de meninice, entre os anos de 1891 a 1896. O Colégio de São José evidenciava um padrão

de educação feminina idealizado pela sociedade patriarcal de então, todavia, por outro lado, ele

possibilitava às meninas e moças abastadas o acesso ao aprendizado formal numa época em que

o analfabetismo no Brasil era bastante forte, sobretudo entre as mulheres. Dessa forma, a partir

de uma perspectiva metodológica interdisciplinar de análise bibliográfica e documental este

trabalho matiza alguns aspectos da história desta instituição de ensino a partir da trajetória das

freiras que se desdobravam entre as funções religiosas e pedagógicas tomando por fonte o livro

de memórias acima citado em diálogo com outras fontes igualmente importantes. A meu ver as

representações construídas por Magdalena sobre suas educadoras são capazes de mostrar o

espírito da época em relação às mulheres o que me permitiu fazer um panorama da situação

feminina no Nordeste brasileiro nos oitocentos problematizando o contexto socio-histórico e

cultural.

Elas começam a falar: os relatos de mulheristas e feministas da natal dos anos 1980.

Janaína Porto Sobreira

O trabalho busca lançar um olhar sobre os relatos coletados durante a pesquisa de mestrado

cujo foco foi compreender como se formou os movimentos de mulheres/feministas em Natal a

partir da década de 1970 até meados da década de 1990. O objetivo se concentra na

compreensão em torno de uma cidade pautada na noção de direitos de gênero. Ou seja,

entender como essas mulheres lidavam com as demandas e se organizavam em busca de

direitos básicos como equipamentos urbanos até a luta por leis que pudessem garantir mais

qualidade de vida, tendo, ainda, uma ditadura como plano de fundo. A metodologia adotada foi

a da História Oral partindo da concepção da história oral temática como horizonte para a



realização da pesquisa. Para esta comunicação, portanto, serão usadas 4 entrevistas cedidas à

autora. Verificou-se que os grupos de mulheres se dividiam em dois grandes agrupamentos e

que estes ainda se subdividiam de acordo com classe, raça e alinhamentos políticos específicos.

Interditadas e inauditas: escritos sobre a emancipação feminina na revista via láctea

(1914-1915)

Maiara Juliana Gonçalves da Silva

Este trabalho tem por objetivo analisar o projetos editorial da revista Via Láctea (1914-1915),

periódico exclusivamente de mulheres, no que tange a reivindicação sobre a emancipação das

mulheres. Entendemos a emancipação feminina enquanto um conceito que expressa a defesa de

conquistas para e realizada por mulheres nos âmbitos sociais e políticos. De acordo com a

historiadora norteamericana June Edith Hahner, o conceito de emancipação feminina teve seu

significado definido já no século XIX e foi evocado no século seguinte adentro (HAHNER,

2003, p. 23). Ainda que os movimentos organizados pelos direitos das mulheres no Brasil

tenham surgido no século XX – entendidos aqui como sendo a efervescente campanha

sufragista da década de 1920 –, podemos mapear alguns grupos de mulheres que denunciaram a

sua insatisfação perante os papéis tradicionais a elas destinados. As primeiras insatisfações ou

reivindicações podem ser identificadas no conjunto de periódicos femininos e feministas que

circularam no Brasil durante a segunda metade do século XIX e as décadas iniciais do século

XX. A historiografia potiguar destaca constantemente o pioneirismo da atuação de mulheres

em busca de direitos. A terra potiguar é apontada como berço da precursora feminista Nísia

Floresta, que ganhou projeção internacional ainda na primeira metade do século XIX, e do

primeiro voto feminino no Brasil concedido em âmbito estadual no ano de 1927, que contou

com a participação do movimento sufragista liderado por Bertha Lutz e a Federação Brasileira

pelo Progresso Feminino (FBPF) e a atuação política de Juvenal Lamartine.No entanto, as

reivindicações em defesa de uma emancipação feminina pode ser observadas durante a década

de 1910, sobretudo nas páginas da revista Via Láctea, o primeiro periódico exclusivamente

feminino na cidade do Natal. Desse modo, nosso trabalho pretende explorar como as lutas

sociais e políticas ecoaram nesse veículo e desenharam alguns projetos elaborados por

mulheres potiguares em prol emancipação feminina.



Morrer e matar sob o branco da lua: meretrizes e consumo de cocaína na capital federal –

1911-1926.

Prof. Dr. Carlos Eduardo Martins Torcato - DHI UERN; Campus Mossoró).

Thaina Jully de Vasconcelos Batista

Este trabalho intenciona analisar questões pertinentes a vida boêmia e seus vícios,

principalmente, o vínculo entre a assídua utilização de cocaína não só pelos seus efeitos

efusivos, mas como agente de suporte a prática do suicídio entre meretrizes. Nesse sentido,

oportunizando como fontes periódicos, pretende-se explorar o contexto desses noticiários, a

subjetividade própria de sua linguagem e a incorporação de funções informativas, direcionando

a duplicidade quanto aos acontecimentos relatados, a posição de dominância entre os

envolvidos e os aparatos sociais aos quais estão entrelaçados. De que modo a repercussão

desses casos, envolvia as mulheres numa trama amorosa sob a ótica irracional do abandono

afetivo ou criminosa e fugitiva das estruturas patriarcais. Como objetivo geral pretende-se

identificar a consonância entre a difusão da cocaína e sua utilização por meretrizes para a

efetiva prática do suicídio, e posteriormente, apoiando práticas criminosas, ambas realidades

dispostas em periódicos. Os objetivos específicos estão pautados na percepção de quais

aspectos do contexto social poderiam funcionar como agentes facilitadores ao vício, pertinente

ao período e seus personagens; além da compreensão aos discursos empregados nos noticiários

e a construção de imagem desses eventos (julgamento de valores). Diante dos objetivos

delineados, o trabalho pretende alcançar a elucidação de variadas questões que compõem a

temática, utilizando como metodologia a análise de fontes aplicadas a esse contexto social, e as

influências na perspectiva do universo boêmio carioca no início do século XX.

ST 05. A HISTÓRIA EM SEUS ESPAÇOS: POLÍTICA, CULTURA E RELIGIÃO

Coordenação: Me. Pedro Luiz Câmara Dantas (Doutorando UFRN)

Me. Taylan Santana Santos (Doutorando UFRN)

RESUMO:



O presente simpósio temático abarca múltiplas pesquisas relacionadas à política, à cultura e à

religião nos distintos espaços da história. Nas variadas correntes historiográficas, percebe-se a

interface entre as análises sobre o poder, as religiosidades e as manifestações culturais em

recortes temporais e suas espacialidades. Destarte, visamos percorrer os domínios da história e

suas abordagens, olhares e métodos que intercruzam a ciência histórica por meio dos seus

processos religiosos, culturais e políticos. A partir dessa perspectiva, podemos ressaltar que

diferentes experiências destacam como as relações sociais estão intrinsecamente conectadas a

certos ideais políticos, assim como práticas religiosas, valores e costumes sociais. Dessa forma,

privilegiamos pesquisas conclusas ou em andamento, que versem sobre os campos elencados

neste simpósio temático. Incluem-se também trabalhos sobre instituições religiosas, conflitos, e

as dinâmicas culturais nos espaços dialéticos da história.
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O bairro das rocas no imaginário urbano natalense na primeira metade do século XX

Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho

A cidade é uma realidade social, dinâmica, complexa e multifacetada no tempo. Ela se forma e

se organiza a partir da atuação de várias forças sociais que se articulam a todo momento através

das relações humanas, sejam elas econômicas, políticas, culturais e/ou simbólicas. Dito isso,

quando falamos em cidade estamos, na verdade, nos referindo às suas representações, à

maneira como os indivíduos, através de suas experiências, concebem, percebem e dão a ler o

espaço citadino num determinado momento histórico. Isso posto, ao observarmos o processo de

urbanização da cidade do Natal na primeira metade do século XX, percebe-se como a formação

dos espaços e os investimentos materiais em Natal obedeceram a critérios estritamente

https://web.archive.org/web/20071218164352/http:/www.zahar.com.br/catalogo_detalhe.asp?id=0650&ORDEM=A


econômicos, privilegiando, sobretudo, as áreas de interesse dos grupos sociais que dominavam

a cena política e econômica no estado. Nesse processo, enquanto alguns espaços da cidade

foram dotados com uma certa infraestrutura urbana, outros ficaram à margem, em segundo

plano, como foi o caso do bairro das Rocas. Esse lugar, durante boa parte do período em exame,

foi tratado pelos grupos dirigentes da cidade como uma localidade inferior, espacial e

socialmente falando. Nesse sentido, e a fim de compreendermos o lugar desse bairro no

processo de urbanização e no imaginário urbano da cidade do Natal, procuramos analisar neste

trabalho, a partir da leitura de documentos oficiais, artigos de jornais e fotografias, as formas

como os grupos dirigentes representaram o bairro das Rocas na primeira metade do século XX.

O debate político na revista evangélica ultimato (1968-2022)

Eduardo Guilherme de Moura Paegle

O interesse da imprensa, bem como do público e dos pesquisadores acadêmicos que relacionam

o campo evangélico com o campo político tem crescido exponencialmente nas duas últimas

décadas, dado o crescimento desse campo religioso e que têm também evidenciado uma

heterogeneidade dessa imensa população e o dinamismo na transição religiosa no Brasil.

Considerando essas características, o objetivo deste artigo é analisar as posições políticas

existentes na revista evangélica Ultimato. O referente periódico publicado na cidade de Viçosa-

MG desde de 1968, de periodicidade bimestral e com a influência da teologia da missão

integral apresentou ao longo da sua história diversos articulistas que trouxeram as suas posições

políticas no campo evangélico, incluindo intelectuais como o professor universitário e o bispo

anglicano Robinson Cavalcanti, o professor e pesquisador anglobrasileiro Paul Freston, o

pastor batista Ed René Kivitz e o presbiteriano Rubem Amorese. A metodologia usada propõe

analisar tanto a produção dos discursos através dos artigos nas interfaces entre evangélicos e

política quanto na recepção desse discurso na seção das cartas, evidenciando um conjunto

polissêmico das vozes nesse debate político existente na revista com os diferentes pontos de

vista. O tema político que era considerado uma espécie de tabu no campo evangélico passou a

ser analisado, criticado, debatido na arena dos debates, permitindo mostrar as divergências e a

ausência de consenso na revista Ultimato em torno desse tema.

A construção de um centro administrativo no Rio Grande do Norte: política, poder e

espaço (1950 – 1970)



Mário André Sousa De Oliveira

O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção do Centro Administrativo do Rio

Grande do Norte, relacionando esse edifício com um movimento mais amplo de edificação de

sedes homônimas em outros estados no Nordeste (BA, PI e PB). Para isso, investigou-se: 1) Os

mandatos executivos responsáveis por coordenar burocraticamente as obras; 2) Os arquitetos e

engenheiros que realizaram os projetos arquitetônicos e urbanísticos das edificações; 3) As

discussões parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em torno dos

detalhes da construção (financiamento, licitações, localização, etc). Do ponto de vista

metodológico, mobilizou-se os aportes da micro-história italiana (GINZBURG, 1989) e da

História Oral (PORTELI, 1990). Do ponto de vista teórico, o conceito de cultura política.

