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Apresentação 

 

 

 

Entre os dias 26 e 30 de Novembro de 2018 ocorrerá, na Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT), campus de Cuiabá, a nona edição do Simpósio Nacional de 

História Cultural. 

O Comitê Científico do GT Nacional de História Cultural [Profª. Drª. Rosangela 

Patriota Ramos (Coordenadora), Prof. Dr. Alcides Freire Ramos e Profª. Drª. Maria Izilda 

Santos Matos], deseja dar continuidade ao trabalho desenvolvido nas edições anteriores, 

ou seja, divulgar pesquisas originais e, ao mesmo tempo, suscitar debates em torno de temas 

já consagrados no âmbito da História Cultural, sempre estimulando reflexões acerca de 

perspectivas teóricas e metodológicas, que dão base para os campos de interlocução do 

historiador cultural. 

Se em encontros anteriores temas como Sensibilidades, Sociabilidades, Imagens, 

Linguagens, Representações, Paisagens e/ou as Escritas da História foram os eixos 

norteadores, nessa nona edição, o Simpósio Nacional de História Cultural, por decisão do 

Comitê Científico do GT, se propõe a esquadrinhar, de maneira aprofundada, uma 

temática de grande interesse para os historiadores, a saber: CULTURAS – ARTES – 

POLÍTICAS / Utopias e distopias do mundo contemporâneo: 1968 – 50 anos depois. 

Esse tema central permite muitas possibilidades de trabalho que poderão ser 

contempladas pelos proponentes e participantes dos Simpósios Temáticos. Com efeito, os 

problemas centrais do IX Simpósio oferecem a oportunidade para refletir acerca das 

diferentes maneiras de produzir conhecimento em história em sua interface com os debates 

teórico-metodológicos atinentes aos diálogos com as memórias, com as artes e com o 

pensamento político. Com efeito, nas últimas décadas, os horizontes investigativos e de 

pesquisa do Historiador Cultural ampliaram-se, sobretudo graças aos estímulos 

proporcionados por temas e objetos privilegiados pelos historiadores que se voltam para 

esse campo. Em suma: o propósito do IX Simpósio Nacional de História Cultural é o de 
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enfrentar tanto desafios teóricos e interpretativos, quanto analisar procedimentos e práticas 

atinentes ao ofício do historiador que se volta para a História Cultural. 

Por fim, cabe esclarecer: o IX Simpósio organiza-se, à semelhança das edições 

anteriores, em torno de Conferências, Mesas Redondas, Simpósios Temáticos e 

apresentação de painéis de Iniciação Científica. Com isso, o Comitê Científico do GT e a 

Comissão Organizadora Local pretendem oferecer as condições básicas para que 

pesquisadores diversos e em momentos diferentes de suas formações possam se encontrar 

e debater de maneira produtiva suas propostas e ideias. 

 

Comissão Organizadora 
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Programação Geral 

 

 

Segunda 
26/11/2018 

Terça 
27/11/2018 

Quarta 
28/11/2018 

Quinta 
29/11/2018 

Sexta 
30/11/2018 

 
Mesa 01 
09:30 hs às 
11:30 hs 

Memórias 
sobre 1968 
08:00 hs às 
09:00 hs 

Mesa 04 
09:30 hs às 
11:30 hs 

Mesa 06 
09:30 hs às 
11:30 hs Mesa 03 

09:30 hs às 
11:30 hs 

Credenciamento 
14:00 hs às 18:00 
hs 

Simpósios 
Temáticos 
14:00 hs às 
18:00 hs 

Simpósios 
Temáticos 
14:00 hs às 
18:00 hs 

Simpósios 
Temáticos 
14:00 hs às 
18:00 hs 

Mesa 07 
14:00 hs às 
16:00 hs 

Painéis de IC 
16:30 hs às 
18:30 hs 

Mesa de Abertura 
19:00 hs às 20:00 
hs 

Mesa 02 
19:30 hs às 
21:30 hs 

Imagens de 
1968: Cinema 
– História – 
Narrativa 
19:00 hs às 
21:00 hs 
 

Mesa 05 
19:30 hs às 
21:30 hs 

Conferência de 
encerramento 
19:00 hs às 
20:00 hs 
 

Conferência de 
Abertura 
20:00 hs às 22:00 
hs 

21:30 hs às 
22:30 hs 
Lançamento 
de Livros 

Premiação dos 
trabalhos de 
iniciação 
científica 
encerramento 
do IX Simpósio 
Nacional de 
História Cultural 
20:00 hs às 
21:00 hs 
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Conferências 

Mesas Redondas 
 

 

CONFERÊNCIAS 

ABERTURA: (Dia 26/11/2018 – Horário: 20:00 às 22:00 hs)  

Utopias e distopias entre as inquietações teóricas e as práticas políticas e culturais 

Prof. Dr. Roberto Romano – UNICAMP 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

 

 

CONFERÊNCIA 02: (Dia 27/11/2018 – Horário: 08:00 às 09:00 hs) 

Memórias sobre 1968 

Prof. Dr. Paulo Speller – Secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-

Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

 

 

CONFERÊNCIA 03: (Dia 27/11/2018 – Horário: 19:00 às 20:00 hs) 

Imagens de 1968: Cinema – História - Narrativa 

Prof. Dr. Alcides Freire Ramos – UFU 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

 

 

ENCERRAMENTO: (Dia 30/11/2018 – Horário: 19:00 às 20:00 hs) 

Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema 
marginal 

Prof. Dr. Ismail Xavier – USP 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 
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MESAS-REDONDAS 

MESA 01: (Dia 27/11/2018 – Horário: 9:30 às 11:30 hs) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Impactos teóricos e epistemológicos na produção historiográfica 

Prof. Dr. Estevão Chaves de Rezende Martins – UNB 

Prof. Dr. Pedro Spínola Pereira Caldas - UNIRIO 

Prof. Dr. Murilo Sebe Bon Meihy – UFRJ 

DEBATEDOR (A): Profª. Drª. Rosangela Patriota Ramos – U. P. 

Mackenzie/UFU 

 

MESA 02: (Dia 27/11/2018 – Horário: 19:30 às 21:30 hs) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Estratégias de ações políticas: memórias e narrativas entre o trágico e o cômico 

Profª. Drª. Maria Izilda Santos de Matos – PUC/SP 

Prof. Dr. Jorge Montealegre – Universidad de Santiago  

Profª. Drª. Irene Vaquinhas – Universidade de Coimbra 

DEBATEDOR (A): Profª. Drª. Thaís Leão Vieira 

 

MESA 03: (Dia 28/11/2018 – Horário: 09:30 às 11:30 hs)  

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Os movimentos estudantis na Europa e nas Américas – É proibido proibir 

Prof. Dr. Marcel Mendes – Mackenzie  

Profª. Drª. Eugenia Allier Montaño – UNAM México 

Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Costa – UFTM 

DEBATEDOR (A): Prof. Dr. Paulo Roberto Monteiro de Araújo - Mackenzie 

 

MESA 04: (Dia 29/11/2018 – Horário: 09:30 às 11:30 hs)  

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

O processo de memorização e a construção das narrativas históricas 

Prof. Dr. André Luís Bertelli Duarte – UFU  

Prof. Dr. João Ferreira – Universidade Nova de Lisboa  

Prof. Dr. José Leonardo do Nascimento – UNESP – SP 

DEBATEDOR (A): Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Costa – UFTM 
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MESA 05: (Dia 29/11/2018 – Horário: 19:30 às 21:30 hs) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Outros olhares, outras palavras: o horizonte estético, político e social 

Prof. Dr. Paulo Roberto Monteiro de Araújo – U. P. Mackenzie 

Profª. Drª. Valéria Aparecida Alves – UECE  

Profª. Drª Ludmila Brandão – UFMT 

DEBATEDOR (A): Profª Drª Maria Izilda Santos Matos – PUC/SP 

 

MESA 06: (Dia 30/11/2018 – Horário: 09:30 às 11:30 hs) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Resistência Democrática – os caminhos políticos e estéticos/artísticos 

Profa. Dra. Rosangela Patriota Ramos – Mackenzie  

Profª. Drª. Thaís Leão Vieira – UFMT 

Profª; Drª. Heloisa Selma Fernandes Capel – UFG 

DEBATEDOR (A): Prof. Dr. Alcides Freire Ramos – UFU 

 

MESA 07: (Dia 30/11/2018 – Horário: 14:00 às 16:00 hs) 

Local: Auditório do Centro Cultural - UFMT 

Temas, sujeitos e reconfigurações político-culturais – novas agendas 
comportamentais e sociais 

Prof. Dr. Edvaldo Correa Sotana – UFMT  

Prof. Dr. Amailton Magno Azevedo – PUC - SP  

Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior – UFRN 

DEBATEDOR (A): Prof. Dr. André Luís Bertelli Duarte – UFU 

 



 

 

 

Mapa 
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Conferências e mesas-redondas: Auditório do Centro Cultural – UFMT 

(Local 15 no mapa) 

 

Simpósios Temáticos: Bloco Didático ICHS/IGHD 

(Local 7 no mapa) 

 

Painéis de IC: Centro Cultural – UFMT 

(Local 15 no mapa) 

 

Lançamento de Livros: Centro Cultural – UFMT 

(Local 15 no mapa) 

 

7 

15 



 

 

 

Simpósios Temáticos 

Programação 
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ST 01 
 

Memória, narrativa e invenção: artes, culturas urbanas e 

escrita da História 

 

(Sala 01 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. Edwar de Alencar Castelo Branco 

Prof. Dr. Fábio Leonardo Castelo Branco Brito 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Vestir o morto em trajes de palhaço: alegorias históricas da cidade 
do Recife em Inventários de um Feudalismo Cultural Nordestino, de 
Jomard Muniz de Britto (1978) 
Fábio Leonardo Castelo Branco Brito 

 

2 – Memória e cidade no teatro de Liu Arruda 
Andhressa Heloiza Sawaris Barboza 

 

3 – Os vários mundos num só: paisagens urbanas goianienses sob o 
olhar flâneur na avenida e eixo Anhanguera 
Jordanna Fonseca Silva 

 

3 – Fios do ouvi dizer entrelaçando narrativas viris, narrativas de si nos 
jogos de verdade: memória e antimemória da cidade de Cuiabá (1930-
1967)  
Clementino Nogueira de Sousa 

 

4 – Representações sociais sobre o trabalho doméstico na exposição 
Mulheres no Sertão Goiano 
Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira 

 

5 – “O milagre do Maranhão”: as representações visuais da 
modernidade no estado sob o governo Sarney (1966-1970) 
Marcelo Lima Costa 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Evocação dos “Anos Ousados” (Anos Sessenta) Projetada na 
Memória Social  
Gisafran Nazareno Jucá 

 

2 – “Fazer jornal no Piauí é desdobrar fibra por fibra o coração”: 

história e produção de sentidos no jornalismo alternativo teresinense da 
década de 1970 
Stéfany Marquis de Barros Silva 

 

3 – O que dizem as fontes: os jornais e a construção da notícia sobre a 
Micareta de Feira de Santana 1981 
Miranice Moreira da Silva 

 

4 – História da Dança performática do grupo dos Mascarados de 
Poconé – MT 
Ivoneides Maria Batista do Amaral 

Maurício de dos Santos de Oliveira 

 

5 – Considerações sobre a representação do cururu na obra de José 

Barnabé de Mesquita 
Cleber Alves Pereira Júnior 

 

6 – Muçulmanos em Cuiabá: (por entre) as narrativas em torno da 
construção e da fundação da mesquita na cidade  

Fernando Zolin Vesz 

Adriana Auxiliadora da Silva  
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ST 02 
 

Escritas e práticas educativas escolares e não escolares: 

articulações entre a História da Educação e a História 

Cultural 

 

(Sala 02 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Profa. Dra. Thais Nívia de Lima e Fonseca 

Prof. Dr. Cláudio de Sá Machado Jr. 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Representações da educação no espaço da Usina Itaicí 
Emilene Fontes de Oliveira 

 

2 – O ensino do bordado na pesquisa em História da educação no 
Brasil: uma revisão bibliográfica 

Isabella Brandão Lara 

 

3 – Fotografias da educação norte-americana: segmentos sociais e 
instituições como produto da cultura visual na revista Life (décadas de 
1930/1940) 
Cláudio de Sá Machado Júnior 

 

4 – Representações da educação no espaço da Usina Itaicí 
Emilene Fontes de Oliveira 

 

5 – Memórias e Práticas Educativas de Ex-internos do Hospital Colônia 
de Marituba-PA (1940-1970) 
Moises Levy Pinto Cristo 

 

6 – Instituto Santo Antônio do Prata: espaço de convivência social e 
práticas educativas 
Gercina Ferreira da Silva 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Concepções de educação na pintura devocional e catequética na 
América Portuguesa: Capitania de Minas Gerais, séculos XVIII e XIX 
Thais Nívia de Lima e Fonseca 

 

2 – Práticas educativas no cotidiano das crianças Tupinambás da 

Amazônia seiscentista 
Jane Elisa Otomar Buecke 

 

3 – História de vida, formação e saberes de um curandeiro da 
Amazônia 
Maria Betânia Barbosa Albuquerque 

 

4 – Saberes e processos educativos mediados por uma líder religiosa na 
Amazônia 
Renata Silva da Costa 

Ana Célia do Nascimento Morais 

 

5 – História Cultural e Práticas Educativas da Pajelança 
Thaís Tavares Nogueira 
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ST 03 
 

Gênero, Territórios e Territorialidades 

 

(Sala 03 – IGHD) 

 
COORDENADORAS 

Profa. Dra. Rosana M. P. B. Schwartz 

Profa. Dra. Mirtes de Moraes 
 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Imprensa e comportamento feminino em Cuiabá (1956-1963) 
Keren Martin Sandro Marques 

 

2 – A construção do papel social da mulher republicana na série 
“Chronica livre” de Olavo Bilac (1893-1894) 
Mirella Ribeiro Pinto 

 

3 – História, política e sociedade no varal: a Literatura de Cordel 
Adriana Maria Gonçalves Chiaradia 

Rosana Maria Pires Barbato Schwartz 

 

4 – A História Oral e o rádio no Brasil: conexões e dissonâncias no 
território educativo 
Lenize Villaça Cardoso 

 

5 – “The Beguiled” de Sofia Coppola: um estudo de gênero 
Júlia Machado Mussareli 

 

6 – A representação da família no livro didático de História Coleção 
Projeto Ápis 
Sônia Mara Rogoski 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Sob o sol da loucura: representações médicas no corpo feminino 
Lidiane Álvares Mendes 

 

2 – Entre a roda e o hospício: o lugar da mulher na medicina higienista 

Priscila de Lima Alonso 

 

3 – Ronda da Meia Noite, vidas cotidianas das mulheres populares, 
boêmias e turbulentas do Bairro Dom Pedro II em Cuiabá-MT 1860-
1899 

Jhucyrllene Campos dos Santos Rodrigues 

 

4 – Mulheres nos espaços da margem: a escrita autobiográfica de 
prostituta 
Rosemar Eurico Coenga 

 

5 – Porto Alegre (1900-1920): a mulher como idealizadora de sua 
identidade através da Indumentária, Representação e Narrativas Visuais 
Viviane Adriana Saballa 

 

6 – A moda de Coco Chanel e as questões de gênero: aspectos culturais 
e sociais 
Mônica Abed Zaher 

 

7 – Dança circular sagrada: uma prática que comunga mistérios e 
encantos na História Cultural dos povos 
Jane Botelho Fernandez 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Plataforma de Ação da Conferência Mundial de DURBAN 2001: 
Propostas Efetivadas e Entraves no Brasil para população 
afrodescendente 
Sheila Cristina Silva Aragão Caetano 

 

2 – A formação do Estado biopolítico no Brasil e as políticas 
educacionais sobre o gênero na lógica da consolidação do capitalismo 
industrial e do sistema neoliberal 

Wesley Espinosa Santana 
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3 – Mulheres Coralinas: Uma Cartografia de Resistência e 
Continuidade no Patrimônio Histórico Cultural da Cidade de Goiás 
Dângela Nunes Abiorana 

Marcio José Silva 

 

4 – O Grupo “Mãos Solidárias” e o Trabalho Artesanal: da 
autenticidade do ser ao projetar-se para o mundo 

Débora Inácia Ribeiro 

Paulo Roberto Monteiro de Araújo 

 

5 – Os processos de reassentamento na perspectiva da História 
Cultural: análise das representações de gênero das moradoras e 
moradores do reassentamento São Francisco de Assis 
Samara Letycia Moura Borges 

 

6 – “Mulheres que dão no couro”: performance como experiência de 
ensino 

Laiana Lindozo Barros Cutrim 
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ST 05 
 

Historiografia brasileira em debate: escrita, teoria e Cultura 

Histórica 

 

(Sala 04 – IGHD) 

 
COORDENADOR 

Prof. Dr. Luiz Carlos Bento 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – O subúrbio como protagonista: a literatura de Lima Barreto e as 
tensões sociais do início do século XX 
Gislaine Martins Leite 

 

2 – Guerra do Paraguai, um conflito anunciado (1852-1864) 
Ney Iared Reynaldo 

 

3 – História indígena em Mato Grosso: o relatório Figueiredo no ensino 

de História 
Marco José dos Santos Matos 

 

4 – As galerias de pessoas ilustres e a disputa pelo passado na Cultura 
Histórica do Brasil oitocentista. 
Paulo Roberto de Jesus Menezes 

 

5 – Ambivalências da lei de 1871: tutela de “ingênuos” e experiências 

de libertas no judiciário da província do Grão-Pará (1871-1893). 

Victor Hugo do Rosario Modesto 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Na escrita da intimidade, o percurso de militância política de Jane 
Vanini  
Maria do Socorro de Sousa Araújo 

 

2 – Conexões: contracultura e Revolução Cubana no 1968 brasileiro. 
Luiz Felipe Falcão 

 

3 – A temática indígena no livro didático de História do ensino médio: 
colonialidade, Cultura Histórica e representações 

Tiago Ancelmo Duarte 

 

4 – Presumir memória pelo uso do passado: um problema teórico 
compreendido entre metáfora e imediato 
Rodrigo Tavares Godoi 

 

5 – Ensaísmo e escrita da História: Cultura Histórica e escrita da 
História nas primeiras décadas republicanas. 
Luiz Carlos Bento 
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ST 06A 
 

Arte e Política: um debate a partir das linguagens artísticas 

 

(Sala 05 – IGHD) 

 
COORDENADORA 

Prof. Dra. Heloisa Selma Fernandes Capel 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Os bárbaros de camisas brancas: Nazismo, Modernidade e 
Estética no filme A Onda (2008) 
Ademir Luiz da Silva 

 

2 – Utopia, desamparo e amor: sobre o que, na imagem, escapa à 
imagem 
Diogo César Nunes da Silva 

 

3 – Representação do herói nos monumentos públicos das cidades de 

Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis (1900-1940) 
Sérgio Roberto Rocha da Silva 

 

4 – Paisagem Hostil: Corpos e Afetos em Trânsito na Cidade 
Anna Corina Gonçalves da Silva 

 

5 – Woody Allen e a revolução cultural de 1968: o cinema da Nova 
Hollywood 
Roberta do Carmo Ribeiro 

 

 

QUARTA-FEIRA – 28 DE NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00HS. 

 

1 – “Do pranto se fez arte”: memoriais em homenagens às vítimas do 
Regime Militar no Brasil 

Eliézer Cardoso de Oliveira 
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2 – Teologia e Pintura Social em Nazareno Confaloni (1917 -1977) 
Jacqueline Siqueira Vigário 

 

3 – Em busca do Tempo Perdido - Modernidade e Tradição em 
Cuiabá a partir da produção teatral de Zulmira Canavarros, 1940. 
Iza Debohra Godoi Sepúlveda 

 

4 – As faces de Cristo nascidas nos séculos XVII e XVIII: a 
iconografia e a História 

Michel Douglas dos Santos Nobrega 

 

5 – Olhares sobre Debret no Ensino de História atual 
Thayane da Rocha Cruz Dias Freitas 

 

6 – Euclides da Cunha: narrativas de vida e morte 
Anna Paula Teixeira Daher 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 DE NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00HS. 

 

1 – Imagens que pensam: desafios de produção e interpretação no 
Diário do Cabo Edson (2018) 
Heloisa Selma Fernandes Capel 

 

2 – O Diário do Cabo Edson (2018) e a Música de Elomar Figueira 
Antônio Ernesto Viana Soares 

 

3 – Música e política: uma reflexão acerca das leis de fomento à 
cultura em Goiás 
Inglas Ferreira Neiva dos Santos 

 

4 – Políticas Educacionais e Democratização do Ensino: uma 
análise a partir das imagens e recepção do Reuni na UFG (2008-
2012) 
Maria Imaculada Correia de Miranda 

 

5 – AloisFeichtenberger e a imprensa goiana: instrumentos da 

construção imaginária da cidade “luz” 
André Carlos Conrado Inácio da Silva 
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ST 06B 
 

Arte e Política: um debate a partir das linguagens artísticas 

 

(Sala 06 – IGHD) 

 
COORDENADOR 

Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Costa 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 DE NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00HS. 

 

1 – “Fazendo festa tropicalista para ‘chatear’”: Dailor Varela e a crítica 
cultural no jornalismo da “Tribuna do Norte” (Natal, 1967-1970). 
Wesley Garcia Ribeiro Silva 

 

2 – A arte como possibilidade de representação: uma reflexão a partir 
do romance As Meninas, de Lygia Fagundes Telles 
Sandrine Robadey Huback 

 

3 – O regionalismo em Milton Hatoum: a (des)construção de Manaus, 

durante 1920-1960, a partir da obra Dois Irmãos (2000) 
Lucas da Silva Luiz 

 

4 – Transições políticas e violência: o prelúdio da Ditadura Civil Militar 
na escrita fílmica de João Batista de Andrade. 
Sabrina Alves da Silva 

 

5 – Acaso, destino e sorte: olhares para a historiografia a partir das obras 
de Woody Allen 
Luciana Angelice Biffi 

 

6 – A estratégia política do império com a Guerra do Paraguai 
Monique Hellen Santos Reis Cerqueira 
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QUARTA-FEIRA – 28 DE NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00HS. 

 

1 – O pensamento Plástico de Manoel de Barros 
Fernanda Martins da Silva 

 

2 – Absorções na arte grafite de um pensamento relacional: Estudos 
Culturais e Maio de 68. 
Maria Regiane da Silva Lopes Barrozo 

José Serafim Bertoloto 

 

3 – Contracultura e ambientalismo em diálogo com a Land Art de 

Richard Long 
Leandro Sales Esteves  

 

4 – Espaço e Temporalidade da vida lúdica da rua Maria Antônia 
Fernando Santos da Silva 

Mauricio Tintori Piqueira 

 
5 – "O Registro Fílmico de No Singular (2012): uma transposição 
intersemiótica? 
Samuel Nogueira Mazza 

 

6 – Uma História de afetividades e lutas: Chiquinha Gonzaga e a 
sociedade carioca pelo víeis de suas biografias  
Mona Mares Lopes da Costa Bento 

 

7 – A obra de Zurbarán como documento da indumentária  
Gisele Cristina Navarro 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 DE NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00HS. 