(BERSTEIN, 1998) e poder político (REMOND, 1997) foram fundamentais. O escopo

documental da pesquisa é constituído por jornais (O Poti, Diário de Natal e A República),

entrevistas, atas da Assembleia e mensagens dos governadores à Assembleia. O estudo apontou

para as seguintes conclusões parciais: a) A construção de um local responsável por agrupar a

administração do Rio Grande do Norte começou a ser pensado em 1957, mas as obras do

Centro Administrativo só iniciaram em 1974, durante o mandato de Cortez Pereira; b) Os

arquitetos e engenheiros das obras mobilizaram referências do modernismo, a partir do

exemplo de Brasília; c) A edificação de um Centro Administrativo no Rio Grande do Norte

expressa um novo entendimento sobre a materialização do poder do Estado em um espaço

específico.

História do alecrim e a importância do cristianismo para a história do bairro

João Vitor Silva da Cruz

Tenho como objetivo nesse trabalho de pesquisa fazer um paralelo entre a História do Alecrim

em Natal RN e o Cristianismo na suas várias vertentes (católicos apostolicos Romanos,

protestante) As igrejas, Os templos, as praças tem um significado e uma importância para a

História do bairro em sua várias facetas tenho o objetivo de mostrar essa importância sobre a

nossa história.



Entre convergências e divergências: o debate acerca da luta armada durante a tentativa

de implementação do socialismo chileno (1967 - 1973), sob a ótica do movimento de

izquierda revolucionária (mir).

Antonio Matheus Bezerra Costa

O período de 6 anos da história chilena entre a criação da Unidade Popular (UP) em 1967 e o

Golpe Militar em 1973, simboliza o auge da experiência histórica da tentativa de

implementação do socialismo por vias institucionais no Chile, representando, assim, um marco

na história humana. Diversas realidades alternativas à institucionalidade política convencional

tiveram nesse período o seu maior ponto de culminância. Neste contexto, insere-se o MIR

(Movimiento de Izquierda Revolucionaria), uma organização marxista-leninista adepta da luta

armada no fim da década de 60, que interrompeu as suas atividades militares com a eleição do

único presidente declaradamente marxista eleito num processo democrático institucional,

Salvador Allende pela coalizão de esquerda UP. O movimento tinha uma profunda atuação com

a população marginalizada dos grandes centros urbanos chilenos, tendo sido protagonista na

estruturação, desenvolvimento e legislação das grandes ocupações urbanas que adornavam a

paisagem urbana chilena. A organização se destacou em, ao mesmo tempo, integrar a

experiência histórica, à medida que a criticava sob o signo da luta armada, afirmando

categoricamente que os opositores à tentativa histórica do socialismo se articulavam

militarmente, o que de fato sucedeu com a irrupção do Golpe liderado por Pinochet. A partir da

leitura de fontes escritas disponibilizadas digitalmente nos arquivos chilenos sobre o

movimento e de uma reduzida bibliografia em português, o trabalho tem o intuito de analisar o

debate nacional chileno acerca da via de seu ensejo político, em sua dimensão institucional e

insurrecional - a partir da atuação, a crítica e a reivindicação da via armada pelo MIR.

A cidade de São Rafael (RN) sob ameaça de desaparecimento: reação afetiva mediante o

anúncio de inundação (1972-1983)

Francisco Leandro Duarte Pinheiro

A partir de 1972, a imprensa norte-rio-grandense passou a anunciar, com forte tom de otimismo,

a irrigação de mais de 20 mil hectares de terras no Baixo Açu, semiárido do Rio Grande do

Norte. A fim de viabilizar os recursos hídricos necessários a tal empreendimento, o Projeto



Baixo Açu, como foi nomeado, previa a construção de uma barragem com capacidade de

armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, maior represa construída pelo

DNOCS até então. O represamento do Rio Açu faria desaparecer, sob a área inundada, as minas

de scheelita e mármore, a floresta de carnaubal, as terras de vazante e toda a cidade de São

Rafael. Tratava-se, portanto, de um projeto de grande impacto socioespacial. Os debates que se

sucederam aos primeiros anúncios focalizaram diversos pontos, mas um deles mereceu

destaque particular, a saber, a inundação de todo o núcleo urbano do município de São Rafael.

Qual solução os órgãos encarregados pela execução do projeto encaminhariam relativamente

aos residentes daquela cidade cuja sorte estava selada? Qual o clima emocional que se instalou

a partir do anúncio da inundação em resposta às promessas dos agentes do poder? Entre o

anúncio e a efetiva inundação da cidade, instala-se um período de espera, e é sobre esse

intervalo que versa o presente trabalho, mais precisamente sobre o afetos que emergem

enquanto se espera. Para tanto, verificaremos textos jornalísticos que intentaram capturar

aquele fenômeno e os confrontaremos com relatos de memória produzidos a partir de

entrevistas orais semiestruturadas realizadas por nós. O nosso recorte temporal justifica-se pelo

fato de que o projeto foi anunciado pela primeira vez em 1972, sendo executado entre 1979 e

1983. Sendo aquele o ano em que se inicia a espera e este o ano de inundação da cidade, restam

definidos os limites de nosso recorte.

ST 06. IMPÉRIOS IBÉRICOS NO ANTIGO REGIME: SOCIEDADE E CULTURA
(SÉCULOS XVI-XVIII)

Coordenação: Profa. Dra. Ana Lunara da S. Morais (DH-UFCG/Cajazeiras); Prof. Dr. Halyson
Rodrygo Silva de Oliveira (TJRN)

RESUMO:
Entre os séculos XVI e XVIII, o Império português passou por grandes mudanças estruturais e

de consolidação de suas conquistas, alternando períodos de maior e menor centralização,

influenciados pelo direcionamento econômico e político que a Coroa portuguesa e outros agentes.

O período de conquista foi marcado por muitas guerras e alianças com as populações de



indígenas, que culminou no estabelecimento das primeiras povoações, vilas e cidades. Os

religiosos, por meio da catequização, buscaram cristianizar essas populações, que possuíam sua

própria lógica religiosa e acabaram por reconstruir o catolicismo ao seu modo. Para consolidar o

seu controle em regiões, a Coroa portuguesa transplantou uma série de instituições políticas,

econômicas, sociais e religiosas, e de rituais administrativos, que buscvam conferir um sentido

de unidade ao Império. Estas instituições tinham um campo vasto de atuação dentro da sociedade.

Da mesma forma, as festas e celebrações religiosas contribuíam para a afirmação do catolicismo

e de uma uniformidade. O objetivo deste Simpósio Temático, portanto, é discutir temáticas

relevantes para o estudo do período, abrangendo diferentes aspectos da sociedade, cultura,

política e economia coloniais e a variedade de agentes sociais envolvidos.
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“São os mais interessados na assistência dos índios”: administração colonial e a agência

indígena nas guerras de conquista dos sertões das Capitanias do Norte (1654-1699)

Tyego Franklim da Silva

As guerras de conquista dos sertões marcaram política e militarmente as estruturas das

Capitanias do Norte na segunda metade do século XVII. Ao Sul da capitania de Pernambuco,

os mocambos dos Palmares representavam um obstáculo a ser superado pela empreitada

colonizadora, nas chamada “Guerra dos Palmares”; ao Norte – nas capitanias do Siará Grande,

Rio Grande e Parahyba – os grupos indígenas que habitavam essas espacialidades eram a



barreira a ser derrubada pelas forças bélicas luso-brasileiras, fenômeno conhecido como

“Guerra dos Bárbaros”. Tais conflitos tinham em comum, entre outros elementos, as tropas que

atuaram em nome da Coroa portuguesa. Terços de homens negros e pardos, indígenas e de

“paulistas” moveram-se na região colonial compreendida como Capitanias do Norte à serviço

da Coroa lusa e dos interesses da administração colonial. Nesse sentido, este trabalho tem por

objetivo analisar as relações entre as autoridades coloniais (em especial dos governadores de

Pernambuco) e a agência indígena instigada a participar dos conflitos como parte das forças

bélicas dos luso-brasileiros. Para tanto, serão cruzados dados presentes em documentação de

época, a saber: as disposições dos governadores de Pernambuco no período que compreende

1654 e 1699; cartas de patentes militares e outros documentos de cunho administrativos,

salvaguardados no Arquivo Histórico Ultramarino e nos Documentos Históricos da Biblioteca

Nacional.

Economia de guerra: arrecadação e administração fiscal na capitania do Rio Grande

(1680-1690)

Lívia Brenda da Silva Barbosa

A chamada “Guerra dos Bárbaros”, ocorrida entre o final do século XVII e o início do século

XVIII, movimentou toda uma estrutura de guerra necessária para sua manutenção. Na capitania

do Rio Grande é possível identificar a associação de instituições administrativas, particulares e

relações supra capitania que foram fundamentais para o sustento da Guerra. A exemplo disso,

menciona-se a Câmara da Cidade do Natal, a Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande e os

esforços do Governo-geral para enviar o sustento das tropas e coordenar as ações de combate

nos sertões do Rio Grande. Nesse sentido, este trabalho pretende analisar as relações

estabelecidas entre a Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande e o Governo-geral quanto as

articulações para o sustento da Guerra dos Bárbaros. Nesse sentido, é possível estabelecer uma

relação entre a administração dos contratos da Provedoria do Rio Grande, entre altas e quedas

de suas receitas e as necessidades de apoio financeiro externo à capitania do Rio Grande na

conjuntura da Guerra. Para isso, serão utilizadas fontes como autos de arrematação, alvarás e

ordens de envio de recursos do Governo-geral para as Capitanias do Norte, a saber, Rio Grande,

Paraíba, Pernambuco e Ceará. Busca-se, portanto, entender o financiamento deste conflito no

Rio Grande em uma perspectiva da fiscalidade.



Indígenas e suas terras - Um estudo de caso sobre o processo de concessão de sesmarias a

indígenas no Piauí colonial

Luiz de Carvalho Terra

O presente trabalho visa discutir, de modo inicial, sobre a legislação que fomentou a concessão

de terras, em forma de cartas de data e sesmaria, às comunidades indígenas no período do

Brasil colonial, no século XVIII, tendo como enfoque o território da freguesia que viria a se

consolidar posteriormente como Piauí. Procura-se, então, refletir sobre o processo de

colonização do território Piauí, sobre a legislação sesmarial e sobre a apropriação e concessão

de terras a indígenas. Para tal, será utilizada a análise de caso de uma concessão de terras de 3

léguas de comprido por 1 de largo no sítio chamado o Brejo e Arraial, na ribeira do Parnaíba,

para os índios Francisco Xavier, capitão da nação Anapurû-Mirim, e Ambrozio de Souza,

capitão dos caboclos, na data de 28 de julho, ano de 1741.

Entre terras, casas e sobrados: o mercado de bens na Bahia (1733-1735)

Giovanna Costa do Amaral e Silva

O artigo analisa as características e o funcionamento do mercado de bens urbanos e rurais em

Salvador no período entre 1733 e 1735. O objetivo é observar, a partir das escrituras públicas

de compra e venda nos livros notariais da cidade, dados que permitam compreender a demanda

pelos tipos de bens vendidos, bem como as situações mediante as quais tais vendas eram

realizadas. Destaca-se, especificamente, a relação próxima entre o mercado de bens imóveis e o

mercado de crédito, levando em consideração as vendas que eram motivadas pela necessidade

de quitação de dívidas. Esse cenário possibilita, da mesma forma, apreender estratégias de

preservação do patrimônio familiar diante das demandas financeiras do período.