 

1 – Barrela e repressão: censura artística e lutas cotidianas. 
Jacques Elias de Carvalho 

 

2 – É... (1977) de Millôr Fernandes: para além da “tragicomédia do 
casamento” 

Gustavo Henrique Ferreira Rodrigues 

 

3 – Interpretações históricas na obra do dramaturgo Jorge Andrade 

Sandra Rodart Araújo 
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4 – Estética e História: o desenvolvimento da teoria épica do teatro 
brechtiano. 
Welson Ribeiro Marques 

 

5 – A percepção e construção de teatro moderno: encenação de Seis 

Personagens à procura de um autor de Luigi Pirandello pelo Teatro 
Brasileiro de Comédia em 1951 
Elisa Maura Ferreira de Mello Cesar 

6 – A Memória Histórica e a obra de Máximo Górki: a construção 
ficcional e sua recuperação ao longo do tempo. 
Rodrigo de Freitas Costa 
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ST 07 
 

As mídias e seus usos na narrativa e na pesquisa histórica: 

história e historiografia 

 

(Sala 07 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. André Luis Bertelli Duarte 

Prof. Dr. Julierme Morais 

 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Miradas do cinema latino-americano 
Alessandro Flaviano de Souza 

 

2 – O Novo cinema Latino americano pela perspectiva decolonial 
Naiara Cristina Gonçalves Rocha Passos 

 

3 - Os atentados terroristas de 11 de setembro nos EUA e seus efeitos 

na produção cinematográfica hollywoodiana  
Daniel Ivori de Matos 

 

4 - Anestesia e Resistência: a estética política de Roy Anderson 
Anna Carolina Cheles Cruz 

 

5 – “A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo”: Interlocuções 
entre a adaptação fílmica e televisiva da obra A Dama da Lotação 
Lays da Cruz Capelozi 

 

6 – Bandeirantismo e identidade nacional na minissérie A Muralha 
(Maria Adelaide Amaral, 1999): a televisão entre a história e a ficção 
diante dos “500 anos” do Brasil 
André Luis Bertelli Duarte 

 

7 – Passado, narrativa e videogames: Aspectos particulares da narrativa 
histórica nos jogos de computador 
Mariano de Azevedo Júnior 
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8 – “Uma por todos & todos por uma”: os limites da autoria em Elis 
Regina a partir do espetáculo Falso Brilhante (1975-1977) 
Robson Pereira da Silva 

 

 

QUARTA-FEIRA – 28 DE NOVEMBRO DE 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Reflexões basilares sobre a relação entre cinema e Estado: ANCINE 
no bojo da memória história (Industria Cultural e eficácia discursiva) 
Felipe Buguinatti Carias 

 

2 – Jean-Claude Bernardet, ou, a biografia como espaço literário 
ficcional que faz litoral com a psicanálise à produção de um 
conhecimento histórico sensível 
Guilherme de Souza Zufelato 

 

3 – Jean-Claude Bernardet e a obra “Historiografia clássica do cinema 
brasileiro”: inquerindo motivos e repercussões ideológicas  
Julierme Morais 

 

4 – Inventar(iar) a Crítica Nacional: Apropriação da historiografia 
brasileira por Antonio Candido na construção de seu objeto de estudos  
Thales Biguinatti Carias 

 

5 – Novas questões em cena por meio da trajetória do Asdrúbal Trouxe 
o Trombone (1970): Análise de Trate-me leão  
Nathally Almeida Sena 

 

6 – Diálogos estéticos e temáticos: A imagem da decadência e a vitória 
da Sociedade de Consumo pelo olhar de David Mamet - O que suas 
obras são capazes de nos dizer? 
Leilane Aparecida Oliveira 

 

7 – Teatro do DF nas narrativas de jornais do século XX 
Elizângela Carrijo 
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QUINTA-FEIRA – 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Guerra Fria e histórias em quadrinhos em sala de aula 
Rogério Luis Gabilan Sanches 

 

2 – Charges no Jornal Sem Terra: produzindo risos e representações 
Fabiano Coelho 

 

3 – O humor como validação do discurso revisionista: O Guia Politicamente 
Incorreto da História do Brasil  
Bruna Pastore 

 

4 – Os diários da intimidade e a interdição dos desejos na poesia marginal 
(1976) 
Alexandre Vinícius Gonçalves Nascimento 

 

5 – Saatchi & Saatchi e São Paulo Fashion Week – Recortes de cenas em dois 
mundos diferentes 
Guilherme Gustavo Henrique Salvati 

Sirlande Telis Cunha 

 

6 – Entre histórias, tramas e bruxarias na Cuiabá de Dunga Rodrigues 
Viviane Gonçalves da Silva Costa 
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ST 09 
 

Violências, Fronteiras, Situação de Rua e Sistema Prisional 

 

(Sala 08 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Profa. Dra. Priscila de Oliviera Xavier Scudder 

Prof. Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Poder e violência: uma análise sobre as relações de gênero 
Tatiane Coelho Antunes 

 

2 – Violência de gênero e políticas públicas: mulheres negras em foco 
Paula Mendes dos Santos 

 

3 – A inclusão de adolescentes em conflito com e lei na educação de 
jovens e adultos no município de Sonora/MS 

Luciel Furtado de Amorim 

 

4 – Adolescentes, Vulnerabilidade Social e Sistema Socioeducativo” 
Undel Rodrigo Figueredo da Silva 

 

5 – Da juventude às juventudes: interpretações em torno das 
representações sociais, mídia goiana e violência urbana 
Naiara Martins de Oliveira Paes 

 

6 – “O contador de história”: infância, rua e drogas na Febem – 
construção social de um protagonismo qualquer 
Ezequiel da Cruz Machado 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Microssistema de racismo no Estados Unidos da América 
Ari Madeira Costa 

 

2 – Pós-colonialismo, colonialidade e pensamento decolonial: as 
amarras coloniais e a resistência de povos subalternizados 
Elaine Borges Rodrigues 

 

3 – Relações de poder e o racismo ambiental contra a população negra 
da periferia de Rondonópolis-MT 

Felipe Barbosa Teixeira 

 

4 – O papel da equipe multiprofissional do IFMT, Campus 
Rondonópolis no que tange ao antendimento de pessoas em 
vulnerabilidade social 
Viviane Cristina de Oliveira Duarte 

 

5 – O caminhar como tática comum de sobrevivência dos moradores 
de rua. Estudo de caso em Cuiabá 
Juliano Batista Santos 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Vida vulnerável e Direitos Humanos. 

Eliete Borges Lopes 

 

2 – “Um livro, um novo caminho”: olhares sob a educação no sistema 
prisional 
Giovanna Marielly da Silva Santos 

 

3 – Pólvora e asfalto: uma reflexão sobre o extermínio da população 
negra a partir da decolonialidade 
Priscila de Oliveira Xavier Scudder 

 

4 – Violências, fronteiras e saberes: ação afirmativa, universidade e 
saúde mental 
Paulo Alberto dos Santos Vieira 

 



 

 

P
ág

in
a2

9
 

ST 10 
 

História Cultural das Práticas Educativas 

 

(Sala 09 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior 

Prof. Dr. Iranilson Buriti de Oliveira 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – A leitura de romances por membros da Família Imperial Brasileira: 
uma análise das menções a romances presentes nas cartas trocadas 
entre o Imperador D. Pedro II e a Princesa Isabel  
Larissa de Assumpção 

 

2 – Narrativas autorais: historiando caminhos para uma educação como 
prática de liberdade 
Yandra de Oliveira Firmo 

 

3 – Rezar para ficar bom: as representações bíblicas e orações em 
missas de cura como práticas educativas da fé 
Fabiano Melo de Oliveira 

 

4 – Atabaques: práticas educativas, a linguagem musical em um terreiro 
de candomblé 
Dulce Edite Soares Loss 

 

5 – Saberes e espaços: notas sobre as práticas educativas do povo 
Pankararu 
Josélia Ramos da Silva 

 

6 – Pedagogização do corpo masculino através da dança: das 

experiências às narrativas de si 
Eulina Souto Dias 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – A “Syphilis dos Inocentes”: o discurso de degeneração da raça no 
cuidado e educação da infância nas primeiras década do século XX na 
Paraíba 
Rafael Nóbrega Araújo 

 

2 – O silenciamento e o aprisionamento dos loucos a partir da 
institucionalização dos discursos sobre a loucura na cidade da Parayba 
do Norte (João Pessoa) entre 1889 e 1928 
Edna Maria Nóbrega Araújo 

Joedna Reis de Meneses 

 

3 – “Evidenciaram logo cedo a necessidade da formação de 
enfermeiras”: O ensino de História da Enfermagem na Universidade 
Regional do Nordeste – URNE (1974-1986) 
Flávia Gomes Silva 

 

4 – “Bocas dignas de um sorriso”: educação, saúde bucal e produção 
de sorrisos (Brasil e Colômbia, 1919-1945) 
Iranilson Buriti de Oliveira 

Sandra Gabriela Ribeiro Alves 

 

5 – “Por Deus e pela Pátria”: por uma educação confessional e 
civilizadora na cidade de Patos-PB (1937-1945) 

Erik Alves Amarante 

 

6 – “Não me lembro de nada, major!”: uma análise da violência contra 
mulheres na cidade de Campina Grande, na década de 1970 
Eduardo Sebastião da Silva 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – A perspectiva da História Cultural e a pesquisa em espaços outros 
de educação: a produção intelectual do PPGED/UEPA 
Ana Célia do Nascimento Morais 

Renata Silva da Costa 
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2 – Identidade cultural e práticas educativas nas escolas de música da 
Ilha de Colares – PA 
Artur Jonas Marques Santos 

Denise de Souza Simões Rodrigues 

 

3 – Organização do ensino secundário em Mato Grosso a partir da 
Reforma Capanema 
Giselle Estevam Chiozini Corrêa 

 

4 – “A pátria confia na nossa farda, na nossa disciplina!”: Sensibilidades 

e dispositivos disciplinares na Escola de Aprendizes Marinheiros da 
Paraíba (1910-1932) 
Thaís Luana Felipe Santos 

 

5 – "Marchando com muito Garbo e Correcção": A Companhia de 
Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte 
Azemar dos Santos Soares Júnior 

 



 

 

P
ág

in
a3

2
 

ST 12 
 

Cultura Política e Narrativas de Violência no Ocidente 

 

(Sala 10 – IGHD) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. João Paulo Rodrigues 

Prof. Dr. Leandro Duarte Rust 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Cultura Política e Direita na França contemporânea: xenofobia e 
islamofobia 
Cândido Moreira Rodrigues 

 

2 – Nelson Mandela Capture Site: Políticas de memória e narrativas 
visuais entre o terror do apartheid e a reconciliação democrática na 
África do Sul  
Wendell Emmanuel Brito de Sousa 

 

3 – A (re)ocupação da Amazônia: violência e tortura contra os 
trabalhadores rurais e agentes de pastorais da Prelazia de São Félix do 
Araguaia 
Luciene Aparecida Castravechi  

 

4 – Uma cultura de violência: o sertão entre a polícia e o cangaço no 
início da República 
Erasmo Peixoto de Lacerda 

 

 

QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – O Complexo do Quilombo Mata Cavalo: entre lutas e festas – 
2016/2018. 

Jackline Aparecida Silva 
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2 – Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
(1990-2010): o campo político e a judicialização da política 
Kátia Oliveira Silva do Nascimento 

 

3 – “Eu fui um homem qualquer”: uma leitura de Carlos Drummond 
de Andrade 
Raphaela Rezzieri 

 

4 – A violência depurada: a face bélica do confronto “constitucionalista” 

de 1932 em questão 
João Paulo Rodrigues 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Mulheres, política e poder: nobreza feminina e autoridade no 
ocidente medieval 
Natalia Dias Madureira 

 

2 – Breves reflexões acerca do papel das Enchas no Direito Militar 
Castelhano-Leonês durante o reinado de Alfonso X (1252-1284) 
Rafael Costa Prata 

 

3 – “A vingança divina ensina a obedecer às leis do pai”: uma análise da 

emoção como exemplo na Vita Secunda de Tomás de Celano 
Douglas de Freitas Almeida Martins 

 

4 – “O triunfo dos mártires”: a violência como discurso emocional nas 
produções eclesiásticas espanholas do final do século XVI 
Joyce Damaris Augusta Machado. 

 

5 – Uma única medida de ódio? Sobre o “novo paradigma” da história 
da violência 
Leandro Duarte Rust 

 



 

 

P
ág

in
a3

4
 

ST 13 
 

História Cultural e Ensino de História: entre práticas e 

representações 

 

(Auditório do ICHS) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro 

Prof. Dr. Osvaldo Rodrigues Junior 

Prof.a Dr.a Maristela Carneiro 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Reflexões sobre o livro didático como objeto cultural e escolar 
Juliana Ricarte Ferraro 

 

2 – História e cultura afro-brasileira e indígena: a Lei 11.645/08 e os 
livros didáticos de História para o Ensino Médio 
Mirian Regina Camargo Barroso 

 

3 – As apropriações e usos do manual didático pelo professor de 
História 
Sandra Márcia Giaretta 

 

4 – A História Cultural e os livros didáticos de História no Brasil: um 
breve estado da arte da questão 
Osvaldo Rodrigues Junior 

 

5 – Patrimônio histórico e cultural de Rondonópolis-MT: orientações 
didáticas no ensino de História 
Sandro Ambrósio Alves 

 

6 – Uma máquina grimpada: um projeto de participação política na 
Constituinte 

Amauri Junior da Silva Santos 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Experiências com jogos no ensino de História 
Ana Paula Reis 

 

2 – Entre gênero e arte: história do ensino de História e quadrinhos no 
Brasil 
Nubia Prado de Carvalho 

 

3 – Representações da Amazônia pré-colonial no primeiro ano do 

Ensino Médio: uma experiência com sequência didática interativa 
Mary Tânia dos Santos Carvalho 

 

4 – As batalhas na/da História e no/do Ensino: representações, 
apropriações, plágios e citações em duas obras plásticas do Oitocentos 
brasileiro 
Luís César Castrillon Mendes 

 

5 – Jogos eletrônicos e aprendizagem histórica: possibilidades de 
entendimento sobre a relação estética participativa e sujeito aprendiz 
Rafael Reinaldo Freitas 

 

6 – O cinema e a educação no projeto CineGuaporé 

Thiago Rafael da Costa Santos 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – O “Diário” do professor João Pedro Gardès: imigração, cultura e 
subjetividades 
Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo-Gomes 

 

2 – O Rasqueado cuiabano: estudo sobre as interações entre paraguaios 
e cuiabanos na formação da identidade mato-grossense (1865 a 1940) 
Silbene Corrêa Perassolo da Silva 

 

3 – As representações de Cuiabá por Karl Von Den Steinen 
Sérgio Henrique Pereira de Souza Ramos 

 

4 – Ensino da História da África na sala de aula 
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Maria de Lourdes Fanaia Castrillon 

 

5 – As memórias e suas histórias como práticas educativas 
Ariel Elias do Nascimento 

 

6 – O que mudou no relacionamento entre História e Literatura no pós 
maio de 68? 
Izaias Euzébio Amâncio 
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ST 17 
 

Memória, Novas Médias e Novas Tecnologias da 

Informação 

 

(Sala 03 – ICHS) 

 
COORDENADORAS 

Profa. Dra. Andrea Casa nova Maia  

Profa. Dra. Silvana Seabra 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Sons e imagens na tessitura da escrita histórica 

Ana Carolina de Moura Delfim Maciel 

 

2 – “Aguçando o ato de pesquisar pela web”: uma experiência de 
pesquisa historiográfica na cidade de Bananeiras/PB 

Vivian Galdino de Andrade 

 

3 – A historiografia da cultura pop em Mato Grosso por meio de sua 
memória nas mídias digitais 
Andréa Ferraz Fernandez 

Ayrton Senna Seraphim do Amaral  

 

4 – As fake news na era da informação como mercadoria 

Alberto Alvadia Filho 

Walace Ferreira 

 

 

QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Circulação, fluxo e influência cultural na cibercultura  
Janaína Quintas Antunes 
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2 - O ciberativismo cultural como edupolítica e reescrita da história: re-
pensando os movimentos sociais étnicos e suas estratégias na era da(s) 
cibercultura(s) 
Filipe Augusto Couto Barbosa 

 

3 – Acervos digitalizados de museus e bibliotecas aproximam passado 
e presente e redesenham perspectivas para a História das comunicações 
no Alto Pantanal De Mato Grosso (1889-1940) 
Jocenaide Maria Rossetto Silva 

 

4 – Cuiabá 300 Anos: memória, identidade cultural e a cobertura de 
sites jornalísticos 
Giordanna Laura da Silva Santos 

 

 

QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – A tertúlia do Diário de Cuiabá: memória e imprensa em Cuiabá-
MT 

Laís Dias Souza da Costa 

 

2 – Conexão gosto e memória: bolo de arroz na rede 
Maria Inês Rauter Mancuso 

Regiane Caldeira 
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ST 18 
 

História e Intelectuais: fontes, objetos e problemas 

 

(Sala 04 – ICHS) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. Edvaldo Correa Sotana 

Prof. Dr. Rodrigo Davi Almeida 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Epístolas e Paidéia: a correspondência de intelectuais cristãos na 
Antiguidade Tardia 
Marcus Silva da Cruz 

Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes 

 

2 – As implicações políticas e pedagógicas do discurso modernizador 
no início do século XX 
Merilin Baldan 

 

3 – Avigorar o corpo, robustecer o cérebro: instrução pública e saúde 
infantil em Cuiabá (primeira metade do século XX)  
Renata Costa 

 

4 – A trajetória intelectual de Carl Schmitt: da sua crítica a República 
de Weimar e o seu engajamento ao nazismo (1919-1936) 
Alencar Cardoso da Costa 

 

5 – As concepções educacionais conservadoras do intelectual Lucio 
José dos Santos (1932-1940) 
Luciana Coelho Gama 

 

6 – Os sentidos da civilização do couro: Renato Castelo Branco e os 

intelectuais piauienses durante o Estado Novo 
João Carlos de Freitas Borges 
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7 – Os acadêmicos e os registros do “popular” 
Luã Ferreira Leal 

 

QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – As crônicas de combate: Jorge Amado nas trincheiras da Segunda 
Guerra Mundial 
Matheus de Mesquita e Pontes 

 

2 – Graciliano Ramos, o PCB e viagem: notas sobre o intelectual 
comunista (1945-1954) 

Edvaldo Correa Sotana 

 

3 – Considerações sobre o Papel social do Intelectual Frei Betto na 
religião e na política 
Rhaissa Marques Botelho Lobo 

 

4 – Conflitos de terra e resistência camponesa nas Crônicas de um Frei 
Franciscano 
Marcia Milena Galdez Ferreira 

 

5 – “Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes e o Terceiro Mundo 
(1945-2016)” 
Rodrigo Davi Almeida 

 

6 – O intelectual e as implicações de se explicar a realidade social na 
Bolívia  
Flávio Conche do Nascimento 

 

7 – Aníbal Quijano e a Colonialidade do Poder, uma práxis 
revolucionária no Peru 
Rafael Gonçalves de Oliveira 

 

8 – O trabalho ficcional da ciência: a composição de objetos científicos 
na Fundação de Isaac Asimov 
Luis Claudio dos Santos Bonfim 
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ST 19 
 

Masculinidades e Feminilidades em foco 

 

(Sala 05 – ICHS) 

 
COORDENADORES 

Prof. Dr. Pedro Vilarinho Castelo Branco 

Profa. Dra. Elizabeth Sousa Abrantes 

Profa. Dra. Elizangela Barbosa Cardoso 
 

 

 

TERÇA-FEIRA – 27 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Gênero e figurino de uma transformista no teatro de revista dos 
anos 1950 
Antonio Ricardo Calori de Lion 

 

2 – Políticas de corpo e de gênero na prostituição em Teresina (1920-
1960) 
Elizangela Barbosa Cardoso 

 

3 – O discurso em torno da naturalização da violência contra as 
mulheres em duas letras de música brasileira dos anos 70 
Joana Rodrigues Moreira Leite 

 

4 – “Dotar para casar”: moças pobres e dotes de casamento concedidos 
pela Santa Casa de Misericórdia do Maranhão (século XIX) 
Elizabeth Sousa Abrantes 

 

5 – Revista A Violeta X Jornal A Cruz: discursos sobre a 
profissionalização feminina em Cuiabá (1920-1930) 
Geisa Luiza de Arruda 
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QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – Usos urbanos e a constituição do lazer de mulheres independentes 
em Teresina 
Julinete Vieira Castelo Branco 

 
2 – O uso tático da linguagem pelos Lampiônicos: masculinidades e 
práticas sexuais entre homens no Lampião da Esquina (1978-1981) 
Kelyel Fortes de Resende Melo 

 

3 – Virilidades em cena sob ótica da imprensa durante a Primeira 
República em Caxias/Maranhão 
Jakson dos Santos Ribeiro 

 
4 – Virilidades e práticas sacerdotais no Piauí oitocentista 
Pedro Vilarinho Castelo Branco 

 

5 – República e descência: Jornal a Cruz e o combate a imoralidade 
moderna 
Valeska Bassi de Souza 

 

6 – A trajetória de escritoras em Goiás nos séculos XIX e XX 
Talita Michelle de Souza 
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ST 22 
 

Ensino de História, Linguagens e Manuais Didáticos: 

diálogos, percursos e intersecções 

 

(Auditório do IGHD) 

 
COORDENADORES 

Profa. Dra. Ana Paula Squinelo 

Prof. Dr. Flávio Vilas-Bôas Trovão 
 

 

 

QUARTA-FEIRA – 28 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – A cidadania editalícia e o ensino de história: estudo de itens dos 
editais do PNLD (2015 a 2020) em relação à formação cidadã 
João Rodrigues Quaresma Neto 

 

2 – Violência de Gênero: A mulher no centro das discussões 
Katia Rosana Hernandes 

 

3 – As mulheres no livro didático de História 
Ana Carolina do Nascimento Albuquerque 

 

4 – A Representação do Negro no Século XXI - uma análise no livro 
didático de história: avançamos ou permanecemos com a imagem da 
escravidão do Brasil colonial? 
Adriana Palhana Moreira 

 

5 – Representações das civilizações pré-hispânicas nos manuais 
didáticos das escolas públicas dos municípios de Anastácio e 
Aquidauana (MS), Ensino Fundamental II 
André Luis Machado de Oliveira  

 

6 – “Negro é a raiz da liberdade”: o conceito escravidão e as narrativas 
didáticas de história no Brasil e em Portugal 
Ana Paula Squinelo 
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QUINTA-FEIRA – 29 NOVEMBRO 2018 

14:00 ÀS 18:00 HS. 

 

1 – O uso do vídeo game como instrumento para o ensino de História 
José Ricardo Costa Miranda 

 

2 – A Didática da História nos videogames: ―God Of War e suas 
dimensões frente a Cultura Histórica 
Hugo Albuquerque de Morais 

 

3 – O uso das Novas Tecnologias e o Ensino de História: uma prática 

possível 
Carlos Eduardo de Andrade Marchi 

 

4 – Educação e infância na trajetória educacional de Cecília Meireles 
Mariana Mattos Pereira 

 

5 – O ensino da Guerra do Paraguai através das imagens: uma proposta 
para o uso da fotografia e da pintura como fonte de ensino 
Vera Lúcia Nowotny Dockhorn 

 
6 – A História Local como ferramenta de ensino e aprendizagem 
histórica: O caso do Município de Guarantã do Norte-MT 

Roberta Siqueira de Souza Antonello 
 



 

 

 

Painéis de Iniciação Científica 

Programação 
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30 de Novembro de 2018 

Sexta-Feira 

 

 

 

DAS 16:30 HS. ÀS 18:30 HS. 

LOCAL: CENTRO CULTURAL – UFMT 

 

 

Aguinaldo Gonçalves Vasconcelos Junior 

O estudo da temática indígena na escola: observação participante no PIBID de 
História/UNEMAT 

 

Aline de Souza Maciel 

Moralidade e censura à sexualidade feminina no período da Ditadura Militar: 
analise de “As traças” (1975) 

 

Bianca Francisca da Silva Santos 

Ensino para a tolerância: Mc Soffia e a construção da identidade étnica no Brasil 

 

Bruna Emanuelly Albuquerque Silva 

Sagrados vestígios: um estudo das relíquias dos Mártires de Marrocos 

 

Caroline Barbosa Aquino 

“A TV na TV” sátira à televisão: análise de “Tá no Ar” (2014-2015) 

 

Cléia Batista da Silva Melo 

Quilombo Abolição: identidade e diferença 
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Eduardo Bruno Ferreira da Silva 

Fronteira: o discurso da mídia impressa sobre a população fronteiriça Brasil/Bolívia 

 

Elisa de Araújo Lopes 

“Mãe solteira é ‘fábrica de desajustados’”? Análise da censura à edição da Revista 

Realidade (1967) dedicada à mulher brasileira 

 

Felipe Marques Costa 

Modernidade, mulheres, arte e moda na pintura francesa da segunda metade do 

século XIX 

 

Fernando Assunção de Resende 

“Esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho”: 

o lugar de Joyce Moreno na historiografia da MPB 

 

Fernando Fernandes de Alencar 

As interfaces entre juventude e política: movimentações estudantis do Brasil 

contemporâneo (1964-2016) 

 

Geisla Ferreira Alves 

“Agô Minha Mãe – as mulheres de fé no triângulo mineiro” (2018): as 

representações do feminino e da umbanda 

 

Igor da Silva Roviro 

História e literatura: a dimensão temporal nas narrativas distópicas juvenis na virada 

do século XX para o XXI 

 

Isabella Trindade 

As ambiguidades na linguagem do documentário “Dossiê Jango”: relações entre 
história e ficção 

 

Jackeline Kojima Matias Ikuta 

História e literatura na dimensão da arte musical e na linguagem da política 
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Jéssica Alana de Melo 

A evolução da narrativa seriada brasileira nos últimos 50 anos 

 

Jéssica Fernanda da Silva Viana 

Fronteira e droga: o discurso da mídia sobre o boliviano 

 

Jéssica Ferreira Alves 

As representações do feminino na dramaturgia de Jean-Paul Sartre, a partir de 

“Mortos Sem Sepultura” e “Prostituta Respeitosa” 

 

João Vitor dos Reis 

Um espetáculo popular no musical “Arena Conta Tiradentes” 

 

Kathleen Loureiro Santana dos Reis 

Um inferno povoado de pessoas negras: Identidade Nacional e Raça nos folhetos 

populares 

 

Kevin Alves Antunes de Sousa Lopes 

Assistindo animes, narrando histórias: as animações japonesas e o ensino de 

História 

 

Letícia Mota dos Santos 

O ensino das sociedades africanas na sala de aula: um estudo de caso do filme 

Pantera Negra 

 

Letícia Seba 

A “Guerra de Narrativas” acerca da Ditadura Militar nas páginas dos livros didáticos 

de História no Brasil 

 

Lidiane de Matos Paulino 

“Os Pioneiros”: memória, história e romance- as imagens de Jataí a partir da obra 
de Basileu Toledo França 
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Ludmyla Laurentino da Silva 

A história da arte no ensino da cultura afro-brasileira e africana: uma análise da obra 

de Bispo do Rosário 

 

Maria Eduarda de Azevedo Gusmão 

Resistência e insubordinação de hereges: representações fílmicas de As bruxas de 
Salém e Giordano Bruno 

 

Milleide Alves de Jesus 

O papel da mídia na formação de uma representação sociocultural da fronteira 
Brasil/Bolívia 

 

Natalia Noemia Carvalho Ramires 

Movimento Cultural Guaicuru: tentativa de construção identitária por meio de 
imagens pós-movimento divisionista 

 

Natália Peres Carvalho 

Juventude e três representações do universo feminino da década de 1970, por Lygia 
Fagundes Telles em As Meninas (1973) 

 

Raisha Conceição Silva 

Mussum e o papel do negro no humor pós ditadura 

 

Rodrigo Filgueira Sousa 

“Veneno da rima”: protesto, oralidade e [contra]violência em “Versos Sangrentos” 

(1999) do grupo de rap Facção Central 

 

Rodrigo Frasson 

Um mundo de ponta cabeça? a construção da hierarquia social em um Frade 
Franciscano (1318-1330) 

 

Roziqueli de Jesus Tacio 

O rap em Cáceres/MT e sua contribuição no ensino de História 
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Thamirys Michaela Centurião Rodrigues 

Metalinguagem e crítica social no Brasil dos anos 1980 por meio do programa 

humorístico TV Pirata (1988-1989) 

 

Thays de Campos Lacerda 

Axé pra quem é de axé: religiões e manifestações afro-brasileiras na cidade Cáceres 
MT 

 

Thiago da Cruz Lima 

Teatro Experimental Negro: lutas políticas 

 

Thiago Henrique da Silva 

Correio Cacerense: análise dos discursos da mídia sobre a fronteira Brasil/Bolívia 

 

Thiago Henrique Nunes dos Santos 

Literatura digital nas redes sociais? a escrita autobiográfica e a reconfiguração de um 
gênero 

 

Valdeir Barbosa Nunes 

Imigrantes na fronteira Brasil/Bolívia: vivências e estereótipos no tempo presente 

 

Vinicius Machado Ferreira 

Povos indígenas nos livros didático do Ensino Fundamental II em Barcarena-Pa: 

Reforços ou desconstruções de estereótipos? 

 

Watila Fernando Bispo Silva 

Rainha diaba, uma análise histórica das performatividades Queers e violências no 

cinema brasileiro 

 

Wesley Sebastião de Souza Ribeiro 

Trezena de Santo Antônio: resquícios do passado nos festejos antoninos e a história 
de Cáceres/MT 
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Yuri Jose de Souza Gomes 

Diagnóstico no PIBID de História: o que dizem os documentos oficiais da Escola 

São Luiz sobre a Cultural Escolar dos alunos 

 



 

 

 

Simpósios Temáticos 

Resumos 
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Ademir Luiz da Silva (UEG) 

Os bárbaros de camisas brancas: Nazismo, Modernidade e Estética no filme A 

Onda (2008) 

 

O tema deste artigo é a pergunta levantada pelo filme alemão A Onda (2008), 

dirigido por Dennis Gansel: os ideais nazistas podem retornar no mundo 

contemporâneo? A Onda é baseado em uma experiencia social real ocorrida na 

Califórnia em 1967, onde um professor de História procurou reproduzir com 

seus alunos uma simulação de autocracia, que se tornou perigosamente real. 

Analisando a sedução estética própria do nazismo, utilizaremos autores que 

pensaram a modernidade a partir de suas experiências pessoais como perseguidos 

políticos de governos autocráticos, tais como Walter Benjamin (1892-1940), 

Norbert Elias (1897-1990), Hannah Arendt (1906-1975), Eric Hobsbawm (1917-

2012) e Zigmunt Bauman (1925-1917). Acreditamos que a análise desses autores 

convergem ao considerar a ascensão do nazismo como sintoma de uma profunda 

crise cultural da modernidade. 

 

Adriana Maria Gonçalves Chiaradia (Mackenzie) 

Rosana Maria Pires Barbato Schwartz (Mackenzie) 

História, política e sociedade no varal: a Literatura de Cordel 

 

O texto investiga a literatura de cordel como ferramenta de crítica a questões 

políticas, sociais e como documento da história. Resulta de uma pesquisa em 

andamento sobre o pensamento coletivo e a expressão da memória popular, 

como fonte para conhecimento e difusão da história e da cultura local. O poeta é 

considerado transmissor/criador de acontecimentos. Ele observa, sente e 

representa as informações por meio das estrofes do cordel. É a visão do cordelista 

que ganha forma e rimas na estrutura do cordel. O leitor recebe a informação e 

de acordo com as suas construções históricas, sociais e culturais interpreta. 

Atrelado ao acontecimento em versos, o poeta traz mensagens da vida cotidiana, 

críticas e o que desejou perenizar. O cordel transcende a informação em si. É um 

território, é uma territorialidade, sendo realizado, pela grande maioria, cordelistas 

nordestinos.  

Assim, o estudo possibilitará a compreensão sobre a relevância do cordel 

enquanto documento da história e ferramenta de discussão política e social em 

determinado território, englobando a semelhança entre os fatos reais e os fatos 

criados pela narrativa do folheto, a compreensão de aspectos cotidianos de 

experiências construídas culturalmente, de se pensar nas sensibilidades e 

subjetividades em torno da natureza desse documento e adentrar na cultura 

popular e de massa. 
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Adriana Palhana Moreira (SEDUC-MT) 

A Representação do Negro no Século XXI - uma análise no livro didático de 

história: avançamos ou permanecemos com a imagem da escravidão do brasil 

colonial? 

 

É sabido que os negros se constituem ainda no grupo étnico que mais sofre 

preconceito, discriminação, racismo e exclusão social. Diante disso, estudos da 

história da África e da cultura Afro-brasileira se faz necessário no sentido de 

buscar construir outra imagem acerca desse sujeito histórico, que ao longo do 

tempo não foi relegado as margens da sociedade apenas pela cor da pele. A 

questão vai muito além de apenas ensinarmos uma outra versão da história, se 

constitui em um processo da desconstrução de uma história excludente, pois a 

questão racial no Brasil se delineia em uma temática bastante ampla, complexa e 

problematizadora, que engendra o negro como base da exploração capitalista, 

como mão de obra escrava. Falar sobre a questão negra em sala de aula ainda se 

torna uma problemática no sentido que a grande parte dos professores e 

estudantes reproduzem manifestações de preconceito, discriminação e racismo. 

Mas, de onde vêm estas manifestações? Estas manifestações são construídas ao 

longo do tempo, em diferentes espaços, e a sala de aula no cotidiano das práticas 

pedagógicos do professor, se constitui em um desses espaços, no sentido que 

muitas vezes o único recurso utilizado pelo professor é o livro didático. E aqui 

surge meu objeto de estudo. Este recurso utilizado pelo professor é carregado de 

estereótipos acerca da figura do negro na formação da sociedade brasileira. E foi 

analisando a minha prática em sala de aula, utilizando o livro didático como único 

recurso, que comecei a problematizar a questão. De que forma o negro está sendo 

representado nas páginas do livro didático? A questão negro no Brasil possui um 

histórico de lutas e resistência, histórico este que muito se oculta nos livros 

didáticos, na medida em que o negro é apropriado como mercadoria enquanto 

escravo nos apresamentos, vendido como força de trabalho, e ao ser “liberto” se 

torna a própria força de trabalho “livre”. As pesquisas ainda apontam para uma 

enorme desigualdade social que atingem os negros. Diante disso, pensar e discutir 

sobre a representação do negro na construção da sociedade brasileira nos livros 

didáticos é de grande importância, uma vez que temos legislações atuais que visam 

a construção de uma imagem diferenciada da que foi construída ao longo do 

tempo. Com o desenvolvimento de políticas públicas destinadas a reparar as 

desigualdades sejam elas políticas, culturais, sociais ou econômicas, o negro tem 

assumido um novo lugar no tempo e no espaço, ou continua relegado aos porões 

da casa grande? 
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Alberto Alvadia Filho (IFRJ) 

Walace Ferreira (CAp-UERJ) 

As fake news na era da informação como mercadoria 

 

A proposta deste trabalho é discutir as dinâmicas de interação presentes em 

tempos de avanço da era da revolução tecnológica, com ênfase num ponto 

específico: a produção de notícias falsas, as fake news, tão presentes no universo 

da cibercultura, para a produção de um determinado tipo de consenso, suas 

orientações, suas estratégias e, sobretudo, suas consequências. O Ciberespaço 

carrega consigo relações dialéticas de disputa e dominação que estão presentes 

historicamente na sociedade, trazendo para dentro de si a própria disputa pelo 

poder, com suas contradições intrínsecas, a luta de classes. Se esta dinâmica não 

se dá pelo embate físico, ela se apresenta num discurso encoberto pelo véu estéril 

da busca pela verdade objetiva dos fatos.  

Uma das principais estratégias observadas é a distorção semântica da qual se 

servem determinados grupos políticos para evocar valores universais como 

liberdade e democracia, como subterfúgio para propagar discursos e propostas 

conservadoras e restritivas de direitos. Para citar temas candentes na sociedade 

brasileira atual, isto pode ser visto, por exemplo, em matérias sobre o direito ao 

aborto, a regulamentação das drogas, a reforma trabalhista, da previdência e do 

ensino médio, com destaque para o projeto Escola sem Partido.  

Duas características compõem uma especificidade que abre um terreno fértil para 

que em muitas ocasiões os usuários não tomem as medidas necessárias para 

identificar a procedência das informações que recebe e repassa: a capilaridade 

instantânea da rede e o volume de informações com que ela opera. Afinal, se a 

informação se torna uma mercadoria, é importante que ela seja vendável e, na 

lógica de concorrência, é possível que muitas vezes notícias sejam disparadas sem 

terem passado pelos protocolos de apuração. Nesse sentido, ancorada na lógica 

endógena ao universo virtual em conexão com a realidade material do Capital, 

organizações detentoras de melhores estruturas e recursos levam vantagem, pois 

contam com melhores equipamentos e mais trabalhadores ao seu dispor, o que 

pode ser traduzido em servidores mais poderosos, maior velocidade de conexão 

e transmissão de dados, maior capacidade de monitoramento da rede e 

prospecção de informações. As consequências são, por um lado, informações 

transmitidas sem o devido critério técnico, por outro, a proeminência da 

perspectiva daqueles que controlam os principais meios de informação. As fake 

news seriam, portanto, uma tradução atualizada das tradicionais estratégias 

burguesas de produção de hegemonia e dominação por convencimento. 
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Alencar Cardoso da Costa (UFMT) 

A trajetória intelectual de Carl Schmitt: da sua crítica a República de Weimar e o 

seu engajamento ao nazismo (1919-1936) 

 

O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar as análises sobre os escritos 

produzidos por Carl Schmitt entre os anos da República de Weimar (1919-1933) 

e da sua filiação ao Partido Nazista (1933-1936). O nosso sujeito histórico foi 

jurista e politólogo, professor universitário, filiado ao Partido Nazista e 

colaborador no processo de nazificação do campo jurídico alemão durante a 

Ditadura Nazista. Desenvolveu centenas de trabalhos nos formatos de artigos, 

livros e ensaios. O pensamento jurídico-político de Carl Schmitt está associado 

aos pensadores contrarrevolucionários do século XIX, principalmente ao 

pensamento do espanhol Donoso Cortés, defensor de uma ditadura que pudesse 

restabelecer a ordem política contra os elementos desagregadores da sociedade 

do Antigo Regime (liberais, anarquistas e socialistas). A trajetória intelectual de 

Carl Schmitt é estigmatizada pelo seu envolvimento no nacional-socialismo, tendo 

se afiliado ao Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), 

em 1933. Porém, em 1936 acabará afastando-se dos quadros oficiais do partido. 

Carl Schmitt defendeu a formação de um governo forte e centralizado, em 

contraposição ao que ele denominava de “fraco”, “anacrônico” e “despolitizado” 

governo parlamentar da República de Weimar. Acreditou que o poder soberano 

poderia ser exercido por um líder que contivesse em si a vontade geral do povo. 

Assim, emergiria o Estado Total pensado por Carl Schmitt, derivado da 

aclamação de um líder pelas massas, que se despolitizariam e seguiriam a vontade 

emanada das decisões do seu líder. O pensamento schmittiano possui uma 

atualidade dada a sua compreensão política dos termos amigo-inimigo, 

permitindo o extermínio físico pelo Estado dos inimigos internos e externos e da 

sua política da excepcionalidade. Assim, sendo apropriadas por grupos/partidos 

extremistas e xenófobos, contrários as pluralidades políticas e aos imigrantes. 

 

Alessandro Flaviano de Souza (UFMT) 

Miradas do cinema latinoamericano 

 

A década de 1960 foi marcada por efervescências em muitos continentes nas 

diversas faces do complexo social como nas artes, política, ciência, economia, 

educação. Um período de polarizações e profundas transformações políticas e 

culturais. Nesse contexto, este artigo vem discutir os atravessamentos simbólicos 

da emoção nas marcas escriturais em filmes de criadores contemporâneos do 

cinema latinoamiricano. A mirada expressa a percepção dada pelo olhar 

consciente e crítico, do que era fazer um cinema com temas e pertencimentos de 

interesse de cada país do continente Latinoamericano. Nesta direção, serão 

abordados os seguintes filmes: Glauber Rocha/Brasil com narrativa ficcional de 

Terra em transe; Geraldo Sarno/Brasil com o documentário Viramundo; 



 

 

P
ág

in
a5

7
 

Fernando Birri/Argentina com o ficcional Los inundados; e Valparaiso, mi amor!, 

dirigido por Aldo Francia/Chile, uma película ficcional. Estes filmes estão atuais 

em suas temáticas, o que faz saltar entre os atravessamentos que depois de 

cinquenta anos ainda discutimos similaridades profundas. No sentido de observar 

através da montagem/edição os atravessamentos simbólicos da emoção que 

compõe a paisagem de uma época. Com o objetivo de mapear esses 

atravessamentos como uma cartografia Guatarri-Deleuziana, a partir da 

multiplicidade das “miradas” pintando uma paisagem rizomática. Considera-se os 

atravessamentos vinculados ao contexto político e cultural como máquina de 

guerra, ou, ainda, como exercício decolonial da construção audiovisual 

latinoamericana desse período. Entende-se por marcas escriturais a forma dada à 

montagem/edição desses filmes na relação com o contemporâneo e da expressão 

deste na arte desses realizadores. Enquanto metodologia este estudo busca 

respostas qualitativas com procedimentos inspirados na etnografia de Clifford 

Geertz em acoplamento com a cartografia promovida por Guilles Deleuze e Félix 

Guatarri. As análises tomam como referência a edição audiovisual. Como 

instrumento de coleta de dados é utilizada a decupagem de edição com as 

seguintes informações: minutagem, descrição da sequência, número de planos, 

atravessamentos. Assim, poder colorir a paisagem de atravessamentos simbólicos 

da emoção. Estes estudos apontaram que o movimento, entre outros nomes, 

conhecido como Cinema Novo transborda em multiplicidade de estilos em suas 

marcas e sotaques audiovisuais formando uma paisagem com relevos 

independentes e por isso não pode ser reduzido a um conjunto de filmes. 

Também, a edição audiovisual é ideológica e conduz os atravessamentos corte a 

corte, plano a plano, som a som. A edição conjuga o atravessamento da ideologia, 

do contexto, da emoção e da intencionalidade. Muitas foram as miradas. 

 

Alexandre Vinícius Gonçalves Nascimento (SEDUC-MT) 

Os diários da intimidade e a interdição dos desejos na poesia marginal (1976) 

 

A poesia marginal foi um movimento literário ocorrido na década de 1970 no 

Brasil, marcado por uma elaboração estética que rompia com os padrões 

canônicos da literatura brasileira. Fruto dos debates da cultura marginal que se 

faziam presente em outros campos artísticos, a antologia “26 poetas hoje”, de 

1976, organizada por Heloisa Buarque de Hollanda, reuniu uma diversidade de 

escritores que participaram desse movimento, trazendo à tona as produções e 

temáticas ressaltadas por ele. Por meio da antologia é possível discutir sobre as 

questões da sexualidade e da interdição dos desejos, dialogando com as propostas 

da contracultura e da crítica aos pilares ditatoriais do regime militar. Uma das 

tópicas utilizadas pela ditadura era divulgar a existência de uma “crise moral” que 

estava fomentada pelo “movimento comunista” com o propósito de abalar os 

fundamentos da família, desencaminhar os jovens e disseminar maus hábitos, 

utilizando o projeto de combate às ideias vistas como “libertárias” e afinadas com 

os comunistas como uma necessidade para resguardar a ordem e a moral do país. 
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Ao apresentar poemas em formato de “diários íntimos”, poesias como a de Ana 

Cristina Cesar, Luiz Olavo Fontes, Isabel Câmara e Leila Míccolis, presentes na 

seleção da antologia “26 poetas hoje”, posicionam-se como vozes avessas à 

repressão moral que interditava os desejos e a liberdade do indivíduo. Esse 

trabalho, portanto, pretende discutir sobre a sexualidade na poesia marginal como 

pauta do cotidiano que enuncia uma oposição à ditadura e aos assuntos da política 

oficial, em voga durante o regime, cobrados pelo discurso dos grupos de esquerda 

como emergentes para a conjuntura do período. As opções políticas manifestadas 

por meio do corpo, dos desejos, das drogas e da individualidade contracultural 

aparecem como possibilidades de leitura e exposição das subjetividades reveladas 

por parte da geração da poesia marginal. 

 

Amauri Junior da Silva Santos (UFMT) 

Uma máquina grimpada: um projeto de participação política na Constituinte 

 

Essa pesquisa tem, como objetivo geral, analisar a produção da obra BRASIL – 

Manual de instruções, do autor Ziraldo, direcionadas para crianças e jovens no 

contexto da Constituinte de 1987-1988. Os eixos principais são os seguintes: 

estudo sobre a relação desse tipo de literatura com o contexto histórico em que 

foi produzido; reflexão sobre valor e qualidade ideológica da obra com base em 

bibliografia específica sobre literatura, narrativa histórica e historiografia. A fim de 

atingir os objetivos propostos, a metodologia a ser adotada está baseada em dois 

principais procedimentos: a pesquisa bibliográfica e a análise da obra. Os 

resultados dessa pesquisa deverão culminar na proposição de estratégias para 

compreensão de como a indústria cultural foi utilizada na fabricação de uma 

identidade democrática no contexto da Constituinte. 