Fiat justitia: as disputas pela posse da terra nos processos de concessões de sesmarias na

capitania de Mato Grosso, 1748-1790.

Otávio Henrique Gomes do Nascimento

Orientadora: Dra.Carmen Alveal (UFRN)



Este trabalho tem como objetivo analisar os litígios fundiários por meio dos processos jurídicos

decorrentes das concessões de sesmarias na capitania de Mato Grosso, de 1748-1790. Com isso,

o recorte temporal inicial escolhido deve-se, essencialmente, à criação da capitania de Mato

Grosso, em relação à capitania de São Paulo. Deste modo, buscou-se compreender os trâmites

jurídicos das disputas pela posse da terra na capitania de Mato Grosso, bem como a análise dos

elementos jurídicos que permeavam as retóricas utilizadas por diversos indivíduos para

peticionar as benesses pretendidas, como o elemento de “primeiro possuidor” e o “uti

possidetis”. Desta forma, ancorado no universo literário jurídico do período moderno, foi

importante o estabelecimento de parâmetros analíticos referentes aos argumentos utilizados por

parte das autoridades administrativas, como provedores e procuradores, tal qual o entendimento

sobre a noção do “Ius Commune” em relação a hermenêutica jurídica praticada. A metodologia

empregada no trabalho fundamentou-se, principalmente, na realização do cruzamento de dados

das cartas de sesmarias da capitania de Mato Grosso, com a disponibilização do Arquivo

Público do Mato Grosso, que totalizam cerca de 698 documentos. Destarte, com a realização

dos cruzamentos de dados, observou-se que certas famílias tentaram monopolizar o acesso para

concessões de terras em detrimento de outros confrontantes, e que usaram de seus cabedais

políticos como instrumentalização para a conservação de seus privilégios.

A “Casa de Cunhaú”: estratégias da família Albuquerque Maranhão para a manutenção

da posse de bens rurais na capitania do Rio Grande (sécs. XVII- XVIII)

Ana Lunara da Silva Morais

A icônica “Casa de Cunhaú”, como ficou conhecida a família Albuquerque Maranhão e parte

de seu patrimônio, como o engenho homônimo, estabeleceu-se na capitania do Rio Grande no

início do século XVII, onde atuou ativamente na economia açucareira, além da pecuária. Essa

família angariou alto status social por meio da contínua associação entre diferentes mercês

régias, como o foro de fidalgos cavaleiros e hábito em ordens religiosas, e ainda pelo exercício

de postos militares e ofícios administrativos. Essa pesquisa busca analisar como a acumulação e

manutenção patrimonial da família ao longo dos séculos XVII e XVIII foi importante para sua

perpetuação. A família acumulou vasto patrimônio, como engenhos, terras e sesmarias até

mesmo em outras capitanias. A pesquisa demonstrará, por meio de diferentes conflitos pela

continuidade da posse de bens rurais, que a perpetuação da antiga estirpe quinhentista, ao longo

do período colonial, ocorreu de modo complexo, sendo as suas estratégias para a resolução de



conflitos pela posse de bens uma questão relevante. Este trabalho é fruto de uma pesquisa de

pós-doutorado, na qual se realizou o cruzamento de diversas fontes de variados fundos, como

as existentes no ANTT, AHU e IHGRN.

O Açúcar e o crédito em Salvador do Século XVII: uma breve revisão historiográfico

Paula Vanessa Soares dos Santos

O açúcar, como o principal produto de exportação da Bahia durante o século XVIII, exerceu

um importante papel nas relações creditícias e econômicas da cabeça do Estado do Brasil

naquele período. Diante disso, o objetivo deste artigo é apresentar uma breve revisão

historiográfica sobre a atividade creditícia de Salvador durante a década de 1680, período o

qual o açúcar passa a enfrentar uma crise em seu preço. Para tanto também foi realizada uma

análise de 25 escrituras de empréstimo de dinheiro e dívidas presentes em quatro livros de

notas do Arquivo Público da Bahia, disponibilizados pela British Library, as quais oferecem

diversos dados utilizados sobre o cenário econômico com o intuito de enfatizar as discussões

dos autores a respeito daquela conjuntura. Por fim, espera-se que este possa contribuir para

alinhar as novas discussões historiográficas sobre o crédito com o estudo dessa década.

As mães solteiras: condição jurídica e qualidade na freguesia de nossa senhora da

apresentação

Alekssiane Lima de Carvalho

A pesquisa centra-se no estudo da condição jurídica e da qualidade das mães solteiras da

Capitania do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na análise dos registros paroquiais de

batismo da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação durante o período de 1700 - 1780.

Com base na extração dos dados de batismo do software NACAOB, objetiva-se fazer uma

análise quantitativa dos dados voltados a condição jurídica (livre, forra e escrava) e a qualidade

(preto, pardo, índio ...) para desenvolver hipóteses com base nas porcentagens referentes às

categorias delimitadas. Desse modo, intui-se conhecer em quais categorias as mães solteiras

estavam, predominantemente, inseridas em comparação as mães casadas para se compreender

quais lugares aquelas mulheres ocupavam na sociedade da época e se as mães solteiras de fato

predominavam entre os grupos considerados subalternos. Sobre o tema, no período colonial o



casamento e a família funcionavam como mecanismo de ordenamento social, impondo à

mulher o papel de mãe devota e recolhida permitindo à mulher realizar-se enquanto ser social,

logo casar-se era fundamental para as mulheres na época. Esse estudo é a primeira etapa de um

projeto em andamento, no qual será desenvolvida uma análise da agência dessas mulheres na

sociedade, a partir da relação de compadrio estabelecida por elas na pia batismal. Diante dos

diversos silêncios sobrepostos às mulheres ao longo da história, espera-se com esse trabalho

apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que visa compreender o lugar das mulheres

que estavam as margens das regras sociais estabelecidas pela igreja na sociedade colonial da

época.

“É necessário não ter conhecimento algum do físico e moral um país, para ignorar-se as
vantagens positivas que ele pode produzir”: novos padrões de exploração colonial nos
sertões da Capitania do Ceará (c. 1790 – c. 1820)

Leonardo Cândido Rolim

A grave crise da atividade pastoril iniciada na década de 1790, consequência da grande seca

entre 1791-1793, somada à concorrência das charqueadas do Rio Grande de São Pedro,

acelerou o processo de transição pelo qual a economia da capitania do Ceará passava desde a

década de 1770 (ROLIM, 2012). Nesse período, outra seca (1777-1779) arrasara os rebanhos e

o impulso dado ao plantio do algodão, devido à demanda inglesa na conjuntura da

independência das 13 colônias, iniciou a diversificação da pauta econômica naqueles sertões. O

objetivo desta comunicação é analisar como novas modalidade de exploração colonial foram

praticadas nos sertões do Ceará na virada para o século XIX, principalmente para entender se

(ou em qual medida) a chamada “autonomia” da capitania em relação à Pernambuco teve

influência decisiva nas novas dinâmicas econômicas. Serão analisadas cartas, ofícios e

requerimentos trocados entre agentes coloniais (capitães-mores, ouvidores, governadores,

oficiais camarários etc.) e instituições metropolitanas, nomeadamente a Secretaria de Estado

dos Negócios da Marinha e Ultramar e o Conselho Ultramarino, além de memórias e relatórios

elaborados por governadores, ouvidores e naturalistas a partir da ideia da mudança no padrão

de colonização desde o último quartel do século XVIII (ARRUDA, 2000). É preciso evidenciar

que esta pesquisa preza pelo dimensionamento regional da análise no campo da História

Econômica (ARRUDA, 1985; LINHARES, 1995). Ou seja, entendemos que a análise do

recorte espacial, capitania do Ceará, demanda a compreensão das dinâmicas econômicas

regionais, especialmente com as capitanias do Piauí e do Rio Grande do Norte.



Educação na América Portuguesa: o caso da capitania geral de Pernambuco durante o

século XVIII

Remo Santos da Cruz

Este trabalho objetivou analisar como se estabeleceu a formação das escolas indígenas nas

Vilas de Índios da Capitania Geral de Pernambuco, durante o século XVIII, no contexto do

avanço do império ultramarino na América Portuguesa. Nesse sentido, busca evidenciar que a

educação escolar colonial passou por mudanças frente as reformas estruturais abrangentes do

Período Pombalino (1750 – 1777). Utilizando documentações advindas de trabalhos já

realizados, disponíveis em bancos de dados de repositórios acadêmicos, evidências das escolas

indígenas na Capitania Geral de Pernambuco foram analisadas, a fim de colher informações

com foco nesse espaço e objetivando refletir sobre o ensino das crianças indígenas nas escolas

de suas respectivas Vilas de Índio, contribuindo, desse modo, para a história da educação e da

infância no Brasil colonial.

“[...] No tempo que ela estava de joelhos confessando-se, ele lhe esteve pegando nos peitos”:

clérigos, desvios morais e inquisição na capitania do rio grande – o caso do Padre Ventura

de Albuquerque, vila de Arês (1764-1768)

Halyson Rodrygo Silva de Oliveira

A ação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição portuguesa na Capitania do Rio Grande

efetivou-se por meio do diálogo entre a Justiça inquisitorial e a eclesiástica. Os Comissários do

Santo Ofício, padres que passavam por um rigoroso processo de habilitação para atuar em

nome do Tribunal inquisitorial português, tornaram-se os agentes de maior autoridade nos

espaços onde não existiam tribunais da Inquisição instalados. O objetivo deste trabalho é

discutir a atuação da Inquisição portuguesa na Capitania do Rio Grande na segunda metade do

século XVIII tomando como objeto de análise o caso do padre Ventura de Albuquerque,

vigário da Vila de Arês, acusado de ter cometido o crime de ‘solicitação’ (Solicitatio ad turpia),

nome dado aos assédios e investidas de cunho sexual realizadas pelos padres às fiéis no

momento da confissão sacramental, sendo acusado por dez mulheres indígenas moradoras na

referida vila. O documento analisado foi o Sumário de Culpas contra o padre, manuscrito

produzido entre 1764 e 1768, que se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em

Lisboa, Portugal, constituído pelas denúncias e diligências referentes à investigação



inquisitorial contra Ventura de Albuquerque. A leitura e a transcrição paleográfica deste

documento possibilitaram a análise dos depoimentos, o levantamento das testemunhas e de seus

perfis sociais. A observação dos desvios dos padrões morais por parte de integrantes do clero

local, descortina uma paisagem social marcada por diferentes relações de força entre o Santo

Ofício e a sociedade colonial no Rio Grande do Setecentos e entre os diversos grupos sociais

que a constituía.

ST 07. INTELECTUALIDADES REGIONAIS: CONSTRUÇÕES DE ESPACIALIDADES
E IDENTIDADES ESPACIAIS
Coordenação: Prof. Me. Renan Vinícius Alves Ramalho (IFRN); Profa. Me. Maria Samara da
Silva (SEEC-RN)

RESUMO:

Este simpósio visa trocar experiências entre pesquisadores das áreas de História dos espaços,

História dos intelectuais e História Regional. Privilegia-se estudos focados nas diversas

formações espaciais e identitárias em variados recortes regionais; que lidem com a produção e

fabricação dessas formações em trajetórias individuais, instituições, organizações ou grupos de

intelectuais; a teorização dessas relações e a sua apresentação historiográfica, bem como suas

interações no campo político, historiográfico, literário ou religioso. Tal proposta é fruto dos

esforços do Grupo de Pesquisa “Teoria da História, Historiografia e História dos Espaços”.

Buscando uma zona de possibilidades de estudo dentre as áreas mencionadas, se estabelece um

diálogo teórico metodológico amparado nas ideias de campo intelectual de Bourdieu (1996); de

espaço e lugar de Tuan (1983); nas investigações sobre os intelectuais de Sirinelli (2003); e

sobre regionalismo em Albuquerque Jr. (2011) e Barros (2006).
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A (re)construção da Cidade Alta como lugar de saudade

Álvaro Luis Lins de Paiva



O bairro da Cidade Alta, primeiro da cidade do Natal, foi espaço de diversos acontecimentos e

transformações, uma vez que sempre foi ambiente de efervescência cultural, política e

econômica. Dos anos de 1950 a 1970, o bairro torna-se o centro comercial e ao mesmo tempo

perde sua origem como bairro residência, principalmente com o processo de expansão do

espaço municipal e instalação dos bairros de Tirol e Petrópolis. Dessa maneira, uma série de

intelectuais, artistas e políticos passam a escrever crônicas sobre as mudanças, sendo a escrita

um sintoma das transformações físicas, mas também da decadência das vivências de grupos

sociais naquele espaço, tornando assim a Cidade Alta como o bairro da saudade do que foi

vivido, saudade daquilo que já foi e não é mais, ou mesmo a construção de um lugar idealizado.

Nesse trabalho pretendemos perceber como se constituem representações do espaço da Cidade

Alta como lugar de saudade, a partir do imaginário fabricado nos textos memorialísticos,

tentando confrontar esse imaginário frente ao espaço efetivamente existente. Sendo assim,

debatemos autores como Edward Relph, teórico da Geografia humanista, a qual trabalha uma

série de conceitos sobre espaço no seu texto Place and placelessness. Dessarte, o trabalho tem

como objetivo perceber os espaços da Cidade Alta, como uma construção ligado ao imaginário

dos memorialistas que viveram o bairro durante a década de 1950 a 1970.

Construção regional: o processo de organização e catalogação dos documentos de
reconhecimento e estadualização da UERN acervo do Pe. Sátiro Cavalcante Dantas

Antonia Sabrina de Oliveira Pereira
Alana Graziely Silva Fernandes.

Compreendendo a importância dos espaços de memória e a construção de identidades e

reconhecimentos, a partir do ambiente universitário, o presente relato tem como objetivo

apresentar a experiência em andamento da organização e catalogação de documentos doados

pela figura do ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Pe. Sátiro

Cavalcante Dantas. Dentre esses documentos, encontramos, até o momento, material

relacionado ao processo de estadualização da Universidade, reconhecimento de seus cursos e

correspondências relativas ao período de seu reitorado. No entanto, encontram-se também

documentos relacionados a outras administrações, como até mesmo administrações anteriores

às de Padre Sátiro. Dessa forma, partindo da organização deste acervo, pretendemos contribuir

para a discussão sobre o lugar de figuras como Padre Sátiro na região do Oeste Potiguar, como

um intelectual religioso proeminente nos meios políticos e culturais da cidade, e da construção

da UERN como uma promotora e símbolo do desenvolvimento da região. Para organização do



acervo, seguimos os trabalhos de Heloísa Bellotto, concomitantemente ao estudo da trajetória

do próprio Padre Sátiro, a quem entendemos como um intelectual mediador (Sirinelli) para uma

organização adequada de seu acervo.

O 30 de setembro e a festa da memória: um convite à análise crítica do imaginário
libertário de Mossoró (1913 - 1983). -

Orientador: Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes ( - DHI/UERN/Mossoró)

Kycya Oliveira Silva

As sociedades civis tendem a elencar e propagar seus grandes eventos históricos por meio de

ações do poder executivo, como a criação de feriados nacionais, regionais e locais, reforçando

o seu aspecto histórico enquanto fazem memória. Essas ações corroboram para a criação de um

imaginário coletivo que, por sua vez, estabelece-se através da manutenção incessante da

memória. Este presente trabalho tem por objetivos: examinar a construção da memória coletiva

de Mossoró como município por “essência” libertário, em especial no que se refere ao 30 de

Setembro; analisar a produção de textos locais a respeito do 30 de Setembro e debater sobre o

apagamento racial dos escravizados do imaginário e memória do 30 de setembro de 1883.

Ademais, esta pesquisa dialoga com aportes teóricos sobre construção de memória, construção

de imaginário e História Local. As fontes analisadas estão dispostas na hemeroteca digital,

documentação jurídica do município e o periódico O Mossoroense - o periódico está sendo

digitalizado pelo NUDOPH (UERN - Campus Mossoró).

Mauro Mota e a paisagem sertaneja: um olhar aglutinador de projetos de poder,
intelectualidade, estética e da experiência entre um homem e um meio (1950-1960)

Maria Samara Da Silva

Esta comunicação objetiva divulgar, aspectos da relação entre o intelectual pernambucano

Mauro Mota e a categoria espacial do Sertão nordestino no período de sua carreira entre 1950 e

1960. A análise foi realizada sobre duas obras deste recorte a saber: Paisagens das secas (1958)

e Imagens do Nordeste (1961). O objetivo central foi averiguar como este autor percebe e

descreve a essa paisagem, quais elementos ele se utiliza para narrar o meio e a sociedade

sertaneja. Investiga-se o contexto histórico e sua carreira como intelectual e figura pública

como componente de um campo intelectual regional e nas relações que estes elementos tiveram

com a constituição do olhar presente nos textos. A postura metodológica adotada foi a análise

do discurso ao se entender o texto como parte de um todo ao qual se juntam as condições de



produção, ideologias, projetos e formas de significado presentes na cultura e na sociedade

daquele que o escreveu. Ao final da análise foi possível depreender que a imagem do Sertão

construída na escrita de Mota foi o resultado de projetos de poder social e político em voga

dentro do campo intelectual pernambucano do qual fazia parte, de um projeto estético próprio e

de uma forte sensibilidade a experiências diretas do autor com o espaço narrado durante sua

visita a região. Sendo assim, o sertão de Mota é resultado de tensões e disputas entre os homens

de cultura e a sociedade entre o meio natural e a percepção humana.

O antigo regime e a região: os senhores de engenho no livro “geografia do Brasil
holandês”, de Luís da Câmara Cascudo

Felipe Souza Leão de Oliveira.

Em 1956, no livro “Geografia do Brasil Holandês”, o escritor potiguar Luís da Câmara

Cascudo analisou e descreveu as relações entre brancos, negros e indígenas no Brasil Holandês

- a parte do território brasileiro governada por holandeses durante o século XVII. Dando

continuidade a pesquisa que desenvolvemos na pós-graduação, nosso objetivo é compreender o

papel de um grupo em particular, destacado por Cascudo em sua obra: os senhores de engenho.

Nossa hipótese é que ele situa esse grupo em uma história mais ampla da região Nordeste,

interpretando sua atuação a partir de algumas oposições básicas, como entre campo e cidade e

entre renda da terra e renda do comércio. Para testá-la, faremos uma comparação entre o texto

de Cascudo e o que sabemos hoje sobre os senhores de engenho, colocando seu texto em uma

perspectiva mais ampla, tentando perceber o que ele imagina, revela e esconde. Para isso,

usaremos os estudos de Stuart Schwartz, Guilherme Pereira Neves e Ronald Raminelli sobre o

Brasil Colonial, além do trabalho de Durval Muniz de Albuquerque Júnior para entendermos a

relação entre Cascudo e o Nordeste. Concluiremos argumentando que o escritor potiguar

constrói uma visão aristocrática e quase feudal da história nordestina, aproximando-a mais da

Europa Medieval do que do próprio Brasil Colonial.

“Verduras frescas com um mágico efeito se estivessem na horta!”: as propagandas de
geladeiras e os lares burgueses cariocas (1928-1940)

João Fernando Correia Dutra

Este estudo tem como finalidade principal analisar de que formas as publicidades

representavam o espaço doméstico carioca durante a implantação da geladeira nos anos de

1928 até 1940. Como existe uma lacuna historiográfica sobre essa temática, um dos objetivos

específicos desse trabalho é, também, incentivar mais projetos de pesquisa que abordem



assuntos como eletrodomésticos a partir da análise de fontes publicitárias. Utilizando-se da

metodologia de pesquisa histórica de Ulpiano Bezerra de Meneses, partimos da problemática

que existe em torno dos trabalhos sobre tecnologia doméstica; este paradigma - relacionado à

banalização dessas tecnologias por serem representadas e vistas, pelos estudos acadêmicos e

pela sociedade, de maneira “simples”, com funcionalidade básica, sem planejamento ou

gerenciamento -, distorce e inferioriza os estudos que partem da perspectiva das tecnologias

domésticas.

Um caranguejo andando para o sul: Josué de Castro e o problema da regionalidade na
década de 1930 em Recife

Renan Vinícius Alves Ramalho

Josué de Castro foi um médico, geógrafo, político e diplomata brasileiro que em uma série de

órgãos oficiais nacionais e internacionais militou pelo fim da fome no mundo. Tendo nascido

em Recife em 1908 e iniciado sua carreira intelectual nessa cidade, Castro foi instado a se

colocar em relação aos temas regionais e locais que animaram o debate político e científico da

capital pernambucana. A partir dos conceitos de centro e periferia de Edward Shils (1992),

tendo por principais fontes textos de jornais e revistas, investigaremos a relação dos escritos de

Castro com as posturas vinculadas ao centro de poder e cultura do Recife na década de 1930.

Ao considerar o caráter ao mesmo tempo localizado – em resposta aos temas próprios do

debate sobre a regionalidade nordestina – e global – a partir de sua visão da fome como

problema universal – chegamos a uma formulação que chamamos de caráter ‘centrífugo’ dos

escritos de Castro. Centrifugo, pois, ainda que se distanciando de uma postura ao centro, tinha

este mesmo centro como o referencial de seu desacordo.