 

Ana Carolina de Moura Delfim Maciel (UNICAMP) 

Sons e imagens na tessitura da escrita histórica 

 

Nos dias atuais o historiador, extrapolando os limites das fontes textuais, está cada 

vez mais sensível aos atores sociais, à vida cotidiana, aos dados da experiência 

subjetiva, aos fragmentos que o passado legou. Nesse contexto, o oral e o 

audiovisual, configuram-se como uma narrativa capaz de alinhavar fontes plurais, 

confluindo numa narrativa subjetiva, pautada primordialmente na memória de 

sujeitos históricos. Há uma tessitura de narrativas que se descortina quando o 

historiador liga uma câmera e gera uma fonte oral/audiovisual, instaurando assim 

novas formas de coleta (e diálogo) com suas fontes. Remeto aqui à inspirada 

colocação do poeta franco-suíço Blaise Cendrars, que já no início do século XX, 

expressava sua inquietude sobre a percepção do estatuto do “documento”, 

oferecendo uma inspirada (e porque não, poética) definição deste como um 

“trampolim”, ou seja, como um artefato de impulso, de inspiração, nos levando 
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num mergulho, numa submersão, rumo aquilo ele designou como sendo o 

“coração da matéria”. Na presente comunicação irei me deter aos aspectos 

concernentes à escrita da história pelo suporte audiovisual. 

 

Ana Carolina do Nascimento Albuquerque (UFMT) 

As mulheres no livro didático de História 

 

O objetivo da pesquisa em andamento apresentada nesta comunicação, é analisar 

as relações de gênero em uma coleção de livros didáticos de História, distribuídos 

para o ensino médio no ano de 2015 para serem utilizados até o ano de 2017, 

data que ainda se insere no período caracterizado por Maria Auxiliadora Schmidt 

(2012), como o da reconstrução do código disciplinar da História no Brasil, 

caracterizado pelo fim da ditadura militar, processo de redemocratização e pela 

tentativa de construção de uma educação mais democrática e inclusiva, que 

rompesse com a concepção autoritária de ensino. Em perspectiva interseccional, 

problematizar como as mulheres são representadas no livro, partindo do contexto 

histórico de produção desses livros e da construção dos significados de homens e 

de mulheres neles expressos, verificando de que maneira essas representações 

podem estar relacionadas à desigualdade de gênero na sociedade e ao 

consequente aumento do número registros de violência contra mulher e 

feminicídio. Tendo como hipóteses o silenciamento e a invisibilidade da mulher 

no livro didático, o uso político e cultural do livro didático para manutenção da 

heteronormatividade, e desigualdade de gênero e o livro didático de história como 

difusor de estereótipos negativos contra as mulheres. Utilizaremos o livro didático 

de história como objeto de pesquisa, entendendo-o como um objeto que carrega 

uma historicidade, pois é produzido com objetivos determinados, ao mesmo 

tempo que tem o poder de reproduzir, produzir ou transformar determinada 

realidade social. Problematizando o livro didático enquanto instrumento 

ideológico e cultural, Circe Bittencourt (2004) aponta que um dos principais 

aspectos sobre os materiais didáticos é seu papel de instrumento de controle do 

ensino por parte dos diversos agentes do poder, e caracteriza o livro didático como 

sendo um “veículo de um sistema de valores, de ideologia de uma cultura de 

determinada época e de determinada sociedade” (BITTENCOURT, 2004, p. 

302). 
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Ana Célia do Nascimento Morais (SEDUC/PA) 

Renata Silva da Costa (SEDUC/PA) 

A perspectiva da História Cultural e a pesquisa em espaços outros de educação: a 

produção intelectual do PPGED/UEPA 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as influências dos pressupostos teórico-

metodológico do campo da História Cultural nas produções intelectuais em um 

Programa de Pós-graduação em Educação na Amazônia. Para tanto foi necessário 

a análise de um conjunto da produção intelectual que congregam pesquisas as 

quais procuram desvelar a ocorrência de processos educativos em diferentes 

contextos culturais amazônicos, quer seja em espaço rural, quer seja em espaço 

urbano, como aldeias, casas de farinha, escola de samba, dentre outros. Tais 

investigações situam-se na linha de pesquisa Saberes Culturais e Educação na 

Amazônia, do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do 

Estado do Pará (PPGED/UEPA). Devido essas produções intelectuais trazerem 

em seu bojo estudos sobre processos educativos em espaços outros de educação, 

observa-se o uso nestes estudos do arcabouço teórico que tange a história cultural, 

tendo em vista que o mesmo permite ao historiador da educação, extrapolar o 

universo escolar bem como, distintas maneiras de apreensão e apropriação destes 

saberes por diferentes sujeitos, grupos e coletividades em distintas temporalidades 

(Fonseca, 2003). O que remete considerar substancial influência de inúmeras 

abordagens da História Cultural na produção historiográfica da História da 

educação. Neste sentido, a internalização dos pressupostos teórico-metodológico 

da História Cultural neste campo, vem conduzindo pesquisas sobre processos 

educativos não escolares, o que garante seu lugar na História da Educação no 

Brasil, apesar de prevalecer investigações na dimensão escolar. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, dentro de uma abordagem qualitativa. Os procedimentos 

de produção de dados se constituíram a partir de levantamento bibliográfico. 

Procedeu-se a análise dos dados com base na técnica de análise de conteúdo. 

Teoricamente, a pesquisa situa-se no campo da educação e estrutura-se a partir 

de categorias como educação (BRANDÃO, 2002, 2007); (TRILLA, 2008); 

Saberes (BONDÍA, 2002); (ALBUQUERQUE, 2015); cultura (GEERTZ, 2008) 

e cotidiano (CERTEAU, 2014). Dentre as conclusões percebi frequência do uso 

de pressupostos da História Cultural, conceitos como, ‘cotidiano’ de Michel de 

Certeau, ‘mediadores culturais’, ‘mestiçagem cultural’ de Serge Gruzinski, junto a 

algumas dissertações defendidas na referida linha de pesquisa. 
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Ana Paula Reis (UEM) 

Experiências com jogos no ensino de História 

 

O Ensino de História no Brasil sofreu inúmeras transformações desde que se 

iniciou no século XIX, pois é um instrumento da política governamental e muda 

de acordo com a organização do governo. Constata-se uma certa relutância em 

discutir as práticas pedagógicas na História do Ensino de História, pois não havia 

muitas formas de pensar o ensino e a aprendizagem no passado. Mas hoje há uma 

discussão mais profunda acerca das metodologias a serem utilizadas no Ensino de 

História, isto ocorre devido a necessidade em se aproximar dos estudantes e 

melhorar seu aprendizado cujo fator principal é a falta de interesse dos estudantes. 

Por isso a importância de discutir novos recursos didáticos para o Ensino de 

História que possam atrair a atenção do estudante e ao mesmo tempo dialogar 

com a realidade em que vivem e também que os façam refletir. Vários recursos 

podem ser utilizados para esse fim, como filmes, séries de TV, músicas, história 

em quadrinhos, entre outros, mas tomamos como exemplo desses recursos os 

jogos de tabuleiro, que possibilitam uma aprendizagem através da brincadeira, e 

pode ser utilizado com estudantes de várias idades e pode ser levado para 

qualquer ambiente. Com a utilização do lúdico em sala de aula os alunos 

participam mais, aumentam a concentração, desenvolvem o raciocínio, aprendem 

a respeitar regras e também aprendem o conteúdo proposto. Percebendo a 

necessidade de aprofundar essa discussão a proposta desta comunicação é fazer 

uma discussão bibliográfica sobre a utilização de jogos em sala de aula e seus 

benefícios no ensino de História. Terá como metodologia o levantamento e 

discussões bibliográficas acerca do tema, como referenciais temos Fermiano 

(2005); Bittencourt (2004); Nadai (1993); Huizinga (2000). E também reflexões 

pessoais sobre o jogo em sala de aula baseando-se em experiências com bingo de 

respostas em turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se elaborar um 

jogo de tabuleiro para que os estudantes utilizarem em sala de aula, e possam 

aprender brincando. Desta forma espera-se que os estudantes se sintam mais 

confiantes para participar das aulas de História e construir junto com os colegas o 

conhecimento histórico, apreendam conceitos chaves em História, relacionem os 

conteúdos com o jogo e percebam a importância das regras, não apenas no jogo, 

mas na vida. 

 

Ana Paula Squinelo (UFMS) 

Negro é a raiz da liberdade: o conceito escravidão e as narrativas didáticas de 

história no Brasil e em Portugal 

 

Apresento nesta reflexão os resultados parciais das atividades realizadas no 

Estágio Pós-Doutoral no Instituto de Educação da Universidade do Minho 

(Braga/Portugal), através do Departamento de Estudos Integrados de Literacia, 

Didática e Supervisão na especialidade em Educação em História e Ciências 
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Sociais. O citado estágio de pós-doutoramento foi realizado entre os meses de 

setembro de 2016 e agosto de 2017. Neste projeto investigamos a partir de um 

estudo comparativo como o conteúdo escravidão é apresentado nos manuais 

didáticos de história do Brasil e de Portugal, sendo que para o Brasil foram 

analisados quatro manuais referentes ao 7° Ano do Ensino Fundamental II 

pertinentes ao Plano Nacional do Livro Didático (PNLD/2017) e Portugal quatro 

manuais concernentes ao 8° Ano do 3° Ciclo adotados em escolas públicas do 

país. Os referenciais teóricos para análise dos manuais didáticos ancoraram-se nos 

estudos, sobretudo de Alain Choppin (2004), Jörn Rüsen (2010) e Circe 

Bittencourt (2011) e a pesquisa como um todo se ancorou nos postulados da 

Educação Histórica, principalmente nos estudos de Isabel Barca (2000) e Peter 

Lee (2003). Para subsidiar as discussões acerca da questão do conceito de 

escravidão levando em consideração a trajetória historiográfica que permeia o 

tema privilegiamos a obra de Gilberto Freyre (1933) e de Robert W. Slenes 

(2011). Ao final apontamos as conclusões parciais no que se relacionam as 

narrativas didáticas sobre o conteúdo escravidão nos Manuais Didáticos 

brasileiros e portugueses que compôs a amostra desta investigação. 

 

Andhressa Heloiza Sawaris Barboza (UFMT) 

Memória e cidade no teatro de Liu Arruda 

 

O ator e diretor mato-grossense Liu Arruda e sua experiência de teatro de 

comédia na década de 1990 em Cuiabá permitem pensar nas cenas culturais que 

marcam as memórias da cidade.  

Tais memórias estão profundamente relacionadas às narrativas sobre a prática 

teatral e a própria biografia do ator e diretor. Na década de 1990, os personagens 

criados por Liu Arruda incorporaram os tipos populares que ainda hoje 

reverberam na memória da cidade: a folclórica figura da matriarca sarcástica, do 

compadre oprimido pelo matriarcado e dos filhos que reconstituem as crises 

geracionais e instituem novas pautas sobre relações interculturais na cidade. Este 

trabalho visa evidenciar as relações entre teatro, cidade e as distintas narrativas de 

memória em diferentes temporalidades que constituem parte da imaginação 

urbana e os modos como a globalização da economia e a mundialização da cultura 

se atualizam na Cuiabá da década de 1990. 

 

André Carlos Conrado Inácio da Silva (UFG) 

Alois Feichtenberger e a imprensa goiana: instrumentos da construção imaginária 
da cidade “luz” 

 

O Estado de Goyaz na década de 1930, não se configurava como uma região de 

expressão política e nem tão pouco econômica no cenário nacional. Recaia sobre 
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ele as construções imagéticas oriundas das representações retratadas pelo 

botânico francês Auguste Saint- Hilaire, realizadas por ele no século XVIII e 

contidas em seu livro Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela Província 

de Goyaz, publicado pela Edusp em 1975. No livro, Saint – Hilaire descreve as 

terras de Goyaz como sendo inóspita, distantes dos principais centros urbanos da 

época e consequentemente de difícil acesso para os que chegavam ao Brasil pelo 

litoral. Não obstante, seja essa uma única história de um viajante, a mesma foi 

tomada como um retrato do que seria as terras de Goyaz. Porém, na primeira 

metade do século XX, um grupo de jovens goianos que estudavam no Rio de 

Janeiro buscaram desconstruir essa imagem que foi produzida sobre o Estado. 

Com este objetivo, a partir de 1917 passaram a editar a revista A Informação 

Goyana, que tinha como projeto divulgar e valorização as potencialidades 

econômicas de Goyaz. Assim, através de publicações mensais, que circulavam por 

todo o Brasil, os jovens goianos intentavam reconstruir por meio de outras 

representações, a imagem do novo Goiás. Com a revolução de 1930 e a posse do 

interventor em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, foi posto a cabo o projeto da 

construção da nova capital, que se alinhava ao discurso empregado pela revista. A 

construção de Goiânia, foi um dos meios de atrair capital para dinamizar a 

economia do Estado. Para tanto, se fazia necessário que se divulgasse o 

surgimento dessa nova cidade, que era denominada pelos seus idealizadores de 

cidade “luz”. Pois, para eles, ela surgia com uma posposta de se construir no 

estado uma nova mentalidade, novos padrões de valores e comportamentos, que 

pudessem esboçar e representar os ventos da modernidade e do desenvolvimento 

que soprava por todo Brasil, como ecos da revolução de 1930 que levou ao poder 

Getúlio Vargas. Será portanto, nesse ambiente, que as fotografias de Alois 

Feichtenberger e os escritos da imprensa goiana vão atuar conjuntamente para 

promover a construção imagética dessa cidade “luz”. Pois, tanto a fotografia como 

a imprensa podem atuar no processo de construção e difusão de representações 

que tendem a moldar uma sociedade por meio da construção de uma cultura 

histórica e consciência histórica. São portanto, nos processos de construções 

identitárias, e nos jogos sociais, que a fotografia e a imprensa se destacam como 

construtoras de realidades imaginárias. 

 

André Luis Bertelli Duarte (UFU) 

Bandeirantismo e identidade nacional na minissérie A Muralha (Maria Adelaide 

Amaral, 1999): a televisão entre a história e a ficção diante dos “500 anos” do 
Brasil 

 

A televisão brasileira desempenhou um importante papel como veículo na 

celebração e nos debates ocorridos em torno dos 500 anos da invenção do Brasil, 

no ano 2000. A minissérie da Rede Globo A Muralha (adaptação do livro 

homônimo de Dinah Ramos de Queiroz realizada por Maria Adelaide Amaral) 

foi um destes produtos televisivos que construiu visualidades sobre a memória e 

a identidade nacionais neste contexto em que história e ficção se entrecortaram 
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para apresentar diferentes pontos de vista sobre o passado e o presente. A 

comunicação apresentará uma reflexão sobre a minissérie a partir da sua 

construção da(s) memória(s) do bandeirantismo e dos deslocamentos efetuados 

pelos autores acerca da identidade nacional em um período onde as demandas 

sociais passavam por importantes transformações no Brasil. 

 

André Luis Machado de Oliveira (UFMS) 

Representações das civilizações pré-hispânicas nos manuais didáticos das escolas 

públicas dos municípios de Anastácio e Aquidauana (MS), Ensino Fundamental 
II 

 

A pesquisa em questão faz a análise dos manuais didáticos da disciplina de 

História no ensino Fundamental II, especificamente do 7º ano das escolas 

públicas da rede estadual de Mato Grosso do Sul nos municípios de Anastácio e 

Aquidauana, que tem garantido à distribuição gratuita na rede pública de ensino 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Serão analisadas as coleções: 

“História Hoje” da Editora Ática utilizado de 2008 a 2010, “História, Sociedade 

e Cidadania” da Editora FTD utilizado de 2011 a 2013, “Saber e Fazer História” 

da Editora Saraiva utilizado de 2014 a 2016 e a coleção “Projeto Araribá História” 

da Editora Moderna que está em utilização desde 2017 até 2019. Analisaremos as 

linhas definidoras do PNLD e de como é feita a seleção dos livros didáticos. Em 

seguida, será realizado um estudo dessas coleções quanto a sua organização dos 

conteúdos propostos para a instrução da temática das civilização pré-hispânicas e 

a maneira que estão dispostos, verificando se contemplam o conteúdo de acordo 

com as discussões historiográficas contemporâneas, bem como sua cultura e 

crenças, seus costumes, a maneira como se deram os “descobrimentos” e suas 

formas de colonização. Ressalta-se que haverá a análise das imagens constantes 

nos capítulos e a forma em que estão postos nas coleções, observando os 

comentários dos autores e as possibilidades de enriquecimento dos conteúdos 

propostos no capítulo. Para o desenvolvimento da análise dessas coleções 

didáticas serão utilizadas contribuições de autores como Alain Choppin, Circe 

Bittencourt, Ana Paula Squinelo e Jörn Rüsen e para problematizar os conteúdos 

relacionados as civilizações pré-hispânicas trarei as discussões de Cecília Azevedo, 

Ciro Flamarion e outros, sendo que o estudo dessas obras auxiliará na avaliação 

dos conteúdos determinando se estas coleções cumprem com os objetivos 

propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e estão de acordo com 

a historiografia e estudos propostos no século XXI. A pesquisa encontra-se em 

estágio inicial e sua primeira fase situa-se em levantamento e construção de projeto 

da pesquisa. 
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Anna Carolina Cheles Cruz (Mackenzie) 

Anestesia e Resistência: a estética política de Roy Anderson 

 

O contemporâneo deflagra um tempo suspenso de depressão coletiva como 

sugerido pela Maria Rita Khel em seu livro “o Tempo e o Cão", escancarando um 

sintoma de anestesia frente à política e as relações humanas. Diante deste cenário, 

a obra do diretor sueco Roy Anderson "Um pombo pousou num galho refletindo 

sobre a existência” retrata este sintoma de maneira lúdica e funcional, propondo 

questões reflexivas acerca de nossa existência e nossa condição contemporânea, 

dialogando, tanto quanto possível, com um pensamento de não resistência 

cotidiana a nossa atual condição humana em um cenário político-social e o quanto 

isso se torna perigoso. Seus filmes, inspirados pelo humanismo do filósofo Martin 

Buber, sobretudo em seu livro "Eu e Tu", fazem frente à volta de correntes 

fascistas e nazistas na Suécia, mas ecoa em termos mundiais perante a retomada 

de movimentos autoritários, inclusive presentes no atual cenário brasileiro. A 

pesquisa visa uma investigação a partir da análise de seu filme para a compreensão 

desse sintoma e como o pensamento de resistência penetra em um cenário 

humano aparentemente suspenso e incapaz de contestar sua condição. 

 

Anna Corina Gonçalves da Silva (UERJ) 

Paisagem hostil: corpos e afetos em trânsito na cidade 

 

A comunicação proposta tem como objetivo realizar uma apresentação do projeto 

de pesquisa desenvolvido no Doutorado em Artes, cursado no PPGARTES da 

UERJ, que consiste na investigação sobre as imagens da cidade do Rio de Janeiro 

a partir do mapeamento de elementos e dispositivos “hostis”: obstruções diversas 

(grades, tapumes, cancelas, por exemplo), instituídas ou pelos poderes oficiais ou 

pela população, que têm como meta restringir, condicionar e/ou impedir o uso, 

para determinados grupos de pessoas, de determinados espaços públicos. Trata-

se, resumidamente, de um trabalho que visa indagar, a partir de registros 

fotográficos, os modos como os conflitos e as tensões entre público, privado e 

comum incidem sobre as apreensões visuais que temos da cidade.  

O trabalho começou, em 2016, com um mapeamento de lugares em que pude 

encontrar elementos hostis. Já foram experimentados diversos suportes para 

impressão das imagens, na busca por estabelecer um diálogo dos registros 

fotográficos com o espaço, e, no momento atual, elas consistem em uma série de 

sobreposições de imagens – capturadas com o celular, em movimento, no trânsito 

pela cidade. A imagem final apresenta uma espécie de “fusão” de camadas de 

imagens, de “cascas”, como uma “paisagem”, mas uma “paisagem hostil”, na 

tentativa de produzir uma experiência visual que, a um tempo, descentre a 

vivência ordinária na cidade, habituada aos elementos hostis, e eleve ao primeiro 

plano os desvios provocados por essas estruturas. Trata-se de imagens que são 

camadas de um percurso, pois a intenção é propor uma reflexão sobre como 
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nossos modos afecção (em relação a nós mesmos e aos outros) não se dissociam 

dos modos como lidamos com o espaço e como tais vínculos são suportados por 

certas visualidades. 

Pretende-se, assim, interrogar a possível emergência de imagens da cidade que 

descentrem o olhar habituado às interposições dos dispositivos hostis, que são, 

pois, gestores do desamparo e da insegurança. As construções de arquiteturas 

hostis no espaço público se tornam justificáveis, ou mesmo desejáveis, mediante, 

por um lado, uma espetacularização da imagem da violência que acaba, por outro 

lado (mas, consequentemente), condicionando e estreitando a visão dos vãos, das 

aberturas, das fendas e fissuras das suas edificações. Em suma, trata-se de pôr em 

questão, através da imagem, como corpos e subjetividades, em trânsito na cidade, 

são alvo e lugar de investimentos políticos. 

 

Anna Paula Teixeira Daher (UFG) 

Euclides da Cunha: narrativas de vida e morte 

 

São diversas narrativas da morte de Euclides da Cunha (1866-1909), morto por 

Dilermando de Assis - o jovem amante de sua esposa Anna, em um episódio 

conhecido como “A tragédia da piedade”. Por meio de jornais, biografias, 

processo crime e pela minissérie “Desejo”, por exemplo, é possível entrever a 

sociedade do período e suas principais características culturais, lançando novas 

luzes sobre a análise dessas narrativas. Igualmente, analisa-se o discurso constante 

do processo-crime, observando-se a relação direito-literatura, considerando a 

escrita jurídica também na sua experiência literária, lançando novas luzes sobre a 

análise dessas narrativas. Nessas diferentes visões do crime da Piedade, é possível 

entrever decisões políticas que definiram a legislação que regia a defesa da honra 

e os crimes chamados de passionais, além da definição dos papeis da mulher e do 

homem em uma sociedade conservadora e patriarcal. E se em todos há narrativa, 

também fica claro que tanto os historiadores quanto os construtores do Direito, 

jornalistas, utilizam-se de recursos de retórica tão próprios dos escritores na 

construção de seus romances. A história se faz da experiência e da necessidade 

de preservar, da necessidade de sobreviver. E isso é subjetivo. Pensar os objetivos 

históricos como construções discursivas significa ver o mundo como um jogo de 

forças entre poder e verdade. De fato, o que se vê é que o historiador se fia em 

outros campos, novas práticas, vários documentos. Contudo, o trabalho final se 

dá quando ele narra uma história. Tendo-se em mente que narrar é atribuir 

sentido ao tempo e que a construção dessa narrativa implica, necessariamente, a 

refiguração de experiências temporais (Ricoeur), o texto do historiador tem, pois, 

uma pretensão à verdade e refere-se a um passado real, o tempo da narrativa 

reinventa o tempo vivido: a narrativa é outro tempo. 
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Antônio Ernesto Viana Soares (UFG) 

O Diário do Cabo Edson (2008) e a Música de Elomar Figueira 

 

A comunicação discute, por meio das imagens, as memórias e representações da 

Segunda Guerra Mundial por meio do diário do cabo Edson Dias Soares, 

redigido durante sua permanência no contingente brasileiro lutando ao lado das 

forças aliadas nos campos de batalha, na Itália no período de 12/12/1944 a 

04/09/1945. O propósito é apresentar o curta Diário do Cabo Edson e sua trilha 

sonora, especialmente na música de Elomar Figueira, no tocante à forma, 

linguagem e sua composição; além da identificação dos elementos utilizados pelos 

produtores para representar os campos de batalha em sua narrativa pessoal e 

ainda a transcrição de práticas, imaginários e ambiguidades que caracterizam o 

cotidiano dos soldados brasileiros nos campo de batalha. 