ST 08. HISTÓRIA DAS DOENÇAS

Coordenação: Profa. Dr. Avohanne Isabelle Costa de Araújo (UFMA); Fernando Domingos de
Aguiar Júnior (Doutorando pelo PPGHCS-COC/Fiocruz)

RESUMO:

Este simpósio tem como objetivo discutir sobre as diferentes temáticas e propostas a respeito das

doenças numa perspectiva histórica. Nos últimos anos, historiadoras/es têm refletido sobre as

doenças, entendendo-as enquanto fenômenos sociais historicamente constituídos. Neste sentido,

é importante pensarmos sobre como os diferentes grupos e indivíduos sociais agiam face à

doença e a importância da construção e implementação de políticas públicas de saúde. Este



simpósio pretende criar redes no campo em questão, promover debates sobre as diversas

possibilidades de investigação e reunir pesquisadoras/es, estudantes e professoras/es que tenham

interesse na temática. Acolheremos trabalhos e pesquisas que investiguem as representações e

estigmas sobre as enfermidades; os aspectos que envolvem o cuidado aos enfermos; análises

sobre as práticas terapêuticas; as associações e as organizações não-governamentais de pacientes

e seu protagonismo frente às reivindicações de políticas públicas; os impactos socioeconômicos,

culturais e políticos causados pelas doenças.
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A participação dos agentes da cura na medicina brasileira do século XVIII

Bianca Bárbara da Silva Nascimento

A participação social na sociedade colonial engloba os diferentes povos que construíram o Brasil,

assim, tem-se um contato direto dos povos, sendo ele amistoso ou não, mas que ocorre diante do

contexto social, que remete ao cuidado com a saúde e o trato com as doenças. Desta forma, este

trabalho tem o objetivo de conhecer os agentes da saúde no Brasil durante o século XVIII, e suas

participações na construção das medicinas brasileira. Fazendo uso de diferentes documentos

como tratados médicos da temporalidade específica e denúncias inquisitórias, além do uso da

bibliografia clássica da época. Articulando para o conhecimento do quanto indígenas, africanos e

europeus influenciaram e formaram diferentes formas de cuidar da saúde no Brasil, com objetivo

de atender as necessidades das pessoas que mais precisavam. O papel da miscigenação dos povos

é parte da construção do modo de agir dos agentes, a mostra como cada qual atua com base em

seus conhecimentos indenitários. O modo de atuação de cada um deles foi fundamental para

construção de duas medicinas: científica e popular. Tendo por cada historiador uma divisão



diferente, sob perspectivas que favoreçam o estudo, mas o importante é a compreensão da

atuação destes indivíduos.

Palavras-chave: agentes da saúde; medicina popular; medicina científica; diferenças sociais.

Do que morriam as crianças sertanejas? Doenças e mortalidade infantil nos registros de

óbito da Freguesia de Sant'Ana do Seridó (1877-1879)

Avohanne Isabelle Costa de Araújo

Este trabalho tem como objetivo analisar a causa mortis da população infantil de 0 a 10 anos

registrado nos óbitos da Freguesia de Sant’Ana do Seridó no recorte temporal de 1877 a 1879.

Como aporte metodológico, elaboramos gráficos e tabelas, a partir das informações que foram

armazenadas no banco de dados do Access, levando em consideração os seguintes aspectos:

número de mortos de acordo com a faixa etária e as causas mortis. Dos 194 óbitos computados

para o período supracitado, 56 correspondem a faixa etária de 0 a 10 anos. Os resultados

demonstram que as causas da mortalidade infantil ocorriam por febres, fome, diarreia, beribéri,

dentição e espasmos, que tinham relação com a questão alimentar e má nutrição, principalmente

nos primeiros anos de vida, nos quais os bebês dependiam do leite materno. A seca que assolou a

Província do Rio Grande do Norte, também contribuiu com as altas taxas de mortalidade infantil.

Portanto, é importante problematizarmos a dimensão social das doenças que foram notificadas

entre 1877 a 1879, assim como os fatores que levaram a expressiva mortalidade da população

infantil da Freguesia de Sant’Ana do Seridó, nas quais as péssimas condições de vida e saúde são

aspectos que precisam ser levados em consideração ao analisar os dados quantitativos presentes

nos registros de óbito.

Os discursos sanitários produzidos sobre as epidemias de varíola, no Rio Grande do Norte

(1897-1907)

Thyago Henrique Costa Gomes

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a construção de saberes médico pedagógicos e

medidas educacionais sanitárias surgidas enquanto resultado das epidemias de varíola

observadas no estado do Rio Grande do Norte de 1897 a 1907. A varíola é uma doença

historicamente relacionada às populações humanas, pelo menos, desde o século X, quando a



identificação médica da doença começa a se tornar melhor definida em regiões do medievo

europeu. No Brasil, essa doença tornou-se protagonista de discussões, debates e atenção pública

sanitária, sobretudo, a partir do século XIX e até o século XX. No Rio Grande do Norte, recorte

espacial escolhido neste trabalho, observa-se diversos padrões de menções, medidas e discursos

produzidos a partir das epidemias de varíola, nas fontes analisadas, durante o recorte temporal

escolhido. Essas fontes referem-se principalmente às notícias sobre a temática encontradas no

jornal A República e nas documentações oficiais contidas no Arquivo Público Estadual do Rio

Grande do Norte. Utilizamos como metodologia a análise de discurso, conceito proposto por

Michel Foucault (2014), para compreender como essas fontes “falavam” sobre uma determinada

noção de educação sanitária em um contexto específico do Brasil, no qual a nação passava por

diversas discussões sobre higiene e sanitarismo que determinavam certas posturas

políticas/ideológicas e consequências sociais. Conclui-se que as questões de saúde da população

potiguar se relaciona.

"Menos fecundas"? A contracepção entre prostitutas (Fortaleza-CE, 1970-1990)

Valderiza Almeida Menezes

Esta pesquisa buscou refletir historicamente sobre a prostituição na cidade de Fortaleza-Ceará

entre os anos de 1970-1990, mais especificamente no que se refere à saúde sexual e reprodutiva

das mulheres cisgênero que se dedicavam àquela atividade. O período em questão é reconhecido

pela liberação sexual, ascensão da contracepção medicalizada (pílulas anticoncepcionais,

dispositivos intrauterinos e laqueadura de trompas), e, também, pelo surgimento da AIDS,

aspectos que, segundo alguns discursos da época, fariam com que a atividade da prostituição

entrasse em declínio. Para este trabalho utilizou-se jornais, boletins da BEMFAM – Sociedade

Civil Bem-Estar Familiar no Brasil – (entidade que atuava na distribuição de anticoncepcionais e,

posteriormente, na conscientização contra a AIDS), bem como de entrevistas, através dos quais

se empreendeu uma discussão acerca do conhecimento, uso e recusa dos métodos contraceptivos

por mulheres que trabalhavam como prostitutas nas décadas mencionadas, fossem estes métodos

medicalizados ou “caseiros”. Partindo-se do entendimento de que uma gravidez não desejada

viria a prejudicar a atividade das prostitutas, concluiu-se, porém, que o uso de contraceptivos não

foi vivenciado de forma tranquila e óbvia por aquelas mulheres e que o elogio à maternidade

aparece em seus discursos de forma constante. As memórias de prostitutas permitiram identificar

entre elas uma rede de sociabilidades em que se fazia a indicação de pílulas ou a troca de



conhecimentos sobre métodos caseiros de forma a garantir um cuidado com o corpo no que se

refere à contracepção, questões invisibilizadas nos jornais e documentos da BEMFAM que

consideravam essas mulheres, muitas vezes, doentes e inférteis.

História da aids na Paraíba: Rede de solidariedade e movimentos sociais

Fernando Domingos de Aguiar Júnior

O que conta uma história da aids na Paraíba? Representações acerca da aids foram elaboradas no

bojo da emergência da doença, reforçando narrativas que resultaram na discriminação e exclusão

de sujeitos que foram identificados como culpados pela existência da doença e culpados por

estarem adoecidos (SONTAG, 1989, p. 15-16). Uma história da aids na Paraíba, conta de uma

dinâmica peculiar acerca da história a partir de um estado do Nordeste brasileiro, com sujeitos

sociais historicamente excluídos, envolvendo o conhecimento e a área médica à burocracia do

estado e de sua lentidão, diante também da emergência da aids. Ainda neste cenário, temos a

construção de uma rede ampla de solidariedade que não esteve restrita à comunidade LGBT

(DANIEL e PARKER, 2018, p. 11), resultando no surgimento e protagonismo das ONGs-aids

também na Paraíba, responsáveis pela construção de políticas públicas para pessoas adoecidas,

através do apoio e de parcerias com instituições internacionais que possibilitou e financiou ações

de acolhimento aos doentes, e diversas ações de enfrentamento e prevenção ao hiv/aids

(TIMERMAN, 2015, p. 23). Essa dinâmica local de respostas sociais frente ao desafio da

epidemia de aids na Paraíba, diz da construção de um legado social que foi tecido num lugar

invisível para a sociedade, em meio a disputas e conflitos com os poderes que ainda não

cessaram.

ST 09. DIREITOS HUMANOS PARA QUEM? AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS
EM FOCO

Coordenação: Rafael Barbosa de Jesus Santana (Doutorando em História Universidade
Federal do Rio Grande do Sul)

RESUMO:

O presente simpósio temático tem por objetivo reunir trabalhos que versem, teórica,

metodológica e/ou analiticamente sobre as questões que envolvem a aplicação da categoria

“direitos humanos” quando o foco é a população africana e/ou afro-brasileira nos mais variados



tempos e espaços. Trata-se de enfocar nos direitos humanos aplicados à população do sul

global, principalmente aquela negra da África e do Brasil, população que por séculos foi

privada do desfrute e reconhecimento de sua humanidade. Destarte, o simpósio busca discutir

tanto as concepções localistas dos Direitos Humanos quanto a perspectiva global, que enfoca

nas “condições globais síncronas que, em lugares muito distintos, permitiram a sua aceitação

universal assim como a sua fusão com diferentes genealogias locais” (CONRAD, 2019, p. 98).

Trata-se de deslocar “o foco dos atores e dos titulares de patentes intelectuais para a prática

real” (CONRAD, 2019, p. 99).
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Avaliações nacionais de história: o ENADE e a abordagem da lei 10.639/03

Iriudsana Maria Januário da Costa

Sabrina Querem Apuque Lima Gomes De Oliveira

Este artigo é o resultado final de uma pesquisa iniciada em 2018 e com duas etapas anteriores.

Após estudarmos a aplicabilidade da Lei 10.639/03 no Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), uma inquietação surgiu: Quem estamos formando como historiadores e como esses

historiadores estão sendo formados? A partir dessas inquietações decidimos analisar o Exame

Nacional de Desempenho dos Estudantes - o ENADE e a aplicabilidade da Lei 10.639/03. A

análise das questões ocorreu de acordo com o método de análise de conteúdo de Bardin,

associado com as referências das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Sendo um total de cinco edições pesquisadas e um total de dez questões referentes a ensino de

história da África e cultura afro-brasileira que foram analisadas. Apesar de já podermos ver

uma alteração na abordagem, ainda há um longo caminho pela frente, principalmente no que

diz respeito à quantidade de questões que contemplem a lei 10.639/03.



Questões epistemológicas, axiológicas e teleológicas do conceito de direitos humano

Rafael Barbosa de Jesus Santana

O presente trabalho de cunho metodológico qualitativo, baseado em revisões e análises

bibliográficas, almeja tensionar e problematizar a aplicabilidade e concepção da categoria

direitos humanos quando se pensa no sul global e, especificamente, no continente africano. A

partir desse enfoque pretende-se discutir teoricamente os delineamentos do mencionado

conceito, constituindo um arcabouço argumentativo calcado nas reflexões de Valentin-Yves

Mudimbe, Achille Mbembe, Sebastian Conrad e Jean Bosco Kashindi, autores que explicitam,

direta ou indiretamente, as epistemologias, axiologias e teleologias que movimentam este

conceito. Conclui-se que, apesar da necessária descolonização dos ditos direitos humanos, é

preciso também vislumbrar suas potencialidades, confluências, embricamentos e

ressignificações no continente africano.

ST 10. CONFLITOS, TENSÕES E AGÊNCIAS NO ANTIGO NORTE: RELAÇÕES DE
PODER ENTRE SUJEITOS E O ESTADO BRASILEIRO NO LONGO SÉCULO XIX
(1808-1920).

Coordenação: Me. Fabio André da Silva Morais (Deptº. de História – UERN – Assú); Dr.
João Fernando Barreto de Brito (Dept°. de História – UERN – Assú)

RESUMO:

A criação desse simpósio temático visa fomentar discussões a respeito das relações

socioeconômicas, políticas e institucionais, as quais compunham a conflituosa teia entre Estado

e sociedade no longo século XIX. Nossa proposta justifica-se pela relevância de se investigar as

tensões entre pessoas da “arraia miúda”, autoridades políticas, potentados locais e instituições

do Estado brasileiro – em seus diferentes níveis burocráticos, de ministérios à municipalidade.

Interessa-nos a apreensão das visões de mundo e estratégias tomadas pelos primeiros,

sobretudo, a conquista/conservação de direitos tomados como costumeiros e fundamentais à

sobrevivência, o exercício da cidadania e a resistência às ações extrativas do Estado. Serão

bem-vindos trabalhos sobre o cotidiano, relações culturais e religiosas, trabalho, escravidão,

violência e recrutamento, homens e mulheres pobres livres, indígenas, disputas em torno da

propriedade, formas de associativismo e ativismos no pós-abolição, dentre outros.
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As disputas na ribeira do Ceará-Mirim: a atuação política do capitão-mor dos índios da
vila de Extremoz Hipólito da Cunha da Assunção (1800 – 1812)

Pedro Pinheiro de Araújo Júnior

Analisa a atuação política dos agentes camarários e militares indígenas da Vila de Extremoz do

Norte, Capitania do Rio Grande do Norte, nos primeiros anos do século XIX. Dentre o

expoente desta atuação, destacou-se o capitão Hipólito da Cunha, o qual, devido a sua

diligência nas várias esferas do poder temporal da referida vila, como vereador, presidente da

câmara e diretor dos índios, foi uma importante liderança política junto da população indígena

em Extremoz, principalmente, nas querelas relacionadas à posse das terras e ao trabalho

compulsório. Para enveredar nessa investigação, analisamos as fontes administrativas do

Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Público Estadual João Emerenciano em Pernambuco e

a Biblioteca Nacional. Deste modo, foram selecionadas cartas, requerimentos, ordens régias e

ofícios trocados entre o Senado da Câmara de Extremoz, os governadores das Capitanias do

Norte, da Mesa do Desembargo do Paço e Mesa de Consciência e Ordens. Assim sendo, com o

cruzamento de fontes que utilizamos, através do método onomástico, foi possível identificar

que Hipólito da Cunha e demais oficiais indígenas, como Antônio Dinis Pereira e Ignácio

Duarte, protocolaram uma queixa junto ao desembargador da Comarca da Paraíba contra os

moradores “principais” da Vila de Extremoz em relação à posse irregular das terras

pertencentes aos moradores indígenas. Por fim, a posição firmada por esses personagens,

demonstra um protagonismo indígena na capitania analisada no início do século XIX, e esse se

configurou, na utilização dos espaços de poder, seja camarário ou militar, para a defesa do



coletivo dos povos originários reterritorializados neste lugar. História Indígena; Vila de

Extremoz; Diretório dos índios; História do Rio Grande do Norte; Protagonismo indígena.

Dentro e fora das senzalas: formas de sobrevivência escrava em Assú (1850- 1870)

Taisy Oliveira de Carvalho

A escravidão negra em Assú localizada no Estado do Rio Grande do Norte, com o Recorte

temporal 1850-1870, foi escolhido por apresentar a partir das fontes um número significativo

de escravos, e por ser um período de modificações econômicas na região. Objetivamos aqui

quantificar esses escravos e sua participação no conjunto da população; Comparar esse

contingente com o de outras cidades da mesma província; Compreender como os negros

escravizadas em Assú no final do século XIX conseguiram sobreviver em meio as repressões,

observando as formas de convivência e quais as táticas que utilizavam em seu cotidiano. Para

isso, foram utilizados registros de batismos, censos populacionais, relatórios dos presidentes de

províncias, jornais e tabelas construídas em pesquisas, onde constam o nome do batizado, do

proprietário do escravo, da mãe dos batizados, o local de batismo, o nome dos pais, padrinhos e

madrinhas quando escravos. Esse conjunto de fontes permitem demonstrar a quantidade

relevante de escravos no período estudado, mapear locais das propriedades, assim como seus

donos. Contribuem ainda para termos uma visão do cotidiano e das formas de resistência dos

escravos na cidade de Assú, naquele período. Nesse sentido, Assú aparece como um grande

reduto de escravos, ainda que a mão de obra livre prevalecesse. Esse quantitativo variou de

acordo com as condições econômicas da província e de Assú. Assim, podemos ver através das

fontes as formas de resistência, como a fuga ou seu cotidiano nas fazendas e nas casas no

centro da cidade.

A lei de 10 de junho de 1835 e sua real aplicabilidade pensadas com base no caso da

escravizada rita (São José de Mipibú, 1875).

Yasmim Azevedo da Silva.

A partir da década de 1830, no Império do Brasil, os crimes cometidos passaram a ser julgados

à luz das disposições presentes no Código Criminal. No plano teórico, a partir de tais

dispositivos, aqueles que fossem enquadrados como criminosos de acordo com o disposto na

lei, deveriam ser julgados levando em consideração única e exclusivamente a tipologia do



crime que haviam cometido. Contudo, na prática, continuaram a ser aplicadas penas de acordo

com a condição social dos criminosos e das vítimas, o que fez com que se perpetuasse punições

exclusivas para os sujeitos escravizados. Nesse contexto, o aparato legal demonstra a

preocupação senhorial em manter seus escravizados controlados sob a égide do sistema

escravista. Entretanto, muitas foram as variáveis relativas à aplicação da Lei de 10 de junho de

1835, criada exclusivamente para punir os escravizados que cometessem algum crime contra a

vida de seus senhores e suas famílias, o que nos propomos a refletir no presente artigo, por

meio de um processo-crime de envenenamento da província do Rio Grande do Norte. Por meio

de tal estudo de caso, pudemos concluir que, na prática, a execução de tal lei esbarrava em

outras questões igualmente relevantes para os proprietários. Em um período em que cada vez

mais o regime escravista era enfraquecido e o preço dos escravos aumentava, também era de

interesse dos senhores proteger o seu patrimônio, o qual poderia ser comprometido pelas

consequências da aplicação da lei, ou seja, pela prisão, morte ou castigo aplicado aos

escravizados.

Recrutamento militar na província da Paraíba (1840-1864).

Lis de Araújo Meira.

O trabalho tem como proposta apresentar questões examinadas na pesquisa em andamento

desenvolvida no doutorado pelo PGH -UFRPE, que tem como objetivo geral analisar a

capacidade que a província da Paraíba teve de mobilizar recrutas no período de 1840 a 1864,

apontando as possíveis causas que levaram a província a figurar como uma das mais refratárias

ao processo de alistamento de homens para o serviço militar, tendo uma representação

proporcionalmente negativa em relação à maior parte das outras províncias, seja como

voluntariado ou recrutamento forçado. Sendo esse o problema central da pesquisa, vincula-se a

tese às concepções da História Cultural e da Nova História Militar, abordando e discutindo

questões sociais e culturais ligadas ao processo de recrutamento militar, que funcionam como

chaves para a construção da resposta a ser desenvolvida. A análise documental tem como

fontes principais ofícios enviados e recebidos pelos presidentes de província que se encontram

sob a guarda do Arquivo Estadual Waldemar Bispo Duarte, Relatórios dos Presidentes de

Província, Periódicos que circulavam na província no período analisado e Relatórios do

Ministério da Guerra. Nesse trabalho, discute-se o recrutamento como instrumento de controle

estatal, enquanto observa-se seus limites, levando-se em consideração as barganhas políticas e



o clientelismo, além da resistência dos indivíduos que se configuravam como alvo do processo

de recrutamento. Sendo assim, é proposto uma análise sobre as relações entre instituições

militares e a sociedade, especificando práticas, representações e simbologias ligadas ao

processo de recrutamento militar, próprias das culturas políticas oitocentistas.

A guarda nacional na província do Rio Grande do Norte: segunda fase (1850-1889).

Fabio André da Silva Morais.

A Guarda Nacional foi criada no Brasil através de lei de 18 de agosto de 1831 e idealizada

como uma força militar capaz de auxiliar o Exército e atuar com funções policiais. A

instituição viveu três grandes fases: a primeira fase, de sua criação em 1831 até 1850; uma

segunda fase, iniciada no ano de 1850, quando a instituição militar passou por reforma em sua

legislação com a lei n°602 de 19 de setembro de 1850 (em 1873 a instituição passou novamente

por outra reformulação), até a proclamação da República (1889); e finalmente, uma terceira

fase republicana, quando a instituição foi paulatinamente incorporada pelo exército, sendo

extinta em 1922. Em sua primeira fase, a Guarda Nacional teve um papel importante na

repressão às revoltas populares ocorridas durante a regência. Enquanto uma força paramilitar

que atuava em todo o território do império, organizada localmente, responsável pela ordem

pública e dirigida, sobretudo, pelos notáveis locais, a milícia acabou se tornando um poderoso

mecanismo de controle social. A Guarda Nacional detinha uma capilaridade que poucas

instituições possuíam no Brasil oitocentista. Dessa forma, o presente trabalho trata da atuação e

da interação política e social da Guarda Nacional na Província do Rio Grande do Norte durante

a sua segunda fase (1850-1889).

Para onde vão os colonos de Sinimbú: ordenamento e disciplina dos braços livres nas obras de

melhoramento no vale do Ceará-Mirim (1878-1879).

João Fernando Barreto De Brito

Duríssimo era o cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras pobres livres do Império do Brasil,

especialmente na segunda metade do século XIX. A década de 1870, particularmente, foi marcada por

intensos conflitos diretamente relacionados ao desmoronamento da escravidão e aos esforços do Estado

em direcionar e disciplinar esses trabalhadores livres aos senhores agricultores, face a crescente

migração dos braços cativos às lavouras do sul ou mesmo a províncias vizinhas. No Rio Grande do



Norte, outros elementos tornavam ainda mais dramática a sobrevivência destas pessoas. A seca, a fome,

as doenças e o flagelo da corrupção assolavam parte da população e eram ingredientes de uma nova

receita no domínio dos senhores sobre os braços livres. Diante desse quadro, de arbítrio e precarização

das relações laborais e dos direitos de cidadania, propomo-nos investigar para onde foram –

direcionados - os retirantes da malfada Colônia Sinimbú (1878). Que estratégias foram colocadas em

prática pelas autoridades provinciais do Rio Grande do Norte e pelos senhores de engenho do ubérrimo

vale do Ceará-Mirim, no tocante aos ex-trabalhadores da extinta Sinimbú? Que sorte (ou azar) tiveram

aqueles ex-colonos? É na busca destas respostas que o presente trabalho se justifica. Para tanto,

recorremos aos jornais, documentos da oficialidade e registros de óbito para elucidar quais caminhos

percorreram os retirantes e ex-colonos de Sinimbú, de modo a confrontá-los no intuito de compreender

o que escondem em suas entrelinhas e silenciamentos.