 

Antonio Ricardo Calori de Lion (UNESP) 

Gênero e figurino de uma transformista no teatro de revista dos anos 1950 

 

Este trabalho propõe analisar a indumentária criada para compor o figurino da 

transformista Ivaná, como parte da proposição estética de sua persona feminina, 

no teatro da Companhia Walter Pinto, nos anos 1950. Estabelece-se uma parceria 

entre estudos históricos e estudos queer no objetivo de refletir sobre tal sujeita/o, 

partindo da compreensão de que apresentou/representou ambiguidades em 

sua(s) existência(s). A persona era performada pelo ator Ivan Monteiro Damião 

numa estética glamourizada do feminino do período. O contraponto, neste caso, 

são as próprias representações femininas das vedetes que atuavam ao lado de 

Ivaná na Companhia. Pensa-se esta questão a partir das prospecções de Judith 

Butlher no que se refere ao sistema sexo-gênero e as regulações impostas aos 

corpos, não só disciplinadoras, mas impostas como maneiras de existências 

forjando, assim, padrões. Debates sobre a moda como o de Gilda de Mello e 

Souza em “O espírito das roupas” (1987) possibilitam a discussão entre 

indumentária, história e relações de poder (gênero). A análise se dá a partir de 

imagens da transformista em cena e em material de divulgação das peças teatrais 

nas quais fora estrela, neste âmbito as suas representações são o foco analítico, 

pensadas a partir de suas práticas artísticas. Entende-se, deste modo, que: a) houve 

uma regulação de gênero na construção estética da transformista Ivaná a partir de 

elementos que destoavam da feminilidade das vedetes brasileiras, já que o ator 

Ivan Damião viera da França para atuar no Rio de Janeiro, e trazia a nacionalidade 

francesa na esteira de seu cartaz; b) a disciplinarização de uma dada estética 

“travesti” sobre o corpo do performer mostra a construção de um padrão de 

transformismo no Brasil daquele período, colocando em evidência elementos 

femininos tidos como belos, atrativos, do mundo cinematográfico e civilizado da 

mulher europeia. 
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Ari Madeira Costa (UFMT) 

Microssistema do racismo nos Estados Unidos da América 

 

Com referencial teórico principalmente em Bauman (2005), Davis (2009) e 

Wacquant (2003), investiga-se como as heranças do sistema escravagista e as leis 

do sistema mundo capitalista formam um microssistema do racismo nos Estados 

Unidos da América, cujas pistas podem ser observadas ao se destacar que a 

Primeira Guerra Mundial (1914) desencadeou a migração de negros dos estados 

segregacionistas do Sul para o trabalho nas linhas de produção em massa nas 

cidades operárias do Norte. Desde então, a mão de obra negra nos EUA passou 

a ser muito importante. Até 1965, época da chamada revolução dos direitos civis, 

o gueto se desenvolveu como a nova forma de segregação e ostracismo do 

descente africano, assumindo o papel de "prisão social". Entretanto, o gueto 

colapsou com a onda das rebeliões urbanas da década de 60 e as lutas por direitos 

civis que as antecederam e, assim, a prisão passou a fazer o papel de “gueto”. Para 

conter o fluxo crescente de pessoas deserdadas das promessas do capital, 

autoridades americanas aumentaram suas atividades repressivas e disciplinares. O 

Estado bateu em retirada no que se refere a programas sociais. O desengajamento 

social do Estado e o encarceramento em massa atingiram principalmente a 

população negra e, pela primeira vez, apesar de serem a minoria étnica naquela 

país, os negros eram a maioria nas prisões, ou seja, eram 12% na população do 

país, mas forneciam 53% de seus presos em 1994. Nas democracias, pelo menos 

deveria ser assim, faz-se um pacto pelo qual todos deveriam se submeter às leis 

que disciplinam as relações jurídicas entre seus pares, abrindo mão de parte de 

suas liberdades em favor das liberdades do conjunto e da paz social. Nesse 

contexto, voltando ao Brasil, fixou-se que todas as crianças e adolescentes são 

titulares de direitos fundamentais e inalienáveis, imprescindíveis para o 

reconhecimento e garantia de sua dignidade. A negação paulatina e perseverante 

de tais direitos a uma parcela específica da população – jovens negros, pobres e 

favelados – precisa receber um nome, quer decorra de dolo genérico, dolo 

específico, omissão deprava ou culpa leve: genocídio. 

 

Ariel Elias do Nascimento (UFMT) 

As memórias e suas histórias como práticas educativas 

 

Nossa reflexão parte do pressuposto de colocar em diálogo algumas noções que 

fazem parte da gênese da disciplina História, a saber, a importância da Memória 

e do Tempo como constituintes do processo de formação das identidades, ao 

longo do ensino de História. Assim, pensar não apenas sobre o passado, mas 

como esta memória estabelece seus vínculos no presente e como este presente é 

transmitido pelo processo de ensino-aprendizagem; em outras palavras, a 
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Temporalidade e nela as Memórias que se constroem, serão apresentadas à luz 

do processo que existe no ensino de História, ou seja, como as práticas dentro e 

fora da sala de aula consolidam as bases para que as memórias sejam preservadas 

e façam parte da constituição da formação social. Para tanto, nos basearemos nas 

análises de Hüsen (2004; 2011) sobre o ensino de História em diálogo constante 

com o processo de Tradição vinculada aos saberes e fazeres sociais, os quais se 

constroem através de uma determinada narrativa. Assim, baseados em Dosse 

(2013), Hobsbawn (1997), Bann (1994) e Bhabha (1998), veremos como o 

processo da narrativa é importante para se consolidar as identidades e como estas 

identidades estabelecem um vínculo do Humano no processo de constituição 

social, criando raízes culturais, transformando valores ou mesmo preservando 

uma identidade que está em constante diálogo com a modernidade ou, como nos 

explica Hall (1998; 2015), como entender a identidade na pós modernidade. Para 

além de uma discussão teórica, nosso objetivo será apresentar experiências 

práticas deste processo de ensino-aprendizagem de História como fomento para 

se entender os argumentos dos autores supracitados. 

 

Artur Jonas Marques Santos (UEPA) 

Denise de Souza Simões Rodrigues (UEPA) 

Identidade cultural e práticas educativas nas escolas de música da Ilha de Colares 
– PA 

 

Este trabalho parte da pesquisa para a dissertação de mestrado em educação no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará 

(PPGED-UEPA), na linha de Pesquisa Saberes Culturais e Educação na 

Amazônia, orientado pela Prof.ª Dra. Denise Simões, e aborda a temática da 

identidade cultural ao relacioná-la às práticas educativas de um movimento 

artístico expresso nas escolas de música da Ilha de Colares – PA. Suas 

considerações encaminham a uma reflexão numa dimensão socioeducativa e 

cultural de construção de seus movimentos artísticos, ao entender que estes se 

inserem no contexto de diálogo com os saberes das comunidades ali envolvidas. 

Tem como objetivo analisar como as práticas educativas da escola de música Lira 

Nova na ilha de Colares/ PA contribuem para a formação das identidades 

culturais de seus integrantes. Para isso, procura descrever os saberes que circulam 

nas práticas educativas da referida escola; identificar o processo de inclusão de 

seus integrantes na dinâmica social que estão inseridos; e cartografar o cenário de 

vida de seus integrantes. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de campo 

com base na etnometodologia e se ancora no campo teórico de autores como 

BRANDÃO (2002), CANCLINI (1997), CUCHE (2002), HALL (2000; 2006), 

WOODWARD (2007), entre outros. Esta pesquisa surgiu a partir de um 

encontro realizado na ilha de Colares para a apresentação e lançamento do livro 

intitulado “Saberes da Experiência, saberes escolares: diálogos interculturais”, da 

EDUEPA, o qual aborda os saberes da região, como os religiosos, os poéticos e 

os ambientais, e como estes dialogam com as escolas locais. Na ocasião, 
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integrantes de escolas de músicas de diversas localidades da ilha apontaram que 

seria interessante destacar os saberes que circulam nesses espaços, além daqueles 

abordados no livro. Porém, foi nas disciplinas “Cultura, Saberes e Imaginários na 

Educação na Amazônia” e “Teoria Social e Educação”, ambas do PPGED-

UEPA, que foi possível configurar e estruturar a presente pesquisa, ao apreender 

discussões valiosas no decorrer das aulas sobre temas como “memória”, 

“construção do imaginário” e “identidades culturais”, entre outros. O que 

possibilitou ampliar a concepção de educação para aquela que está além dos 

muros de uma escola, que reconhece os saberes culturais de um determinado 

espaço ou grupo e suas práticas educativas. 

 

Ayrton Senna Seraphim do Amaral (UFMT) 

Andréa Ferraz Fernandez (UFMT) 

A historiografia da cultura pop em Mato Grosso por meio de sua memória nas 

mídias digitais 

 

A pesquisa realizou uma historiografia da cultura pop e suas manifestações 

culturais no estado de Mato Grosso. Desenvolveu-se um texto de marco 

conceitual sobre cultura pop para assim mapear sua memória e suas diversas 

manifestações culturais no estado utilizando uma metodologia criada pelo grupo 

de pesquisa para apuração de documentos nas mídias digitais. A metodologia 

consistiu na execução de seis passos: (1) seleção das cidades de Mato Grosso a 

serem pesquisadas para criação de um panorama geral representativo do estado; 

(2) localização dos jornais eletrônicos das cidades escolhidas; (3) aplicação de filtro 

de idade dos jornais para identificar quais deles possuem mais de cinco anos de 

atuação; (4) filtração por média de acesso para identificar os cinco jornais mais 

acessados de cada cidade; (5) uso das palavras-chave cultura pop e k-pop para 

levantamento de dados; (6) recuperação de informação nos sites selecionados 

acerca de eventos de cultura pop em Mato Grosso. A partir da busca feita em 

periódicos online foi possível obter dados por meio de notícias sobre eventos e 

práticas culturais de caráter pop no estado entre 2012 e 2016. Destaca-se na 

cidade de Cuiabá, capital do estado, o aparecimento do segmento cultural k-pop 

dentro da cultura pop e, assim, descrever como acontecem essas práticas culturais 

provenientes da globalização e do avanço das tecnologias da informação e 

comunicação. A localização somente por meio das notícias dos jornais online não 

foi capaz de trazer à luz todos os eventos de cultura pop que têm acontecido no 

estado de Mato Grosso. Grandes eventos como o Festival do Japão não aparecem 

nos jornais eletrônicos de todo estado, todavia esses eventos têm sido divulgados 

amplamente em território estadual por meio das mídias digitais e seu impacto na 

contemporaneidade. 

 

 



 

 

P
ág

in
a7

1
 

Azemar dos Santos Soares Júnior (UFRN) 

"Marchando com muito Garbo e Correcção": A Companhia de Aprendizes 

Marinheiro do Rio Grande do Norte 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação da Companhia de 

Aprendizes Marinheiros, que funcionou na Província do Rio Grande do Norte, 

com sede na cidade do Natal, na segunda metade do século XIX. Delimitamos 

para este texto o intervalo de tempo compreendido entre os anos de 1872 a 1890. 

Essa instituição foi criada por decreto número 5181, de 16 de dezembro de 1872, 

tendo a sua abertura oficial no dia 12 de agosto de 1873. Sua função esteve 

atrelada à formação do corpo nacional para a Marinha de Guerra brasileira, 

disciplinando os corpos ali aquartelados, tornando-os obedientes e aptos para a 

vida militar como marujos. A Companhia objetivava recrutar menores entre 12 e 

17 anos de idade. Após a primeira formatura ou ao desenvolvimento físico tido 

como ideal pela Marinha brasileira, os menores eram encaminhados à Corte para 

assentarem praça nas Companhias de Imperiais Marinheiros. Para realização das 

análises, usamos os pressupostos teóricos sobre a disciplina, de Michel Foucault 

(2009), dentre outros autores que também trabalham a temática das Companhias 

de Aprendizes Marinheiros. Como metodologia, problematizamos as 

informações contidas nos Relatórios de Presidente de Província do Rio Grande 

do Norte, dos Relatórios do Ministério da Marinha. Concluímos então que a 

referida Companhia pleiteou normatizar os corpos infantis preparando-os para o 

trabalho profissional/militar na Marinha do Brasil. 

 

Bruna Pastore (UFMT) 

O humor como validação do discurso revisionista: O Guia Politicamente 

Incorreto da História do Brasil 

 

O presente trabalho tem o intuito de desvendar a estratégia do revisionismo 

histórico através do uso do humor como artifício para chamar a atenção do leitor 

e naturalizar algumas das violências vividas no Brasil. 

Logo na introdução do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, 

Leandro Narloch (2011) anuncia seu principal objetivo com a publicação desse 

livro, o primeiro de uma série intitulada Guia Politicamente Incorreto que vão 

desde a história do Brasil até história do mundo, cujo intuito, segundo o autor, é 

gerar um incômodo nos historiadores escritores de uma história do Brasil 

recheada pela polaridade entre figuras fortes e fracas, opressores e oprimidos, que 

além de gerar uma visão tendenciosa, também ocultam as verdades reveladas em 

seu livro. 

Através de uma linguagem provocativa, permeada de ironia e sarcasmo, o livro é 

formado de capítulos que contam a história do Brasil desde a colonização até o 

processo de abertura política da ditadura civil-militar, condenando os grupos 
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sociais que sentiram negativamente o peso do processo de construção do Brasil 

como os índios, os negros, os pobres e a resistência à ditadura. Também se esforça 

para criticar artistas e escritores que são considerados importantes para a nossa 

literatura, música e até as artes plásticas. Enquanto faz esse trabalho, tenta 

construir uma visão positiva dos bandeirantes, dos escravagistas, da monarquia e 

dos governos militares. 

Como membro do Instituto Millenium (Imil), organização articulada em torno de 

ideias e projetos neoliberais, Leandro Narloch não escreveu o Guia Politicamente 

Incorreto da História do Brasil gratuitamente, mas sim atendendo às demandas e 

necessidades de um grupo político e econômico.  

Há uma polaridade nas narrativas construídas em torno da ditadura. Existem 

grupos que investigam os crimes efetuados pelo Estado e seus aliados e também 

grupos que em sua narrativa fazem um revisionismo desse período, marcando 

como algo necessário em nossa história e muito menos violento do que é descrito 

pela historiografia. Esse segundo discurso pode ser encontrado entre os 

integrantes do Imil, como é o caso de Leandro Narloch com o Guia Politicamente 

Incorreto da História do Brasil justificando as violências do Estado com o 

argumento de que foram necessárias para defender o país da ameaça comunista. 

 

Cândido Moreira Rodrigues (UFMT) 

Cultura Política e Direita na França contemporânea: xenofobia e islamofobia 

 

A presente comunicação tem por objeto o debate bibliográfico em torno da 

xenofobia e da islamofobia na França contemporânea, levado a cabo a partir da 

problemática política e social evidenciada no fortalecimento das recentes ondas 

migratórias para este país. Particularmente nos interessamos em compreender 

como a bibliografia trata tal questão, especialmente no tocante às reflexões acerca 

de como a noção de cultura política serve de instrumental teórico para os estudos 

dos discursos e das ações de violência simbólica e também prática amplamente 

asseverados por segmentos da direita francesa na construção do estereótipo do 

inimigo. Temas como nação, laicidade e integração são partes constitutivas de 

nossa análise. 

 

Carlos Eduardo de Andrade Marchi (UFMT) 

O uso das Novas Tecnologias e o Ensino de História: uma prática possível 

 

O ensino de História que vem sendo praticado por professore(a)s nos últimos 

anos em muitas escolas brasileiras ainda traz muitos elementos de um ensino dito 

como “tradicional”, com a utilização de currículos defasados e conteudistas, 

materiais didáticos inadequados, recursos materiais insuficientes o que acaba 
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configurando “para os alunos um ensino desinteressante, confuso, anacrônico, 

burocratizado e repetitivo” (FERREIRA, 1999, p. 140).  

De acordo com Ferreira (1999) essa prática está desestimulando tanto professores 

quanto alunos pelo estudo da História, por isso a busca por melhorias na 

qualidade do ensino deve ser uma meta constante. O mesmo autor aponta que 

vários trabalhos acadêmicos visam incorporar novas abordagens ao ensino de 

História no sentido de que professor e aluno se tornem atuantes no processo de 

aprendizagem e se distancie cada vez mais de um processo tradicional. 

Vivemos em um presente onde é cada vez maior e rápido o acesso por vários 

grupos sociais a diversos equipamentos tecnológicos como computadores, tablets, 

smartphones entre outros conectados com a internet. Tais aparelhamentos vem 

sendo utilizados por professore(a)s de História e de outras disciplinas do currículo 

escolar como ferramentas pedagógicas auxiliares para promover o ensino de seus 

alunos.  

Por isso, ao tomar o uso das tecnologias digitais como ferramentas auxiliares no 

ensino de História como objeto de problematização, é importante refletir como 

estas estão sendo utilizadas na atividade pedagógica dos professores de História 

no ensino Fundamental e Médio em escolas públicas. Como sua utilização está 

influenciando a aprendizagem dos alunos e ainda como os professores estão 

refletindo sobre o emprego dessas tecnologias. 

 

Cláudio de Sá Machado Júnior (UFPR) 

Fotografias da educação norte-americana: segmentos sociais e instituições como 

produto da cultura visual na revista Life (décadas de 1930/1940) 

 

Esta comunicação tem por intenção apresentar os resultados parciais da pesquisa 

“Entre a cultura fotográfica e as culturas escolares: a educação como produto de 

cultura visual nas fotografias publicadas em periódicos de variedades (década de 

1930)”, tendo como objeto de estudo as fotografias de estudantes, de professores 

e de instituições de ensino norte-americanas publicadas nas páginas da revista Life. 

Editada na cidade de Chicago, a revista Life destacou-se internacionalmente no 

âmbito da produção fotojornalística, tendo Henry Luce como fundador do 

empreendimento, em 1936, no período que marca a sua segunda fase de 

circulação. No âmbito político, a década de 1930 marcou não somente a 

reestruturação da economia norte-americana, mas também a ascensão dos estados 

fascistas na Europa e as políticas do Governo Vargas no Brasil. No âmbito da 

história da educação, desenvolve-se nos Estados Unidos os pressupostos de uma 

chamada educação nova, de caráter pragmático, experimental, e em constante 

diálogo com os modelos de escolas europeias. Dentre as mais diversas temáticas 

presentes nas fotografias da revista Life, a educação foi uma delas, entendida aqui 

na sua especificidade através da visibilidade de estudantes, de professores e de 

edificações e espaços escolares, tornado, assim, perfis educacionais visíveis. 

Partindo dos pressupostos teóricos da pluralidade característica das culturas 



 

 

P
ág

in
a7

4
 

escolares, tendo Vinão Frago à compreensão de tempos e espaços, e dos 

condicionamentos da cultura a partir da experiência fotográfica, exercendo um 

papel duplo como vestígio de uma ilusão de realidade e de referência, tendo 

François Soulages como base filosófica, busca-se, para além de verificar as 

características estéticas destas fotografias, uma reflexão sobre seu papel como 

produto sensível de cultura visual, da política pública ao entretenimento, da 

cotidianidade à exceção. O estudo das fotografias de escolas norte-americanas na 

revista Life soma-se às pesquisas realizadas com outras revistas da época, 

inicialmente no Brasil e na França, buscando aproximações e distanciamentos nas 

formas de representação das práticas escolares, mas também nas características 

estéticas perceptíveis na cultura visual das revistas, transformadas posteriormente 

em fontes, em meios de acesso ao passado na contemporaneidade. 

 

Cleber Alves Pereira Júnior (UFMT) 

Considerações sobre a representação do cururu na obra de José Barnabé de 

Mesquita 

 

O presente artigo constitui parte de um esforço maior no sentido de demonstrar 

que o cururu, manifestação cultural praticada por grupos populares em Mato 

Grosso desde o período colonial de sua história, continuou sendo depreciado por 

boa parte das elites intelectuais do Estado durante a primeira metade do século 

XX. Com efeito, a prática do cururu foi frequentemente associada às imagens de 

atraso e barbárie que as elites intelectuais atribuíam aos grupos subordinados da 

sociedade cuiabana e matogrossense, imagens essas que deveriam ser evitadas 

num contexto em que a ideia de modernidade era a grande utopia dos grupos 

dominantes locais. Nesse esforço pontual, analisaremos especificamente dois 

indícios contidos em diferentes textos produzidos por José Barnabé de Mesquita, 

a saber, Cartas de Beaurepaire Rohan e Um paladino do nacionalismo. Tais 

indícios, paradoxalmente, apontam para a elaboração de uma representação do 

cururu como signo da “falta de civilização” de seus simpatizantes e adeptos, e que, 

portanto, deveria ser evitada na medida do possível. Assim, constatamos que essa 

manifestação cultural nem sempre figurou no conjunto de símbolos da identidade 

cuiabana ou mato-grossense a serem reverenciados pela população, conforme 

vem sendo propagandeado nas últimas décadas pelo governo estadual e pela 

iniciativa privada, preocupados em defender uma suposta genuinidade regional 

desse folguedo. 
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Clementino Nogueira de Sousa (UNEMAT) 

Fios do ouvi dizer entrelaçando narrativas viris, narrativas de si nos jogos de 

verdade: memória e antimemória da cidade de Cuiabá (1930-1967) 

 

Na cidade de Cuiabá, entre a década de 1930 a 1960, havia sempre dois fios de 

conversa que se entrelaçavam numa relação imanente, narrativas donde emergiam 

movimentos de objetivação e subjetivação das figuras masculinas e femininas. 