A enxada e a chibanca: a experiência de organização dos operários salineiros no Rio

Grande do Norte (1892-1964).

Aledson Manoel Silva Dantas

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação do operariado salineiro no Rio Grande do

Norte, no contexto do trabalho de extração do sal no estado entre o século XIX e o século XX.

Foi da insatisfação com as condições de trabalho, ainda análogas à escravidão, que se

formaram as primeiras associações de trabalhadores, ainda no final do século XIX. O

reconhecimento oficial, todavia, somente será alcançado após a Segunda Guerra Mundial, já ao

final da década de 1940. Os sindicatos do Rio Grande do Norte sofreram forte repressão em

1964 com a instauração do regime civil-militar no estado e a perseguição de suas lideranças e

substituição por interventores. Por meio da análise de matérias publicadas na imprensa,

especialmente nos jornais A Ordem, O Poti e O Diário de Natal e de memórias de lideranças

sindicais e relatórios publicados pelo governo do estado será possível compreender a situação

material do operariado salineiro e a sua luta por direitos e melhores condições de trabalho.

ST 11. HISTÓRIA RECENTE – O BRASIL E SUAS RECORRENTES

ENCRUZILHADAS DEMOCRÁTICAS: O PASSADO QUE NÃO PASSA NA

REPÚBLICA TUTELADA.



Coordenação: Prof. Dr. Haroldo Loguercio Carvalho (Departamento de História da

UFRN/ProfHistória); Herbert Alexandre Vieira dos Santos( Professor de História do Estado do

RN/mestrando do ProfHistória/UFRN)

RESUMO:

O Simpósio objetiva reunir trabalhos que procuram refletir sobre dois dilemas que assolam os

historiadores no Brasil contemporâneo: de um lado a necessidade de legitimação das

abordagens historiográficas que buscam respostas suficientes para compreender a constante

histórica brasileira que relaciona os avanços sociais e os recuos políticos ao longo da república,

considerando o complexo convívio entre sociedade civil, elites econômicas e militares. De

outro lado, as incidências desta falta de recepção pública entre o conhecimento histórico

acumulado nas universidades e na histórica escolar ensinada e seus enfrentamentos com as

massificações negacionistas e revisionistas experimentadas na cultura histórica pública

brasileira emanada por não historiadores, que desafiam os professores de história a criarem

estratégias de ensino que transitem para além dos embates travados na arena política, sejam

eles experimentados no cotidiano das relações concretas ou no ambiente virtual que emergiu

como centralidade nos últimos anos.
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ST 12. HISTÓRIA, ARQUEOLOGIA E MUSEUS

Coordenação: Prof. Dr. Naudiney de Castro Gonçalves (UERN)



RESUMO:

A proposta do Grupo de Trabalho é congregar pesquisas que percebam o patrimônio cultural a

partir de bens que fazem referência e agregam identidade à memória de diferentes grupos,

sejam esses bens artísticos, históricos, arqueológicos ou etnográficos. O patrimônio

arqueológico relaciona-se com outras áreas do conhecimento enquanto produto da ação humana,

vinculando-se a outros elementos da cultura local e aos diferentes conteúdos curriculares.

Propomos compreender a abrangência das produções acadêmicas e a necessidade da

interdisciplinaridade para o desenvolvimento das pesquisas. Abordaremos o debate dos

diferentes exemplos de fomento, preservação e conservação de diferentes bens culturais. O

intuito é contemplar ações educativas e museológicas no contexto do patrimônio cultural do

Rio Grande do Norte.
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Mediação em Patrimônio histórico no RN

Erick Emannoel de Oliveira Alves

A pesquisa se trata de um estímulo e conscientização ao público da importância do

Patrimônio, e como ele se relaciona com a história e a memória do estado, com a finalidade

ampliar a preservação e visibilidade dos mesmos perante a sociedade do estado, Em sentido

etimológico, patrimônio advém de patrimonium, uma junção de “patri”, termo designador de

“pai”, com “monium”, que exprime “recebido”, para referir-se à “herança”. Desde a noção

mais antiga que manifesta o desejo de transmitir os bens da família, até a noção mais



contemporânea, que desenvolve a ideia de um patrimônio a ser transmitido para as gerações

futuras, nota-se como o conceito é uma construção social. Mas como isso se aplica na história?

esse patrimônio, se mantém vivo graças às práticas de memória que os revestem em nome de

um “investimento de identidade" a ser transmitido. Vários são os horizontes a serem

explorados em diferentes escalas – internacionais, nacionais e locais – que atravessam os bens

culturais. Aqui no RN grande é a lista desses monumentos, sejam eles materiais ou imateriais,

como a Catedral velha, Beco da lama, praça André de Albuquerque e a conhecida ginga com

tapioca. Cada um desses citados contam uma história, seja através da memória coletiva do

estado, documentação ou de sua arquitetura, o que não se nega é que de fato, ensinar sobre

esses é automaticamente ensinar sobre a construção da identidade do estado. E como essa

mediação pode ser feita? Convém ressaltar que a proposta de “educação patrimonial” do

próprio Iphan pressupõe um conhecimento de várias noções de patrimônio, essa mediação não

é somente realizada por agentes do serviço público entre os “solicitantes” e os “atingidos”

pelas políticas de preservação. Pode ser feita por alguém que se envolva em processos

educacionais, nos espaços formais ou informais, como escolas, museus, pontos turísticos da

cidade e associações comunitárias, que tenham foco no patrimônio cultural, A pesquisa chega

algumas conclusões de como se mediar esse conhecimento: Problematizar sua construção,

enfatizando a ação dos sujeitos envolvidos em sua construção; Discutir os processos sociais e

históricos que o geraram: busca enfatizar as atribuições de valor acionadas nas operações de

patrimonialização como uma forma de desvelar suas experiências; Sob suspeição uma

perspectiva do processo educativo que oponha educadores e educandos como esclarecidos e

não esclarecidos: importa para desestabilizar certezas, através de indagações de valores

atribuídos e/ou atribuíveis ao acervo patrimonial; Valorizar as mais variadas instituições que o

protegem e o dão visibilidade, reconhecendo as variadas contribuições dos profissionais que

neles atuam.

ST 13. ENSINO DE HISTÓRIA: PESQUISAS E PRÁTICAS ESCOLARES

Coordenação: Prof. Dr. Robson William Potier (SEEC/RN); Prof. Ma. Leda Virginia Belarmino
Campelo Potier (Doutoranda PPGH/UFRN – SEEC/RN)

RESUMO:

A História nos permite problematizar o nosso passado a partir do nosso presente, buscando

compreender a nós, a nossa sociedade e assim vislumbrar perspectivas de futuro. Partindo dessa

premissa, o presente simpósio temático propõe reunir professores e pesquisadores interessados



em realizar discussões relacionadas ao Ensino de História, através de pesquisas e práticas

educativas desenvolvidas no e sobre o espaço escolar. Em tempos em que o debate sobre temas

como Democracia, Direitos Humanos, relações étnico-raciais, por exemplo, tem se tornado cada

vez mais presentes no cotidiano, este simpósio se apresenta como um espaço para reflexões

sobre a questão da aprendizagem histórica, a partir das experiências escolares e de pesquisas que

tenham por objeto o Ensino de História. Nos interessamos por trabalhos que versem sobre

Didática da História, livros didáticos, produção de materiais didáticos e suas aplicações, relatos

de experiência e políticas públicas para o ensino de História.
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“Lousa para quê te quero?”: uma visão sobre o uso da lousa no ensino de história

Mateus Sávio Rodrigues de Oliveira

Este trabalho tem origem nas atividades da disciplina “Orientação Teórico-Metodológica e

Estágio Supervisionado III”, ministrada pela professora Aryana Costa, no curso de

História/Campus Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) junto às

turmas da terceira série do Ensino Médio da Escola Estadual Moreira Dias, localizada no bairro

Doze Anos, em Mossoró/RN. Tem como objetivo discutir/analisar o uso da lousa no ensino de

História, a partir da experiência do estágio de regência. Com o avanço tecnológico o quadro

passou a ser “esquecido” ou “rejeitado” por parte dos docentes; e, como consequência, há uma

busca para substituí-lo do processo do ensino-aprendizagem. Entretanto, esse processo esbarra na

acessibilidade, uma vez que parte das escolas públicas não possui estrutura suficiente para



atender as demandas. Assim, visando um ensino de boa qualidade e acessível – sem ficar “preso”

a tecnologia, embora entenda sua importância – foi adotado, durante o estágio, o uso da lousa de

forma criativa. Dessa maneira, ao invés de “montar” slides para a aula, foram montados

“esquemas”, que se aproximam do “mapa-mental”, para serem escritos na lousa e copiado pelos

discentes. Por fim, como resultado, podemos constatar que esse trabalho foi de suma importância,

havendo retorno positivo por parte dos discentes. Logo, buscamos não somente mostrar que uma

boa aula pode ser ministrada de forma “simples” – uma vez que o objetivo de uma aula de

História é a reflexão –, mas também proporcionar aos alunos um ensino decente, fazendo do

quadro um material essencial para o bom desempenho das aulas.

As possibilidades da experiência do estágio: construção de materiais didáticos para o

ensino de história

Jéssica Fernanda da Silva

Vitória Bezerra dos Santos

Esse trabalho trata sobre um relato de experiência vivenciado em uma turma da 2° Série do

Ensino Médio, na Escola Estadual Gilberto Rola, por meio do último Estágio Obrigatório do

curso de licenciatura em História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

A partir da necessidade que se apresentava para avaliação dos alunos, foi pensada uma atividade

que buscava a maior adesão dos mesmos tendo em vista as diversas dificuldades que se

apresentavam, como por exemplo a ausência dos alunos devido a falta do transporte escolar.

Desse modo, foi lançada uma proposta para produção de histórias em quadrinhos (HQs) que

abordassem a temática trabalhada em sala de aula, sendo essa, as guerras e revoltas nativistas que

ocorrem no período do Brasil Colonial. Para isso, a turma foi dividida em grupos, e para

efetivação da HQ teriam que abordar os seguintes pontos: localização geográfica, recorte

temporal, sujeitos envolvidos, motivações e consequências. A proposta teve um resultado

esperado, pois os alunos se envolveram na produção e também foi possível perceber a sua maior

compreensão do conteúdo, pois além de estar envolvendo diferentes linguagens, foi desenvolvida

a habilidade criativa dos alunos, por meio de uma produção com certa autonomia, o que

possibilitou a sua maior compreensão. Além disso, com os Hqs, seria permitido um debate de

uma forma diferente sobre o tema, contribuindo no processo do ensino de história e no aprender

história.