Esses fios funcionam no campo das variações entre a percepção e o imperceptível. 

Neles há dissonância entre a sua forma e o seu conteúdo, as vezes o conteúdo é 

maior que sua forma, mas geralmente, nesse jogo de verdade, separamos o 

conteúdo por múltiplas formas. O primeiro fio de conversa é representado pelo 

ouvir/dizer viril, que passava pela ponte da prainha em frente ao bar Colorido, 

bem como na porta de outros bordéis, no quartel da polícia, na delegacia de 

polícia, dentro ou fora dos bares, nas praças e jardins da cidade, na porta da 

farmácia, no cinema, nos ônibus da cidade, enfim, onde houvesse dois ou mais 

operadores do ouvir/dizer já principiava um enredo, por vezes desenhado e 

redesenhado pelos verdureiros, pelos vizinhos, pelos vendedores de peixe, pelos 

soldados, pelos garçons, pelos motoristas, sendo repassado em todas as direções, 

entrelaçando-se dessa forma como fios do ouvir/dizer viril. Ano após ano ele era 

selecionado, classificado e cristalizado, depois desaparecia e reaparecia numa 

nova versão contínua e fundante da memória da cidade. O segundo fio – fios do 

ouvir/dizer feminino – passava pelas reuniões das prostitutas em seus quartos, 

após uma longa batalha de corpos, pelas conversas nos bordéis, nos bailes, nos 

becos, nas travessas, pelas experiências nos garimpos, pelos encontros nos 

cinemas, nos córregos, nas pensões etc. Neste sentido, os fios do ouvir/dizer 

feminino ganhavam visibilidade nos momentos dos relâmpagos do dispositivo da 

sexualidade, cujos enredos desdobram-se sobre os movimentos de subjetivação, 

de heterotopias, de antimemória da cidade de Cuiabá, através das narrativas de si 

dessas mulheres inassimiláveis. 

 

Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo-Gomes (UFMT) 

O “Diário” do professor João Pedro Gardès: imigração, cultura e subjetividades 

 

O professor João Pedro Gardès, nasceu em Lausonne, Departamento de Alto 

Loire, região de Auvergne, na França, no dia 30 de agosto de 1844. Aos 25 anos 

de idade, no ano de 1869, deixou a sua terra natal em direção a Buenos Aires. 

Após dois anos de permanência nesta capital argentina, seguiu para a província de 

Mato Grosso, chegando na cidade de Cuiabá, pela rota do Prata, no ano de 1871. 

Pedro Gardès, formado pela Faculdade de Letras da Academia de Grenobel, se 

estabeleceu na capital mato-grossense como professor de inglês, francês, grego, 

latim, matemática, desenho e história natural no Liceu Cuiabano e no Liceu de 

Artes e Ofícios São Gonçalo. Em abril de 1900, após vinte e nove anos em terras 

mato-grossenses, Pedro Gardès retornou a França. Nesta viagem para a Europa, 
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Pedro Gardès escreveu um diário, onde registrou suas impressões, sendo possível 

apreender suas vivências e experiências na cidade de Cuiabá, o seu ambiente 

imigratório. Gardès, assim como outros imigrantes europeus que deixaram seus 

lugares de origem, no final do século XIX e primeiras décadas do XX, com 

destino à capital mato-grossense, primeiramente dirigiu-se aos países do Prata, 

Uruguai, Argentina e Paraguai, para depois aventurar-se nas longínquas fronteiras 

de Mato Grosso, através da navegação dos rios da Prata, Paraná, Paraguai e 

Cuiabá. Nessa perspectiva, busco compreender esse universo de imigrantes 

intelectuais que atravessaram o Oceano Atlântico, no final do século XIX e 

primeiras décadas do XX, em direção ao continente sul-americano, cruzando 

fronteiras e aventurando-se em territórios desconhecidos, enfrentando dores, 

medos, separações, saudades, encantos e desencantos, a fim de concretizar seus 

sonhos, expectativas, desejos e interesses próprios, carregados de experiências, 

culturas, valores, tradições e modos de vida.  

João Pedro Gardès fez parte de um contingente de intelectuais, oriundos do 

sudoeste da França, que imigrou para a Argentina e reemigrou para a província 

de Mato Grosso, integrando-se na sociedade mato-grossense. Diferentemente de 

outros imigrantes que se instalaram na capital mato-grossense, ligados ao ramo do 

comércio nesta cidade, Pedro Gardès, era bacharel em letras, instalando-se em 

Cuiabá como professor secundário, onde tornou-se, mais tarde, deputado 

estadual e autor de vários projetos de ensino público na província/estado de Mato 

Grosso. Apresentando qualificação em nível superior, Pedro Gardès era um 

educador e influenciou a sociedade cuiabana com suas ideias e inovações na área 

do ensino e administração pública. 

O professor Pedro Gardès foi um dos fundadores do Liceu Cuiabano; professor 

leigo do Liceu Salesiano de Artes e Ofícios São Gonçalo; professor da Companhia 

de Menores do Arsenal de Guerra; Diretor Geral da Instrução Pública de Mato 

Grosso e Diretor da Escola de Aprendizes e Artífices, no período de 1910 a 1914. 

Em janeiro de 1919, João Pedro Gardès foi aclamado sócio efetivo do Instituto 

Histórico e Geográfico de Mato Grosso/ IHGMT. 

 

Dálete Cristiane Silva Heitor de Albuquerque (IFMT e UFMT) 

Sara Evelin Urrea Quintero (UFMT) 

Nas asas de Ícaro: o sobrevoo do leitor pelos protocolos de leitura na Revista 
Jornal das Moças 

 

A leitura como prática criadora (CHARTIER, 2002), e não como um simples 

consumo de letras, de símbolos, de ideias; a leitura como atividade produtora de 

sentidos singulares e não como estratégia de transferência de sentidos alheios, a 

leitura como sobrevoo autônomo e não como caminhar predefinido. Estas 

compreensões sobre a leitura reconhecem o leitor como um sujeito que viaja, 

seguindo a metáfora utilizada por Certeau (2001), por campos de outros, fazendo-

os próprios, através de suas caças furtivas. Os campos são instituídos pelo livro, 
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pelas suas ordens (CHARTIER, 1994) e estas inscritas através de seus protocolos 

de leitura. Compreendem-se os protocolos de leitura como aqueles dispositivos 

que pretendem controlar a recepção; eles são as estratégias que o escritor e editor 

utilizam para definir uma única e legitima maneira de entender o discurso escrito; 

encontram-se estabelecidos a partir de duas vias, uma puramente textual, que 

inscreve no texto: “as convenções, sociais ou literárias, que permitirão a sua 

sinalização, classificação, e compreensão, empregando toda uma panóplia de 

técnicas, narrativas ou poéticas, que, como uma maquinaria, deverão produzir 

efeitos obrigatórios, garantindo uma boa leitura” (CHARTIER, 2001, p. 97), e 

uma segunda via de instauração através das formas tipográficas. O presente 

trabalho tem por objetivo discutir como os protocolos de leitura possibilitam 

enxergar as representações de mulher forjadas na revista carioca Jornal das moças, 

cuja circulação se deu na primeira metade do século XX, no Brasil, a partir dos 

vestígios implícitos e explícitos que estão ali impressos. O conceito de 

representações utilizado no presente trabalho tem sustento na perspectiva da 

História Cultural e nos estudos da semiótica da interpretação, por Umberto Eco, 

com o conceito de leitor-modelo. Esse conceito está inserido nas análises de obras 

literárias, de textos narrativos, no entanto, o utilizamos aqui por entender que 

subsidia a análise do suporte escolhido, a revista feminina impressa, Jornal das 

Moças, buscando compreender sua leitora, identificando o perfil da mulher ideal 

no semanário carioca, procedendo a investigação, ainda, a partir das categorias 

indumentária, temas autorizados para a mulher e estética feminina, inicialmente. 

Verificou-se que a identidade feminina, forjada nos diversos suportes inseridos na 

imprensa feminina e, no caso, a Jornal das Moças, foi construída socialmente a 

partir do outro, do homem, do masculino, tendo como base este e reforçando a 

supremacia masculina, já inculcada no inconsciente coletivo e apregoada no 

discurso veiculado no conteúdo textual e imagético das revistas femininas. 

 

Dângela Nunes Abiorana (Mackenzie) 

Marcio José Silva (Mackenzie) 

Mulheres Coralinas: Uma Cartografia de Resistência e Continuidade no 

Patrimônio Histórico Cultural da Cidade de Goiás 

 

O presente trabalho convida à reflexão sobre o papel de resistência das mulheres 

na historicidade, tradição oral e preservação do patrimônio histórico cultural e 

artístico. Para isso apresenta-se o caso das mulheres da cidade de Goiás. O foco 

que tal artigo traz centra-se na figura da Tia Tó, que está a frente da mediação 

cultural dos 3 principais museus da cidade, assim, centra-se no museu de arte 

sacra da Irmandade da Boa Morte, na cidade de Goiás- GO. A cidade de Goiás 

é comumente conhecida por ser a morada da saudosa, mundialmente conhecida 

poetiza e doceira Cora Coralina. Contudo, tal cidade apresenta como 

característica a força matriz de várias mulheres que construíram e mantém um 

legado em historiografia e educação social através de suas ações junto a 

comunidade, que abrange desde as sabedorias nos fazeres cotidianos, como o 
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preparo dos doces que são vendidos em suas casas, à mediação cultural presente 

nas conversas que realizam nos museus e centros históricos. Nesse contexto será 

apresentado os conceitos de Emancipação de Paulo Freire, via perspectiva de 

Educação Social, o conceito de mediação cultural de Mirian Celeste Martis 

articulados com John Dewey sobre ter uma experiência significativa. Como 

também apresenta o contexto de historiografia e resistência de Kátia de Queiroz 

Matosso. 

 

Daniel Ivori de Matos (UFU) 

Os atentados terroristas de 11 de Setembro nos EUA e seus efeitos na produção 

cinematográfica hollywoodiana 

 

Os ataques de 11 de setembro de 2001 pareciam terem sido elaborados com 

storyboards e roteiros; cenas que foram arquitetadas para serem exibidas para 

todo o mundo como takes produzidos nos próprios estúdios hollywoodianos. A 

transmissão televisiva dos atentados suprimiu o anseio do público por uma 

representação cinematográfica, em grande parte pela particularidade de como tais 

ataques foram planejados, locais e horários pré-estabelecidos, cenário e roteiro 

prontos para a gravação e transmissão. Não obstante, a forma como a mídia em 

geral os tratou, especificamente os telejornais, desenhou personagens (terroristas) 

e criou heróis (bombeiros), estabelecendo uma sequência cronológica, ou seja, 

levou ao espectador todos os elementos essenciais de uma trama baseada em 

“fatos reais”, uma espécie de deleite cinematográfico. Como se tratou de um 

evento “delicado”, o cinema por muitos anos ficou subjugado ao tratamento que 

foi dado pela TV na construção do 11 de Setembro, principalmente na exibição 

das imagens do choque do voo 175 e da queda das Torres Gêmeas. A experiência 

cinematográfica na primeira metade dos anos 2000 pode ser considerada 

resultado dessa excessiva exploração do 11 de Setembro, tanto na exaltação dos 

heróis, da tragédia e da sua espetacularização, como também na posterior 

estereotipação do Oriente Médio com o antiterrorismo. Nos primeiros anos, a 

linguagem fílmica se limitou a tratar de tais eventos com pequenas alegorias, alguns 

filmes independentes, mas nada que viesse a contrariar o império das imagens 

televisivas. Hollywood, por sua vez, aproveitou suas produções já em andamento, 

lado a lado ao posicionamento da Casa Branca, para explorar o patriotismo. A 

dramatização em conjunto com a idealização de ruptura histórica, novo marco, 

explorada pela TV teve grande impacto na produção cinematográfica, bem como 

na própria recepção de diversos filmes. Muitos filmes sobre o 11 de Setembro 

foram exaltados, por grande parte da crítica, por não conter “política”, mas apenas 

“memória”. Usavam-se expressões como: “é sobre nós” ou “imagens daquele 

fatídico dia”. Quando se referiam à Guerra do Iraque, não se voltava ao dia 11 de 

setembro de 2001 para fazer a crítica, mas apenas aos efeitos da Guerra ao Terror. 

De tal modo, busca-se nesta comunicação expor os aspectos da exibição televisiva 

das imagens dos atentados de 11 de Setembro e apontar seus efeitos diretos no 
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cinema hollywoodiano, no silenciamento/estranhamento/distanciamento, durante 

os primeiros anos da Guerra ao Terror. 

 

Débora Inácia Ribeiro (Mackenzie) 

Paulo Roberto Monteiro de Araujo (Mackenzie) 

O Grupo “Mãos Solidárias” e o Trabalho Artesanal: da autenticidade do ser ao 
projetar-se para o mundo 

 

A filósofa Hannah Arendt, reportando-se aos antigos gregos, aponta que a 

desgraça da escravidão consiste não somente em ser privado de liberdade, mas 

em viver uma vida obscura, impossibilitada de deixar um legado para a 

humanidade. Esta era a condição das mulheres, crianças, escravos e dos 

necessitados em geral, que permaneciam confinados à vida privada e pertenciam 

a uma condição de humanidade inferior. O artigo ora apresentado tem por 

objetivo investigar o trabalho de um grupo de mulheres que querem “deixar 

marcas” no mundo. Marcas boas. Grandes realizações de solidariedade humana. 

Trata-se do grupo “Mãos Solidárias”, formado por mulheres que se reúnem 

voluntariamente para a confecção de trabalhos artesanais como costura, bordado, 

pintura, entre outros. Os artigos produzidos por elas são vendidos e a renda obtida 

é doada a entidades assistenciais do Município de Campos do Jordão – SP. 

Enquanto produzem coisas bonitas, as mulheres observam a transformação dos 

materiais operada por suas mãos. Ocorre ali, na realização do trabalho manual, a 

criação de significados que, posteriormente, serão lançados à esfera pública do 

mundo. Conduzidos pela proposição de Martin Heidegger sobre o sentido do ser, 

compreendemos as mulheres que ali trabalham como entes que têm o caráter de 

Dasein, aquele que transcende as estruturas determinativas dos entes e alcança o 

sentido do ser propriamente si-mesmo. As questões de gênero perpassam a 

reflexão sobre a precedência ôntica e ontológica da questão-do-ser. Conduzidos 

também por Hannah Arendt, refletimos sobre o lugar da mulher no espaço 

público e na vida privada. Conclui-se que no grupo “Mãos Solidárias” existe um 

espaço de elaboração da autenticidade do ser das mulheres e também um espaço 

de projeção, por meio do qual elas podem deixar um legado para o mundo. As 

marcas de uma realização autêntica e vigorosa do seu próprio ser. 

 

Diogo Cesar Nunes da Silva (UNIABEU) 

Utopia, desamparo e amor: sobre o que, na imagem, escapa à imagem 

 

Pressupondo que a relação entre imagem e política, constitutiva de ambas, se 

localize nos modos como o sensível, e mais especificamente o visível, é partilhado 

socialmente, há uma relação direta, ainda que (ou, exatamente porque) não 

“evidente”, entre modos de viver e modos de identificar visualmente os sinais da 
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realidade, de sorte que as contradições da “totalidade concreta da realidade 

histórica”, que fazem dela uma “falsa totalidade”, em termos adornianos, estão 

presentes, como vestígios, nas imagens que amparam e mediam a relação dos 

sujeitos com o mundo (enquanto horizonte de sentido). Os modos de perceber o 

mundo e de produzir significação a si e aos sinais do que se chama realidade, 

longe de se referirem unicamente ou ao individual ou ao simbólico, como 

estrutura (linguística e/ou discursiva), estão em relação, outrossim, às 

“especularidades”, que organizam os laços afetivos, as posições sociais, as fantasias 

e a socialização dos desejos. E é ali, na imagem identificatória, que, nos diz a 

psicanálise, o que não tem imagem própria, mas que estrutura o sensível lhe 

oferecendo sentido, incide como um “além da imagem” na própria imagem. Com 

o nome “política” se pode referir, assim, a uma economia da(s) visualidade(s) que 

diz respeito não tanto ao que aparece e desaparece em certo enquadramento 

visual, mas ao que, na imagem, tomando lugar no visível, insiste em não se totalizar 

como signo, produzindo um “resto” na significação, uma “hiância” no sentido. É 

sobre tais restos que a pesquisa da qual deriva a presente proposta de 

comunicação busca se lançar, articulando interlocuções entre psicanálise e teoria 

crítica. Em linhas gerais, compreende-se que o “desamparo”, como condição do 

sujeito “na” linguagem, e a “utopia”, como alteridade radical do que tem “lugar” 

na linguagem, têm como correspondente, no campo dos afetos, o “a-mor”: relação 

ambivalente com a morte (aquilo que, “impossível” à imagem e ao símbolo, jaz 

sem significado na significação) que frustra a identificação, ou seja, descentra a 

individualidade em direção ao contingente e ao indeterminado. A proposta de 

comunicação, que a princípio objetiva uma apresentação teórica e conceitual das 

relações entre utopia, desamparo e amor, diz respeito, pois, à investigação que 

visa compreender o que, na imagem, insiste como um “limite” dialético 

(insuperável) entre visível e invisível – no que a luta política seria uma luta para 

lhe instaurar sentido –, tomando as imagens da arte como objetos privilegiados de 

reflexão, na medida em que (a princípio, diferentemente do que ocorre em outros 

regimes de produção do sensível) advenham da interrogação sobre o próprio 

campo da visualidade. 

 

Douglas de Freitas Almeida Martins (UFMT) 

“A vingança divina ensina a obedecer às leis do pai”: uma análise da emoção como 
exemplo na Vita Secunda de Tomas de Celano 

 

Esta comunicação tem por objetivo analisar fragmentos da Vita Secunda de 

Tomás de Celano encomendado por Crescentius de Jessi, o ministro geral da 

Ordem Franciscana no período entre 1244 e 1247, e refletia evolução das 

perspectivas oficiais sobre o santo nas décadas seguintes à sua morte, a partir do 

prisma teórico da história social das emoções. A emoção é muito mais do que 

simplesmente um conceito. Também não é uma expressão irracional. É preciso 

localiza-la dentro de zonas de conflito, entre o indivíduo e a sociedade. A narrativa 

santoral de Celano, estando a serviço da Ordem dos Frades Menores, contém 
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inúmeros episódios idealizados a respeito da vida e da obra do santo de Assis e 

trata a Ordem como um modelo de uma comunidade emocional conforme define 

Barbara Rosenwein. Deste modo, nossa tese visa decifrar os sistemas de 

sentimento, estabelecendo os vínculos entre os indivíduos e o grupo social para 

definir e avaliar como a incidência da emoção na narrativa é algo valioso ou 

prejudicial para eles. Para efeitos práticos, nesta comunicação, irei destacar apenas 

a emoção “ira”, cujas causas e efeitos são sentidos tanto fisicamente quanto 

mentalmente e revelam personagens que são alvos na narrativa hagiográfica do 

castigo e da repreensão divina. Compreender o status social da ira como elemento 

presente na dinâmica de estruturação de uma “narrativa da violência” significa 

também entender a orientação e a condução dos comportamentos dos frades 

menores, permitindo ou negando suas ações. 

 

Dulce Edite Soares Loss (UVA) 

Atabaques: práticas educativas, a linguagem musical em um terreiro de candomblé 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar como se dá o aprendizado dos toques dos 

atabaques, considerados sagrados nas religiões de matriz africana, na dimensão 

das práticas educativas no cotidiano de um terreiro de candomblé. Não se pode 

falar de religiões de matriz africana sem mencionar os toques dos atabaques, um 

aprendizado transmitido pela oralidade que perpassa de geração em geração 

permitindo a sobrevivência da cultura negra no Brasil. Cada toque de um 

atabaque preserva um determinado discurso, passa determinada mensagem, relata 

alguma história. Eles são a chave para o mundo espiritual, a ligação entre o 

homem e seus orixás por meio dos segredos dos ritmos, das lendas míticas 

entoadas nas cantigas. Os adeptos dessas religiões compreendem a linguagem 

musical desses instrumentos, identificando, por exemplo, que Orixá está sendo 

evocado e louvado através do som que está sendo entoado. Tomando como 

referência a História Cultural como base de análise, buscamos compreender o 

universo dos atabaques na vida cotidiana de um terreiro de candomblé, 

entendendo que eles foram os instrumentos nos quais os negros escravizados e 

hoje seus descendentes cantam suas histórias. 

 

Edna Maria Nóbrega Araújo (UEPB) 

Histórias de exclusão: a loucura na cidade da Parahyba do Norte no início do 

século XX 

 

O projeto modernizador visava transformar a cidade em uma cidade moderna. 

Num espaço ordeiro, asseado e belo, onde a elite pudesse transitar sem os perigos 

das doenças ou da incômoda presença dos loucos e demais personagens que não 

se adaptavam ao novo cenário urbano como os pobres, mendigos, ladrões, 

menores abandonados, órfãos, aleijados e prostitutas. Nesse sentido, no presente 
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trabalho pretendemos analisar os discursos sobre o louco na Cidade da Parahyba 

do Norte no início do século XX e demarcar historicamente os momentos em 

que a sociedade paraibana passou a intervir diretamente nos corpos dos chamados 

loucos através do enclausuramento hospitalar. 

 

Edna Maria Nóbrega Araújo (UEPB) 

Joedna Reis de Meneses (UEPB) 

O silenciamento e o aprisionamento dos loucos a partir da institucionalização dos 

discursos sobre a loucura na cidade da Parayba do Norte (João Pessoa) entre 1889 
e 1928 

 

O tema aqui proposto tem o intuito de analisar os discursos sobre o louco na 

Cidade da Parahyba do Norte entre 1889 e 1928, demarcando historicamente os 

momentos em que a sociedade paraibana passou a intervir diretamente em seus 

corpos através do enclausuramento hospitalar. É importante destacar que o louco 

passou a ser alvo de intervenção das autoridades governamentais no momento de 

consolidação de um projeto higienizador e civilizatório propagado pelo discurso 

modernizante da cidade da Parahyba do Norte. Era um momento de reformas 

urbanas e de tentativas de exclusão de todos que não se adequavam as novas 

imagens das urbes. Nesse sentido, os loucos passaram a ser excluídos das ruas. Os 

ditos “furiosos” eram levados para a Cadeia Pública ou internados na Santa Casa 

da Misericórdia. O que interessava era que fossem recolhidos. No ano de 1891 

foi inaugurado na cidade o asilo Sant’Anna, a princípio tinha como objetivo a 

retirada dos alienados da Cadeia Pública, porém, suas estruturas físicas foram alvo 

de constantes críticas. Embora tenha sido um estabelecimento organizado para 

receber esses indivíduos, o asilo não contava com especialistas em psiquiatria, 

nesse sentido as práticas empregadas no asilo não condizia com as noções de asilo 

científico que estavam sendo instaurados no Brasil, na época. O asilo Sant’Anna 

entra no século XX sendo constantemente bombardeado pelos discursos médicos 

e políticos no que diz respeito a sua precária estrutura e má salubridade, os 

discursos passaram, então, a reivindicar um hospital específico para os loucos e 

que contasse com um corpo de especialistas, ou seja, “homens da ciência”, para 

garantir que a urbe paraibana se livrasse desse latente problema que carecia a 

assistência aos loucos. Em 1928 foi inaugurado o hospital Colônia Juliano 

Moreira, os médicos psiquiatras poderem exercer seu saber/poder em uma 

instituição pautada no discurso cientifico. Os loucos foram assim, absorvidos por 

mais um discurso que os enclausurou, vigiou e silenciou. 
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Eduardo Sebastião da Silva (UFCG) 

“Não me lembro de nada, major!”: uma análise da violência contra mulheres na 

cidade de Campina Grande, na década de 1970 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os casos de violência cometidos contra 

mulheres na cidade de Campina Grande, através das notícias encontradas no 

jornal Diário da Borborema, durante o período de 1970 a 1977. Por ser um 

periódico de grande circulação o jornal apresentava notícias de relevante 

importância para o cenário político e social. E dentre suas páginas havia uma delas 

reservada para as notícias policiais onde circulavam informações acerca dos 

delitos ocorridos no âmbito da cidade. Essas páginas traziam notícias de crimes 

cometidos contra mulheres e que eram praticados por afetividades provocadas 

por ciúmes, raivas e, muitas vezes, supostos casos de infidelidade. Como aporte 

teórico utilizo os conceitos de sensibilidade postulados por Sandra 

Pesavento(2007). Através do método da análise do discurso apresentado por 

Michel Foucault (1996), verifico nas páginas do Diário da Borborema as narrativas 

empregadas na construção das matérias que diziam respeito aos casos dos crimes 

cometidos contra mulheres na cidade de Campina Grande. Para tanto, 

problematizo o assassinato de Luciene Agra, morta a tiros pelo seu esposo, o 

senhor Figueiredo Agra, publicado no jornal Diário da Borborema no dia 16 de 

Setembro de 1971. 

 

Edvaldo Correa Sotana (UFMT) 

Graciliano Ramos, o PCB e viagem: notas sobre o intelectual comunista (1945-

1954) 

 

Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeira dos Índios no final da década de 1920. 

Antes de produzir Vidas Secas (1938), já havia publicado Caetés (1933), São 

Bernardo (1935) e Angústias (1936). Após o Movimento Comunista de 1935, foi 

preso em decorrência da repressão desencadeada pelo governo Vargas, sendo 

libertado em janeiro de 1937. Seu ingresso no Partido Comunista do Brasil (PCB) 

se deu a partir do encontro com Luiz Carlos Prestes numa viagem a Belo 

Horizonte. Formalizou-se, porém, com a assinatura da ficha de inscrição, em 18 

de agosto de 1945. Uma de suas primeiras atividades partidárias foi visitar a 

redação da Tribuna Popular, periódico que o saudou como o “maior romancista 

brasileiro” numa matéria publicada no dia seguinte. Dentre suas atividades, 

acompanhou o desfile das células do PCB e dos comitês democráticos na 

recepção aos pracinhas da FEB. Integrou comissões que se reuniam na sede da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) para intensificar a batalha pela 

Constituinte e participou de festividades para arrecadar fundos para o partido. Em 

maio de 1952, viajou à União Soviética. No regresso ao Brasil, deu início ao seu 

relato de viagens ao país dos soviéticos. A obra, no entanto, só foi publicada 

postumamente, no ano de 1954. Desse modo, objetiva-se discutir a trajetória do 
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militante comunista Graciliano Ramos, especialmente os aspectos relativos à 

viagem ao país dos soviéticos e a produção do relato. Com a apresentação, espera-

se apresentar dados e elementos para subsidiar o debate sobre a relação dos 

intelectuais com o PCB nos momentos iniciais da Guerra Fria, assim como a 

adoção do realismo socialista no Brasil e as representações divulgadas pelo 

escritor no seu relato de viagem à URSS. 

 

Elaine Borges Rodrigues (UFMT) 

Ana Iara Dalla Rosa (UFMT) 

Pós-colonialismo, colonialidade e pensamento decolonial: As amarras coloniais e 

a resistência dos povos subalternizados 

 

Esta proposta de comunicação possui como objetivo discutir sobre a corrente de 

pensamento denominada pós-colonialismo na visão de Bonnici (2009) e Bhabha 

(1998), que salientam o início do movimento no século XX, num contexto em 

que milhares de pessoas se encontravam em situações de discriminação dos seus 

direitos fundamentais, submissas e subalternizadas pelas forças do colonialismo 

europeu que as tornam desiguais e inferiores umas às outras, em relação à política, 

à condição social e à cultura. Ainda propomos a discussão da colonialidade do 

poder na perspectiva de Aníbal Quijano (2009) e Grosfoguel (2009), que afirmam 

a presença de situações coloniais de exploração e opressão de povos 

subalternizados por uma elite dominante, mesmo após anos de “abolição da 

escravatura”. A partir dessas ponderações, debatemos também sobre a 

decolonialidade proposta por Mignolo (2007, 2009, 2017), que se constitui numa 

luta constante dos povos subalternos contra a colonialidade, que impõe os valores 

dominantes sobre os sujeitos colonizados, destruindo a cultura, a ética e os valores 

desse povo. Compreendemos que a conquista de uma concepção decolonial 

pelos sujeitos se torna possível a partir da expansão desse movimento, 

introduzindo estudos e discussões nas escolas e universidades por meio da leitura 

de textos decoloniais, que narre e valorize a história desse povo subalternizado 

por uma elite dominante e colonial. Assim, será possível o subalterno se libertar 

das amarras coloniais, e a decolonialidade passa ao centro das relações. Sendo 

assim, nos questionamos durante a escrita: Seria possível descolonizar o mundo? 

A escola pode ser descolonizada? E os professores, pensam decolonialmente? 

Questionamentos como estes são necessários a toda comunidade educacional, 

pois esta possui grande responsabilidade quanto a formação dos sujeitos, desde o 

início na Educação Infantil com as crianças até os adultos no Ensino Superior. 
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Eliete Borges Lopes (SEDUC-MT) 

Vida vulnerável e Direitos Humanos 

 

Existem duas ideias centrais e considerações que formam o arcabouço da pesquisa 

em questão. A primeira ideia é a de que existe uma comunidade de rua vivendo 

no Centro da Cidade de Cuiabá. Para se chegar a esta defesa a pesquisa se 

estruturou nas seguintes fases: cartografia das ruas, pesquisa exploratória e 

interpretação-descrição dos fenômenos. Nas etapas de cartografia, pesquisa 

exploratória e pesquisa descritiva, descobrimos uma comunidade composta por 

mais de sessenta (60) pessoas vivendo numa localidade chamada de Ilha do 

Bananal. Essa região está situada geograficamente entre o Morro da Luz e o Beco 

do Candeeiro no Centro Norte da Cidade de Cuiabá-MT-BR. Outra ideia que 

compõe este trabalho e que percebemos através da observação e interação com a 

comunidade da Ilha do Bananal é a de que esta possui uma auto-organização e 

que este aspecto é fundamental para sua sobrevivência enquanto comunidade 

nômade. A Ilha do Bananal possui um envoltório de temas crítico-reflexivos com 

grande potencial educativo vinculados ao seu território e entorno dado 

principalmente pelos grafittis; possui também um repertório de agentes e ações 

que bebem em seus temas, quer seja, o tema da rua e da vida nas ruas – inspiração 

para este e outros trabalhos que certamente virão deste e que portanto bebe nesta 

fonte a que nos referimos. A ilha configura um território de saberes, presentes 

sobretudo em arte-fatos e afetos que estão em devir e também os sentidos de vida 

da comunidade. Veremos que outras ilhas também integram o devir morar na 

rua, habitar a rua. O patrimônio arquitetônico, os graffitis e as performances dos 

moradores de rua presentes na Comunidade da Ilha do Bananal e seu entorno 

constroem uma maneira de habitar a rua muito própria a estes moradores, pois 

encontram entre o Morro da Luz, o Beco do Candeeiro e a Ilha do Bananal 

complementaridades entre as representações da casa, do quintal e da cidade ao 

mesmo tempo em que tudo foge a estas representações. Habitar a rua torce o 

sentido do urbano, e por isso o fenômeno é feito de ambiguidades e 

ambivalências. Assim nos questionamos: Dentre as ambiguidades das ilhas está a 

de ensinar a pensar sobre uma cidade educadora? As ilhas dariam conta de falar 

sobre uma nova maneira de ver/ser na/da cidade? Habitar a rua pode constituir, 

para além das táticas de sobrevivência no front, um ponto de vista da educação 

que leve em conta a vida dessas populações numa perspectiva de educação 

popular? Com quem, quais personagens e autores, se pensaria tal aspecto da 

educação? 
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Eliezer Cardoso de Oliveira (UEG) 

“Do pranto se fez arte”: memoriais em homenagens às vítimas do Regime Militar 

no Brasil 

 

O objetivo desta proposta de comunicação é demonstrar as potencialidades 

heurísticas dos memoriais em homenagem às vítimas do Regime Militar no Brasil, 

monumentos de caráter público construídos em várias cidades do Brasil. A 

repressão autoritária deixou marcas de sofrimento na memória coletiva de 

algumas cidades brasileiras, que resultou na mobilização política de grupos para a 

construção dos memoriais. Esses monumentos expressam uma intencionalidade 

política, não só por ser resultado da mobilização de grupos e instituições, mas por 

servirem como denúncia social das atrocidades cometidas nos tempos da 

Ditadura Militar. 

 

Elisa Maura Ferreira de Mello Cesar (UFU) 

A percepção e construção de teatro moderno: encenação de Seis Personagens à 
procura de um autor de Luigi Pirandello pelo Teatro Brasileiro de Comédia em 

1951 

 

Neste trabalho almejamos analisar os índices de modernidade na encenação de 

Seis Personagens à procura de um autor de Luigi Pirandello pelo Teatro 

Brasileiro de Comédia (situado na cidade de São Paulo) em 1951, pensando na 

transição da cena teatral paulista e na maneira como os críticos estabelecem este 

momento como um divisor de águas no teatro. Na medida em que em 1943 já 

havia a construção do “marco da modernidade teatral” pela crítica especializada 

que toma a encenação realizada por Zbigniew Ziembinski do Vestido de Noiva 

de Nelson Rodrigues na cidade do Rio de Janeiro como o ponto de nascimento 

desse marco. 

O problema do estabelecimento de tal marco, segundo Rosangela Patriota e Jacó 

Guinsburg, está na ideia de que ele delimita índices para pontuar o que é ou não 

moderno, deixando de contextualizar o momento da produção teatral. De modo 

que a historicidade fica limitada ao antes e depois em relação ao “marco” forjado 

na encenação do Vestido de Noiva. Isso fica evidente, por exemplo, na 

interpretação ofertada por Décio de Almeida Prado em O Teatro Brasileiro 

Moderno, no qual o autor determina o que é Teatro e o que deve ser considerado 

para a história do teatro. 

A mesma cidade que em 1922 havia discutido a questão do moderno na 

perspectiva do modernismo, ou seja, pensando produção cultural como 

instrumento para a afirmação da Cultura e valorização do nacional, como indica 

Maria Arminda do Nascimento Arruda, quase trinta anos depois, vai voltar-se para 

a questão do moderno pela ótica da modernidade, onde questões sociais, 

econômicas e culturais são utilizadas como baliza para a determinação do termo. 

Assim, no entendimento da autora, há uma importante diferença entre 
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modernismo e modernidade, na medida em que o primeiro versa sobre a 

produção cultural e o segundo faz-se pela leitura urbano-industrial da cidade e sua 

relação com a cultura.  

Nesse sentido, pretendemos nos debruçar sobre o debate da modernidade e seus 

índices na metade do século XX em São Paulo, observando os aspectos e agentes 

sociais pela encenação de Seis Personagens à procura de um autor pelo TBC. 

Assim, nessa comunicação pretendemos fazer uma análise através das críticas 

teatrais, pensar a montagem da peça, a cena teatral paulista e a formulação do 

marco de modernidade teatral. 

 

Elizabeth Sousa Abrantes (UEMA) 

“Dotar para casar”: moças pobres e dotes de casamento concedidos pela Santa 

Casa de Misericórdia do Maranhão (século XIX) 

 

A prática da dotação de órfãs na sociedade brasileira ao longo do período colonial 

e no século XIX, muito mais que um costume de caridade cristã, revela a imagem 

idealizada que a sociedade possuía sobre a mulher e o casamento. Para muitas 

mulheres pobres abrigadas em instituição de caridade, o dote representava uma 

garantia de casamento e, consequentemente, um enquadramento no perfil de 

mulher honesta, voltada para os deveres domésticos e livres dos perigos da 

prostituição. Os estudos sobre a prática de concessão de dotes pelas instituições 

de caridade apontam para aspectos de ordem material e moral na assistência que 

ofereciam às mulheres. Além da assistência à alma, essas confrarias cuidavam dos 

doentes, dos presos e do casamento de órfãs, o que ajuda a entender o imaginário 

sobre o sexo feminino e o tipo de proteção oferecido por essas instituições. O 

propósito deste trabalho é analisar a prática caritativa da Santa Casa de 

Misericórdia do Maranhão na assistência às jovens desvalidas, em particular a 

concessão de dotes para as órfãs em idade de casamento no século XIX. Objetiva-

se apontar as peculiaridades da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão e as 

principais mudanças ocorridas na instituição ao longo do século XIX a fim de 

entender sua atuação no tocante à concessão de dotes de casamento; apresentar 

o perfil dos benfeitores, as candidaturas das órfãs e a atribuição dos dotes 

concedidos pela Casa; mostrar a importância do dote para a efetivação do 

casamento de meninas desvalidas, as dificuldades enfrentadas pela confraria e suas 

estratégias para responder às solicitações das requerentes. Com esta abordagem 

pretende-se contribuir para o estudo da prática do dote, seus usos, significados e 

declínio, especialmente sua importância para o casamento de mulheres pobres e 

desvalidas, a exemplo das órfãs amparadas por instituições de caridade. 
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Elizangela Barbosa Cardoso (UFPI) 

Políticas de corpo e de gênero na prostituição em Teresina (1920-1960) 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar políticas do corpo delineadas em 

torno das práticas de prostituição em Teresina (PI), no recorte compreendido 

entre 1920 e 1960, e sua relação com o gênero, com base em um conjunto de 

fontes composto por entrevistas, memórias e periódicos. Importa destacar que, 

com a integração do Piauí aos mercados interno e externo sob o advento do 

extrativismo vegetal da borracha de maniçoba, da cera de carnaúba e do coco 

babaçu, a prostituição em Teresina configura-se como prática de mercado 

articulada a esta dinâmica econômica. Delineiam-se, na cidade, áreas específicas, 

identificadas pelas práticas de prostituição, a partir das quais visa-se abordar as 

relações corpo/espaço/gênero, corpo/moda, 

corpo/feminilidades/masculinidades. 

 

Elizângela Carrijo (UnB) 

Teatro do DF nas narrativas de jornais do século XX 

 

Pesquisar o teatro do Distrito Federal (DF) não é tarefa fácil para historiadores, 

tendo em vista que a documentação sobre esse assunto está fragmentada e 

espalhada pela cidade. Entretanto, estudar as narrativas nos jornais tem sido 

possibilidade teórica e metodológica para os interessados da área. Porque um 

levantamento de matérias, no acervo Jornal Correio Braziliense, aponta 7.823 mil 

registros sobre as artes cênicas do DF (1960 a 1999), e, uma base de dados 

(www.necoim.com.br), lançada em 2018, mostra 27.641 resumos de matérias do 

Jornal de Brasília (1972 a 1999). Ou seja, há nos dois jornais de grande circulação 

da capital do Brasil 35.464 textos jornalísticos publicados ao longo do século XX 

que juntos contam possíveis trajetórias, histórias e memórias do teatro local. 

Assim, o objetivo do trabalho é apresentar o conjunto documental formado pelas 

duas mídias impressas junto com estudos das narrativas que embasam a pesquisa 

de doutorado em desenvolvimento na Universidade de Brasília. 

 

Emilene Fontes de Oliveira (UFMT) 

Elizabeth Figueiredo de Sá (UFMT e UFMT) 

Representações da educação no espaço da Usina Itaicí 

 

A presente investigação trata da educação produzida no contexto da Usina Itaicí 

no período de 1897 a 1930. A Usina Itaicí foi uma indústria de produção de 

açúcar criada no final do século XIX no município de Santo Antonio de Leverger-

Mato Grosso, e se destacou no cenário político e econômico mato-grossense por 
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ter sido um dos maiores empreendimentos do ramo do açúcar no estado, 

incluindo a fato de um de seus proprietários (Coronel Antonio Paes de Barros) 

ter ingressado na política atuando como presidente de Estado de Mato Grosso 

entre os anos de 1903 a 1906. Desta forma, temos como objeto de pesquisa a 

Usina Itaicí com o foco na educação construída nesse espaço. O objetivo da 

investigação é analisar e refletir acerca das práticas culturais presente no universo 

da usina observando as atividades de cunho educacional de natureza escolar e não 

escolar. A pesquisa está sendo desenvolvida no campo da História da educação e 

na perspectiva da História Cultural, voltando o olhar para as influências do 

fenômeno do coronelismo e de práticas clientelísticas no cotidiano da usina. A 

operação historiográfica deve-se ao acesso às fontes manuscritas, aos jornais da 

época, às fontes iconográficas e testemunhos de ex-aluno e ex-trabalhadores da 

usina, além da utilização de obras memorialísticas. As fontes revisitadas foram 

localizadas no Arquivo Público de Mato Grosso, na Casa Barão de Melgaço, na 

Secretaria Municipal de Cultura de Santo Antonio de Leverger, no NDIHR 

(Núcleo de informação histórica e regional) e Hemeroteca Nacional (online). Por 

se tratar de uma pesquisa de doutorado em andamento, apresenta-se neste 

trabalho resultados parciais das investigações sobre a educação escolar, tendo 

como referência a Escola de Itaicí, e ainda inclui-se alguns apontamentos acerca 

das práticas culturais produzidas a partir do espaço, das relações de convivência e 

do ambiente de trabalho, que a nosso ver também são elementos produtores de 

cultura e possuem características pedagógicas. 

 

Erasmo Peixoto de Lacerda (UFGD) 

Uma cultura de violência: o sertão entre a polícia e o cangaço no início da 
República 

 

Antonio Silvino, alcunha utilizada por Manoel Baptista de Moraes, foi o mais 

importante cangaceiro, antes de Virgulino Ferreira, o Lampião, atuando nos 

Estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte entre os anos de 

1897 e 1914 – quando fora preso. O extenso período em que viveu praticando 

uma série de crimes pelo interior dos referidos estados transformou-o em notícia 

de interesse público, havendo farta publicação em jornais sobre ele e seu bando. 

Tais periódicos também noticiavam frequentes abusos de poder por parte da 

polícia, nas zonas de atuação dos cangaceiros. Com esse panorama, a presente 

comunicação pretende refletir sobre a violência enquanto elemento cultural 

presente no sertão de Pernambuco, nas duas primeiras décadas do século XX. 

Para tal, tomaremos como fonte de análise folhetos de Cordel de Leandro Gomes 

de Barros, produzidos em Recife, e periódicos – Diário de Pernambuco, Jornal 

de Recife, A Província e Jornal Pequeno –, também publicados na referida cidade. 

Entendendo ser fundamental a compreensão do universo cultural em que 

encontra-se inserido o sujeito, objetiva-se ambientar o cangaceiro Antonio Silvino 

em uma cultura compartilhada, a da violência, como ponto de partida para 

compreender as representações construídas sobre o mesmo. 
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Erik Alves Amarante (UFCG) 

“Por Deus e pela Pátria”: por uma educação confessional e civilizadora na cidade 

de Patos-PB (1937-1945) 

 

Ao fazemos um estudo mais apurado das raízes educacionais brasileira, podemos 

perceber que essas, durante longas décadas, foram permeadas por saberes e 

práticas educativas de cunho religioso, especificamente, aos moldes católicos 

apostólicos romanos, que paulatinamente foi criando uma rede de signos e 

significados bastante importante para a sociedade, configurada em um estilo de 

educação de caráter confessional, que pode ser entendida como: um sistema de 

educação, que traga como pedagogia educacional um estilo teológico educador, 

podendo ser de diversas vertentes religiosas: católico, protestante, presbiteriano e 

etc. No caso do Brasil, em seu momento inicial, nos primeiros momentos de 

dominação portuguesa, poderíamos contar com os jesuítas, que fizeram das 

práticas do Santo Inácio de Loyla suas bases educacionais, que perdurou durante 

séculos, fazendo de seus hábitos condutas moralizantes para seus educandos. 

Sendo esse um dos sistemas educacionais mais resistente da história da educação 

brasileira. É nesse contexto, de instituições confessionais, que o presente trabalho 

busca dissertar e construir um momento de reflexão sobre esses sistema de 

educação no interior da Paraíba, mais especificamente na cidade de Patos-PB, 

entre os anos de 1937-1945. Inquirindo significados e práticas instrucionais de 

estilo confessionais desenvolvidas em duas instituições: “Educandário Cristo Rei” 

e “Diocesano de Patos”, que vessaram sobre esses sistema educacional, marcada 

temporalmente pelo governo Vargas, durante o Estado Novo. O interessante é 

pensar que durante esse período, esse estilo de educação, aos modelos 

confessionais, encontravam-se em total desarmonia pelas leis educacionais, que 

proibia esse estilo de ensino, então, problematizar sua resistência e permanência, 

por meio dessas instituições, é umas das prerrogativas que norteia nosso trabalho 

de pesquisa, que busca lançar alguns questionamentos sobre essas escolas e seu 

sistema educativo, na tentativa de alcançar algumas repostas: como poderíamos 

pensar aquele modelo de instrução confessionais nessas escolas? Qual o interesse 

dos padres-professores e madres-professoras em escrever métodos e práticas 

pedagógicas que introduzisse nos corpos desses sujeitos e sujeitas esses saberes 

religiosos? Então nesse trabalho, procuramos analisar o sistema de práticas 

educativas desenvolvidas sobre esse campo escolar por meio da religiosidade, 

atravessando os caminhos da educação e da política, com isso, ganhando 

visibilidade social, político e educacional na tentativa de contribuir para a história 

da educação brasileira. 