Literatura mesopotâmica no ensino básico de história: reflexões a partir da epopeia de

Gilgamesh

Maria Eduarda Leal de Oliveira Rodrigues

O artigo busca refletir sobre as contribuições de uma abordagem didático-pedagógica da

literatura da Mesopotâmia no ensino básico por professores de História a partir da tradução da

Epopeia de Gilgamesh realizada por Jacyntho Brandão (2017). De forma mais específica,

pretendemos potencializar, a partir da análise da obra, ações didáticas que visem analisar os

diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo, uma das habilidades específicas a serem

desenvolvidas no ensino básico de história (BRASIL, p. 421). A análise iconográfica do texto e a

leitura bibliográfica possibilitaram apreender que abordar a literatura da Mesopotâmia na

antiguidade permite que os professores de história na rede básica de ensino proporcionem aos

estudantes o contato com fontes e o desenvolvimento de noções de alteridade necessárias para a

formação cidadã, identificando a existência de formas de experienciar e significar a morte, a

religiosidade, a cidadania, etc., diferentes, o que possibilita a construção de identidades

(GUARINELLO, 2013, p. 8). Além disso, a discussão em torno das contribuições literárias

históricas orientais pode romper com a noção de uma centralidade das contribuições ocidentais,

que se fortaleceram sobretudo durante as décadas em que a historiografia esteve imersa em um

internalismo metodológico e um eurocentrismo morfológico (MORALES, SILVA, 2020). Por

fim, pudemos concluir que não somente a Epopeia de Gilgamesh, mas também outros escritos da

literatura mesopotâmica, como o Enuma Elish e os escritos atribuídos a Enheduanna, também

possuem potencial para uso didático, apesar de não haverem sido analisados neste artigo

aprofundadamente, o que indica um caminho para estudos futuros.

A cidade como sala de aula: uma proposta de aula de campo: “entre o patrimônio cultural

lugares de uma memória silenciada''

Luciano Fabio Dantas Capistrano

O que pretendo é mostrar possibilidades pedagógicas para o estudo de parte da cidade,

identificando transformações e permanências e, ao mesmo tempo, selecionando documentos e

refletindo sobre eles. Por vezes trabalhada, como elemento pitoresco, por vezes nem mencionada,



a história local tem sido um dos pontos mais frágeis na disciplina História no ensino básico.

Nestes termos presentes na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) me fiz andarilho das ruas

e becos da urbe. Na verdade, os conceitos historiográficos da BNCC são pilares a fundamentar o

desenvolvimento de projetos objetivando ocupar as ruas e as redes sociais com a temática do

Patrimônio Cultural, e, deste modo inserir, essa temática, no âmbito dos ambientes formais e

“informais” de educação, pois necessário pautar políticas públicas com o viés da educação

patrimonial. O presente trabalho começou a ser pensado quando em uma aula de campo com

discentes da 3a série do ensino médio, ao fazer uma exposição sobre a Praça André de

Albuquerque e citar alguns elementos da memória silenciada dos tempos do Prefeito Djalma

Maranhão, um professor de Matemática fez uma intervenção citando uma casa não bairro das

Quintas onde o ex-prefeito guardava um arsenal de armas para a revolução comunista.

Estávamos em 2017 com as avalanches de Fake News sobre o Golpe Civil Militar de 1964. As

inquietações me fizeram pensar na importância de um roteiro sobre as memórias silenciadas no

pôs 1964. Nas considerações finais, será apresentado um material didático, baseado na minha

dissertação: Os Envelopes de Clio: a elaboração de fontes para o ensino da história local na

escola básica. A partir da temática do Patrimônio e o Golpe Civil/militar de 1964 será

apresentado um roteiro didático para a terceira série do ensino médio. A proposta uma oficina

em duas etapas, a primeira na sala de aula e a segunda na aula de campo, especificamente no

quarteirão da Praça André de Albuquerque.

O ensino remoto emergencial nas aulas de história da educação básica (2020-2021)

Leda Virginia Belarmino Campelo Potier

No Brasil o ano de 2020 trouxe, em virtude da pandemia do novo coronavírus, novas demandas e

perspectivas para o ensino brasileiro em todas as suas instâncias. Essas demandas ajudaram a

produzir mudanças que se relacionaram, entre outros fatores, com questões de saúde pública,

acesso à tecnologia e, não menos importante, com o impacto produzido por novas formas de

aprendizagem para os estudantes de todo o país. Parte da conjuntura supracitada, os processos de

ensino e aprendizagem em História, nosso principal objeto para este trabalho, precisaram ser, em

grande medida, repensados e redefinidos em termos de critérios, procedimentos e estratégias. É a

partir desse contexto que buscaremos apresentar as ideias iniciais de uma pesquisa em

andamento no doutorado em História da UFRN, objetivando compreender que ensino e

aprendizagem de história foi possível de ser realizado nesse período, analisando, para tanto as



políticas públicas brasileiras desenvolvidas nos anos de 2020 e 2021, bem como as experiências

dos professores e estudantes que estiveram envolvidos nesses novos espaços de aprendizagem.

Para o desenvolvimento dessas reflexões, iremos partir dos pressupostos teóricos e

metodológicos de Jörn Rüsen, em especial a partir da sua perspectiva sobre o impacto do

conhecimento histórico na vida prática dos indivíduos, essa discussão também será realizada a

partir da perspectiva das Tecnologias Mundanas e a forma como os sujeitos estão inseridos no

mundo tecnológico e como se apropriam dessas ferramentas.

Livros didáticos de história do rio grande do norte: narrativa(s) e identidade(s) (1971-2005)

Luís Felipe Gomes Valcácio

O presente trabalho faz parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido entre setembro

de 2021 e agosto de 2022, tendo como objetivo responder a problemática de pesquisa sobre qual

a história contada pelos livros didáticos de História do Rio Grande do Norte. Em especial, as

narrativas e identidades mobilizadas por esses livros datados do período de 1971 a 2005, visando

explorar essa temática tão importante para entender a cultura escolar. Para isso, foi realizada a

análise de dez livros didáticos de História regional, utilizando como metodologia a base da

produção histórica, construindo uma problemática com um espaço temporal bem definido, que

dialoga com as fontes estabelecidas para a produção de uma pesquisa histórica. Assim,

realizando uma crítica historiográfica, visando a necessidade da avaliação constante do que é

escrito para que não se imobilize essas narrativas. Dessa forma, embora ainda não se tenha

concluído o trabalho em função da pandemia, número de fontes (livros didáticos disponíveis) e o

longo período coberto por esses vestígios, já foi possível observar alguns resultados, como a

forma como são retratados alguns dos principais períodos históricos que compõe os livros

didáticos regionais, como é tratada a identidade e, em menor destaque, o papel das imagens,

mapas e atividades.

O meu lugar tem história: zona norte de Natal em sala de aula

Daniel Luiz Sousa de Lima

O presente trabalho tem como finalidade apresentar o processo de produção de material didático

intitulado "Da Ponte Para Cá – ocupação e processo de urbanização da Zona Norte de Natal" no



âmbito do PIBID de História - UFRN/Natal. O material didático foi elaborado e executado na

Escola Estadual Zila Mamede situada no bairro do Pajuçara que por sua vez está inserida na

Zona Norte da cidade. Partindo disto, observa-se que em materiais didáticos e em livros que se

propõem discutir a história da cidade, a Zona Norte é pouco apresentada ou mesmo excluída das

narrativas sobre a construção do espaço natalense, mesmo sendo essa a maior Zona

Administrativa com uma população que ultrapassa 300 mil habitantes. Dessa forma, objetivou-se,

com a construção do material, discutir identidades e também aprofundar conceitos introdutórios

da História por meio de análise de fontes, além de problematizar a realidade atual por meio de

análise do passado. Neste sentido, o material didático é dividido em três momentos de análises,

partindo sempre da realidade dos estudantes e colocando em perspectiva os problemas vividos

pelos cidadãos da Zona Norte. Portanto, analisando o passado a partir de problemáticas do

presente. O trabalho coloca em discussão o papel do professor de História, problematizando o

currículo e a seleção de conteúdos, compreendendo a sala de aula como espaço de produção de

conhecimento.

A representação da região nordeste a partir da consciência histórica dos alunos da escola

cidadã integral técnica Obdúlia Dantas em Catolé do Rocha/pb

Hyago Saraiva Domingos

Esse trabalho é uma parte da minha dissertação em andamento do PROFHistória. Problematiza-

se as representações a respeito da região Nordeste a partir da cultura histórica e consciência

histórica de estudantes da Escola Cidadã Integral Técnica Obdúlia Dantas da cidade de Catolé do

Rocha, na Paraíba. Pretende-se, ainda, estimular o uso da história local nas aulas de história

como meio de articulação com a história estadual, nacional e internacional. Os estudantes que

fazem parte dessa pesquisa têm entre 15 a 18 anos, em sua maioria, de baixa renda, oriundos dos

bairros periféricos da cidade, de cidades vizinhas ou em comunidades rurais do município sede

da escola: uma mescla das turmas da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico dos cursos de

Marketing e Segurança do Trabalho. Os conceitos em diálogo (cultura história, consciência

história e ensino de história) referenciam o entendimento de Jörn Rüsen (2001, 2007, 2011). Para

pautar o debate a respeito da representação do Nordeste na academia, recorre-se às contribuições

de autores como Gilberto Freyre (1989), Djacir Menezes (1995), Rosa M. Godoy Silveira (1984)

e Durval M. Albuquerque Jr. (1999). Metodologicamente, a pesquisa se baseia em um estudo



descritivo quanti-qualitativo, fundamentado a partir das aulas da disciplina de História que

possibilitou a utilização do método de problematização da realidade do Arco de Marguerez.

Ensino de história a partir de narrativas de cordéis sobre Juazeiro do Norte (2011 - 2022).

Robson William Potier

Juazeiro do Norte - CE, cidade cujas tessituras são continuamente perpassadas por elementos

sagrados e profanos, desenvolveu-se em torno da icônica personagem do Padre Cícero, do

catolicismo popular, das imensas romarias e de uma vultosa produção de cordéis que narraram o

lugar mundo afora. Em 2011, uma equipe formada por artistas e memorialistas, ligados a

instituições públicas e privadas, foi formada para planejar as comemorações do jubileu de 100

anos da cidade de juazeiro do Norte, sob o argumento de que “uma das melhores formas de

‘contar a história’ de Juazeiro seria através de cordéis”. Foi, então, organizada uma coleção que

reuniu 100 folhetos de cordel, publicados ao longo de um século (Coleção Centenário-Literatura

de Cordel: 1911 – 2011). Em 2021 defendi, no formato de tese de doutorado em história, uma

pesquisa que buscou analisar as formas como a Coleção buscou dar manutenção às memórias

acerca de Juazeiro do Norte, de modo a reafirmar sua tez de território sagrado. A presente

pesquisa, em andamento, dá continuidade a esses estudos sendo que, dessa vez, partirá do fato de

que cada escola pública de Juazeiro recebeu um exemplar da Coleção a fim de que os cordéis ali

contidos pudessem ajudar “ensinar a história da cidade nos espaços escolares”. Seguiremos pela

premissa de que as teorias e métodos da ciência histórica devem estar na base do ensino de

História, para investigar criticamente as formas com as quais os cordéis da Coleção tem sido

usados com fins didáticos nas salas de aulas juazeirenses.