 

Eulina Souto Dias (UFCG) 

Pedagogização do corpo masculino através da dança: das experiências às 

narrativas de si 
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Esse trabalho apropria-se de algumas entrevistas concedidas por bailarinos do 

espaço educativo Teatro Municipal Severino Cabral - pertencentes ao projeto 

“Homens na Dança” - para analisar a narrativa que eles constroem de si mesmos 

e das suas experiências com a pedagogização do corpo através da dança. Para o 

seu desenvolvimento foram utilizados, sobretudo, os conceitos de práticas 

educativas, artes de si e masculinidades, analisados a partir do Pós-estruturalismo 

e Filosofia da Diferença. A metodologia adotada é de análise do discurso, a partir 

de Michel Foucault (2014). As fontes problematizadas são as entrevistas realizadas 

com bailarinos pertencentes ao projeto supramencionado, que teve início no ano 

de 2015, no referido Teatro localizado na cidade de Campina Grande, PB. 

Conclui-se que esse trabalho contribui para lançar um novo olhar para a produção 

de masculinidades e ressignificação da existência através da experiência com a 

dança. 

 

Ezequiel da Cruz Machado (SEDUC/MT) 

Carlos Alexandre da Silva Souza (SEDUC/MT) 

“O contador de história”: infância, rua e drogas na FEBEM – construção social 
de um protagonista qualquer 

 

Este trabalho tem como proposta uma análise do filme “O contador de histórias”, 

pensando o processo de desenvolvimento social na fase da infância. A partir das 

discussões realizadas na disciplina de Infância e Juventude do mestrado em 

Educação UFMT/CUR. Buscamos nas cenas do longa-metragem, dirigido por 

Luiz Villaça, as relações entre família, Estado e criança, considerando a última 

como agente social e transformadora da sociedade. Também procuramos na 

infância de Roberto Carlos Ramos, pedagogo e o protagonista do filme, as 

consequências do uso de drogas, situação de rua, “abandono da família” e do 

Estado, como marcas deixadas em seu período de infância e de que forma essas 

contribuíram para diversas atitudes do menino perante a população de Belo 

Horizonte, cidade em que o ator principal da história viveu e passou a ser interno 

da FEBEM. Aqui faremos alguns apontamentos de pesquisadores sobre a infância 

como construção social, drogas, famílias em situação de risco, observando como 

o Estado lida com estes cidadãos vulneráveis e propícios a “problemas sociais”. 

Também buscaremos entender se há resquício do processo de colonização no 

filme, visto que, no desenrolar da trama percebemos que o “desenvolvimento 

pessoal” de Roberto (negro pobre) somente ocorre quando a pedagoga Francesa 

Margherit (branca europeia) durante sua pesquisa aqui no país adota o garoto e o 

leva para morar na França, país em que ele se forma pedagogo. Depois de sua 

formação volta para o Brasil e trabalha como estagiário na mesma instituição que 

ele frequentou, a FEBEM. 
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Fabiano Coelho (UFGD) 

Charges no Jornal Sem Terra: produzindo risos e representações 

 

O Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como Jornal Sem 

Terra, é um periódico produzido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), e sua edição é ininterrupta desde 1984. Tal periódico é uma fonte 

significativa para compreender os caminhos e descaminhos do MST, suas lutas, 

seus projetos, seus ideais e sua participação na sociedade brasileira. Na 

composição do Jornal Sem Terra, os editores responsáveis se utilizavam do 

humor gráfico, em especial, de charges, junto aos textos/notícias, sobretudo nos 

editoriais. Nesse sentido, o trabalho reflete sobre o investimento na produção de 

charges no Jornal Sem Terra, destacando os profissionais que produziam os traços 

do humor gráfico no periódico. As charges eram pensadas e produzidas de forma 

articulada com os textos escritos no jornal, e visavam construir representações 

sobre temas, sujeitos e grupos escolhidos pelo MST. 

 

Fabiano Melo de Oliveira (UEPB) 

Rezar para ficar bom: as representações bíblicas e orações em missas de cura 
como práticas educativas da fé 

 

Com a mudança de paradigmas nos territórios da História a partir da segunda 

metade do vigésimo século nós encontramos na História Cultural novos objetos 

de pesquisa. Sendo assim, sensibilidades, emoções, sentimentos começaram a ser 

estudados e descritos através de nosso ofício. A partir dessas novas perspectivas 

de estudo, pretendemos tecer por meio dessa pesquisa uma escrita sobre as 

representações bíblicas de cura narradas pelos evangelhos podendo as mesmas 

serem utilizadas enquanto práticas educativas da fé dentro de missas de cura e 

libertação (tão procuradas ultimamente entre Católicos), trazendo assim, respostas 

a pessoas que buscam nesse ambiente religioso encontrar o reestabelecimento de 

sua saúde - seja física ou seja espiritual – perante as negativas deixadas pelos 

discursos das ciências médicas quando não consegue resolver mais a tais casos de 

enfermidade. Diante dessa problemática tentaremos entender, como essas 

narrações de cura e sua utilização em pregações e rituais são capazes de afetarem 

os sujeitos da experiência dessas missas, elaborando nos mesmos um cuidado de 

si e uma resposta a possibilidade de finitude de suas vidas, trazendo a essas pessoas 

uma perspectiva de esperança e a possibilidade de sendo sanadas em sua saúde 

viverem mais. 
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Fábio Leonardo Castelo Branco Brito (UFPI) 

Vestir o morto em trajes de palhaço: alegorias históricas da cidade do Recife em 

Inventários de um Feudalismo Cultural Nordestino, de Jomard Muniz de Britto 

(1978) 

 

O texto buscar analisar as alegorias históricas desconstruídas no filme Inventários 

de um Feudalismo Cultural Nordestino, produção em super-8 de Jomard Muniz 

de Britto, lançada em 1978, no Recife (PE). A partir da narrativa do filme, procura 

analisar de que forma valores construídos através de instituições e movimentos 

culturais, tais como a Função Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, o Conselho 

Federal de Cultura, a Universidade Federal de Pernambuco, o Teatro Popular do 

Nordeste e o Movimento Armorial a respeito do patrimônio material e imaterial 

pernambucano são confrontados pelas iniciativas tropicalistas que se articulavam 

pela cidade. Para tanto, o trabalho utiliza-se da análise do filme como instrumento 

para perceber sujeitos, discursos, estéticas e experiências históricas em conflito no 

período estudado. O trabalho se ampara nas propostas de autores tais como 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior, Ismail Xavier e Michel de Certeau. 

 

Felipe Barbosa Teixeira (UFMT) 

Relações de Poder e o Racismo Ambiental contra a população Negra da periferia 
em Rondonópolis-MT 

 

O presente trabalho pretendeu refletir prévia e introdutoriamente o Racismo 

Ambiental contra a população negra da periferia de Rondonópolis, denominação 

recente de estudos na área das ciências humanas, o Racismo Ambiental possui 

uma série de facetas, práticas segregativas espaciais, sócias baseadas na 

raça/cor/renda. De modo introdutório, a pesquisa de campo para este trabalho 

mostrou que no bairro periférico Alfredo de Castro em Rondonópolis-MT a 

população é de maioria negra e sofre por ineficiência política e gerencial, com 

grande déficit em infraestrutura e relação de poder sócio-econômico-intelectual 

muito menor que o bairro analisado em contraponto que se sagrou como espaço 

de gente branca dentro da cidade de Rondonópolis-MT, com renda e 

infraestrutura melhor e maior poder sócio-econômico-intelectual. 

 

Felipe Biguinatti Carias (UFMT) 

Reflexões basilares sobre a relação entre cinema e Estado: ANCINE no bojo da 

memória história (Industria Cultural e eficácia discursiva) 

 

A premissa da comunicação tem como finalidade tencionar o campo 

historiográfico sobre a ANCINE (Agência Nacional do Cinema). Ao se deparar 
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com os artigos, dissertações e teses sobre a ANCINE, percebeu-se a constância 

de dois campos basilares de interpretação da relação entre cinema e Estado. O 

mais notório seria o conceito de Indústria Cultural elaborado por Adorno e 

Horkheimer. A problemática da utilização acrítica do conceito gira entorno de 

sua composição teórica, que compreende o espectador como agente sem 

resistência diante da obra mercadológica de estética naturalista. Estética 

cinematográfica demasiadamente presente nos filmes produzidos pela ANCINE, 

por exemplo, Tropa de elite II: O inimigo agora é outro. No entanto, por mais 

convincente que a estética naturalista seja, ela não é autossuficiente para ditar as 

regras da interpretação do espectador, o fenômeno interpretativo só ocorre no 

diálogo entre campo semântico da obra e espaço de experiência do espectador, 

interlocução que jamais ocorre “sem resistência”, como foi possível notar ao 

analisarmos as críticas sobre Tropa de elite II presente nas produções acadêmicas 

(artigos, dissertações e teses) e em periódicos (Jornal O Globo e Folha de São 

Paulo). Outro campo interpretativo presente na memória histórica – na acepção 

de Carlos Alberto Vesentini -, seria a eficácia discursiva (conceito elaborado por 

Julierme Morais Souza) de Paulo Emílio Salles Gomes no que tange cinema 

brasileiro e a sua simetria com o sistema de modo de produção (agrário), imerso 

no subdesenvolvimento que, consequentemente, fundamenta-o em sucessivos 

ciclos regionais. Desse modo, a análise sistematiza por Paulo Emílio sustenta que 

o Estado deveria agir diretamente no fomento do campo cinematográfica, caso 

contrário, a sua ascensão não seria satisfatória. A perspectiva instaurou-se de 

forma tão “naturalizada” que ao interpretarem o cinema nacional e a ANCINE, 

os pesquisadores não conseguiram conceber um cinema nacional reflexivo que 

estivesse fora do campo estatal, gerido por base financeira, aos moldes da 

perspectiva mercadológica de Fernando Meirelles com a obra Cidade de Deus. 

Diante disso, a análise da recepção de Tropa de elite II permitiu compreender 

que por mais mercadológica que a obra seja (e qual não seria?), ela ainda sim 

permite estruturar outros campos de reflexão sobre o real, além de abrir outras 

vias interpretativas sobre a relação entre cinema e Estado. 

 

Fernanda Martins da Silva (UNEMAT) 

O pensamento Plástico de Manoel de Barros 

 

A construção da narrativa poética de Manoel de Barros esta intrinsecamente 

associada à sua trajetória pessoal. Suas escolhas estéticas partem de um olhar 

poético socialmente construído. Nessa perspectiva, todos os objetos, temas e 

personagens escolhidos pelo poeta são responsáveis por traduzir uma Forma de 

pensar esteticamente. Muitos estudos sobre a obra de Manoel de Barros se 

preocuparam mais com as formas do que com a Forma. Partem da ideia de que 

a obra realizada se caracteriza pela adequação perfeita de um conteúdo e da 

expressão, raciocinando ademais em função da ideia de que as artes repetiam com 

maior ou menor fidelidade elementos desligados de um mundo real, que nos 

esforçamos por decifrar. O ponto de partida de um estudo na área da história da 
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arte é não ignorar que todo objeto, todo produto da atividade humana é, não o 

duplo de uma realidade exterior, mas sim um lugar onde interferem atividades 

materiais e imaginativas. Os objetos de arte não são, todavia, fabricados apenas 

com essa finalidade. Todas as formas de atividade humana podem servir de 

suporte a uma vontade de significação. Não é a aparência externa nem a 

destinação do objeto que lhe conferem seu poder de expressão. É a maneira pela 

qual ele foi executado e pela qual é integrado dentro de um sistema. Há objetos 

utilitários que são obras de arte e que significam valores importantes para 

conhecer um ambiente. Entendemos, portanto, que há obra de arte toda vez que 

um objeto constitui um esquema suficientemente rico de organização do campo 

perceptivo, isto é, um corte do contínuo indistinto da percepção em função de 

uma atribuição de valores de uso ou de representação. Nesta perspectiva 

abordamos a obra do poeta Manoel de Barros e seus múltiplos diálogos como 

um Forma de pensar plasticamente o mundo e suas problemáticas. 

 

Fernando Santos da Silva (Mackenzie) 

Mauricio Tintori Piqueira (PUC-SP) 

Espaço e Temporalidade da vida lúdica da rua Maria Antônia 

 

A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre a temporalidade da vida 

cultural da Rua Maria Antônia, localizada no bairro da Consolação, centro antigo 

da cidade de São Paulo. Conhecida pelas agitações estudantis de 1968, o 

logradouro também tinha uma rica vida artístico-cultural, com destaque para a 

música, com seus bares servindo como nascedouro de músicos e compositores 

que conquistaram um lugar especial na Música Popular Brasileira, como Chico 

Buarque de Holanda. Música e engajamento político marcaram a Maria Antônia 

no decorrer dos anos 1960, mas na atualidade esse passado parece distante, com 

os atuais estudantes frequentadores dos bares procurando satisfazer suas 

necessidades de entretenimento e distração e distantes das discussões sobre o 

futuro da sociedade brasileira, sendo a trilha sonora atual marcada pelos 

“pancadões” do funk suburbano que embalam a dança da juventude de classe 

média. 

 

Fernando Zolin Vesz (UFMT) 

Adriana Auxiliadora da Silva (SEDUC-MT) 

Muçulmanos em Cuiabá: (por entre) as narrativas em torno da construção e da 

fundação da mesquita na cidade 

 

Esta comunicação propõe analisar reportagens produzidas pelos jornais impressos 

O Diário de Cuiabá, O Estado de Mato Grosso, Equipe e O Jornal de Mato 

Grosso, na ocasião da construção e da inauguração da mesquita de Cuiabá, em 
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especial no que se refere à presença muçulmana e à legitimação da fé islâmica em 

Mato Grosso. O objetivo é compreender a narrativa de acolhimento e integração 

de migrantes árabes, particularmente sírios e libaneses, desde a metade final do 

século XIX, à vida social da cidade de Cuiabá (ZOLIN-VESZ, 2015, 2016a, 

2016b). Narrativas são entendidas, portanto, como instrumentos que usamos para 

construir sentidos do mundo à nossa volta, desempenhando papel central no 

modo como aprendemos a construir a vida social, mediados pelo discurso 

(MOITA LOPES, 2002) – aqui compreendido como práticas sociais que, 

simbolicamente, dispõem o mundo em significações, produzindo saberes, 

poderes, assimetrias, descrições e classificações do mundo social. A pesquisa, de 

cunho documental, busca reunir, no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso, 

reportagens publicadas nos referidos jornais da cidade durante o período entre 

1970 e 1978. Conclui-se que a narrativa de integração dos migrantes árabes à vida 

social de Cuiabá, culminando com a inauguração de um templo religioso que 

permite o exercício da fé islâmica na cidade, parece ser preponderante nas 

reportagens analisadas, designando a cidade como refúgio para a fuga de guerras 

infindáveis que já assolavam os países árabes no período de construção e 

inauguração da mesquita (PINTO, 2010; ZOLIN-VESZ, 2016a, 2016b). 

 

Filipe Augusto Couto Barbosa (UFG) 

O ciberativismo cultural como edupolítica e reescrita da história: re-pensando os 

movimentos sociais étnicos e suas estratégias na era da(s) cibercultura(s) 

 

Neste trabalho, trato das novas práticas comunicativas dos movimentos sociais 

étnicos em contextos multiculturais, e, especialmente, em sociedades resultantes 

de processos históricos pós-coloniais (ou melhor, em ‘descolonização’), como é o 

caso da sociedade brasileira. Entendo estas novas práticas como estratégias de 

uma “edupolítica” (conceito forjado no âmbito de minha pesquisa de doutorado 

em Sociologia, que designa as práticas de educação não-formal dos movimentos 

sociais como atos de poder e contra-hegemonia) e que têm como efeito último a 

reescrita da história, agora, não mais de perspectivas eurocentradas, e sim com 

base em epistemologias e saberes outros, e que têm como historiadores e 

referências os próprios sujeitos colonizados e seus descendentes. 

No Brasil, com a redemocratização e com a ampliação do acesso popular às novas 

mídias digitais e à internet, a relação dos indivíduos com os movimentos sociais 

adquire uma nova dimensão. Inicia-se um processo de descriminalização dos 

movimentos sociais e também de redistribuição do poder da comunicação, que 

se torna também um direito. Isso transforma radicalmente a indústria cultural e 

territorializa a internet, produzindo padrões locais e multiculturais de cibercultura 

e transformando pequenos focos de resistência cultural em possíveis fontes de 

contra-hegemonia e resgate de outras matrizes que não a eurocêntrica ocidental, 

neste caso, em especial, as ameríndias e africanas. 
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Neste contexto, os movimentos sociais étnicos não operam simplesmente por 

meio de greves, atos de contestação ou por meio da ação com confronto direto, 

operam sim no âmbito sutil do simbólico na comunicação, por meio de uma 

“edupolítica” que horizontaliza o poder das referências culturais ameríndias e 

negras, e recria no imaginário as referências dos nossos padrões estéticos e 

políticos quanto à etnicidade. Esse novo ativismo cultural não necessariamente 

toma a forma clássica de um movimento social, sendo as suas características 

principais a relação com a identidade cultural e um grupo étnico (vivo ou 

ancestral) e as estratégias de edupolítica, em que cativam novos identificados e 

formam seus próprios antropólogos, comunicadores e historiadores, criando 

oficinas e programas de formação mídias digitais, criando seus canais de etno-

mídia e produzindo conteúdos educativos. 

Os dados mostram novas formas interculturais de comunicação (com linguagens 

híbridas nas artes, cinema, história, jornalismo, literatura, música, mídias sociais, 

etc.) e uma “edupolítica” sofisticada dos movimentos sociais étnicos no 

ciberespaço, que, ao descolonizarem o imaginário eurocêntrico imbricado na 

construção multiétnica da nação brasileira, resgatam matrizes outras e reescrevem 

a história. Aqui, compreendo o “ciberativismo indígena” e o “ciberquilombismo” 

não como objetos científicos, mas sujeitos coletivos produtores de novas 

ciberculturas e de novas epistemologias. 

 

Flávia Gomes Silva (UFCG) 

“Evidenciaram logo cedo a necessidade da formação de enfermeiras”: O ensino 

de História da Enfermagem na Universidade Regional do Nordeste – URNE 

(1974-1986) 

 

Com a institucionalização profissional da enfermagem, o ensino de história da 

enfermagem passou a compor as estruturas curriculares dos cursos de graduação. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar o ensino de História da 

Enfermagem e a formação da identidade profissional no curso de Enfermagem 

da Universidade Regional do Nordeste – URNE, no período de 1974 a 1986. A 

escolha pela instituição se deve ao fato da mesma ser pioneira na disponibilização 

do curso na cidade de Campina Grande-PB. Para tanto, como fontes de pesquisa 

laçamos mão dos projetos políticos pedagógicos; planos curriculares; planos de 

ensino da disciplina; regimento do curso de graduação e entrevistas realizadas com 

docentes e discentes do período. Como aporte teórico utilizamos os conceitos de 

leitura, apropriação e representação postulados por Roger Chartier (2002), bem 

como buscamos problematizar a construção da identidade profissional 

dialogando com Stuart Hall (2006). A análise das fontes foi realizada através do 

método da História Oral apresentado por Verena Alberti. 
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Flávio Conche do Nascimento (UFMT) 

O intelectual e as implicações de se explicar a realidade social na Bolívia 

 

Se até aproximadamente meados do século XX, a figura do intelectual pouco 

contava com consenso acerca de sua definição, na virada para o século XXI, 

tornou-se verdadeiramente controversa. A afirmação não é trivial, tampouco 

simples de se argumentar. Desde o famoso caso “Caso Dreyfus”, uma comum 

representação da intelectualidade nas ciências humanas imbrica produção de 

conhecimento com engajamento, a propósito da submissão intelectual da palavra 

como prova. Por sua vez, dúvidas recentes acerca da capacidade do universo 

intelectual ter condição de contemplar saberes menos “modernos” e “ocidentais” 

conquistaram destaque, somando-se aos questionamentos, internos e externos aos 

espaços de produção de saberes científicos, da ordem da relação entre objeto e 

sujeito de pesquisa, ou melhor, das condições das investigações sociais explicarem 

a realidade social propriamente dita. O intelectual parece ter perdido forças. Mas 

essa impressão contempla as experiências de países até bem pouco tempo 

deslocados dos eixos de saberes das ciências humanas? Apresentando tópicos 

relacionados e debatendo sobre como tal dúvida está sendo trabalhada na Bolívia 

do tempo presente, esta comunicação sugere a hipótese de que em um país onde 

a noção de “atraso” assombra o imaginário social, em termos étnicos, políticos e 

econômicos, o intelectual segue sendo referencial, não obstante a partir da criação 

de novas categorias de análises, conceitos e teorias, que transformaram seus 

vocabulários políticos ao mesmo tempo que seus vocabulários históricos, a fim, 

por um lado, de redesenhar a função social do conhecimento e, por outro lado, 

de desencantar o regime de verdade da ciência. 

 

Geisa Luiza de Arruda (UFMT) 

Revista A Violeta X Jornal A Cruz: discursos sobre a profissionalização feminina 

em Cuiabá (1920-1930) 

 

Este trabalho objetiva analisar discursos acerca da profissionalização feminina no 

início do século XX, em Cuiabá. Os discursos pertencem a dois meios de 

comunicação: a revista feminina A Violeta e o jornal católico e conservador A 

Cruz. A abordagem qualitativa está ancorada nos referenciais teóricos 

relacionados com feminismo de Ana Maria Marques, Célia Regina J. Pinto e 

sobre os papéis sexuais e sociais, de Pierre Bourdieu. A década de 1920 foi o 

recorte temporal escolhido por apresentar um cenário contrastante entre o 

borbulhar do republicanismo e a predominância de fortes raízes religiosas. Apesar 

do advento de normas republicanas e da separação entre o Estado e a Igreja, a 

doutrina religiosa, especialmente a fé católica, ainda imperava nos 

comportamentos da sociedade, sendo o jornal A Cruz um veículo comprometido 

em preservar a hierarquia da Igreja católica ante os novos preceitos republicanos, 

numa tentativa de fixar papéis sociais conforme o sexo biológico. A Violeta, por 
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sua vez, reivindicava direitos para as mulheres e defendia sua emancipação por 

meio do trabalho e da educação. Para as redatoras, que em certos momentos 

também demonstravam características conservadoras, a mulher tinha tanto direito 

quanto o homem em querer se profissionalizar e o jornal, por sua vez, deixava 

claro que a função primeira da mulher era ser mãe e esposa, apesar de ver com 

“bons olhos” a profissão do magistério, com a qual as características femininas 

ligadas ao lar e à maternidade, tais como amorosidade e devoção, se encaixavam. 

As redatoras da revista e o corpo editorial do jornal tinham uma convivência 

harmoniosa e as pesquisas indicam que se tratavam com muito respeito e esmero, 

transparecendo que a “divisão entre os sexos parece estar na ‘ordem das coisas’, 

como diz Bourdieu. Sendo assim, pretendemos apresentar como os discursos, 

especialmente os contidos na imprensa, apresentam-se como modeladores de 

comportamentos sociais e instrumentos fixadores de papéis de gênero. 

 

Gercina Ferreira da Silva (UEPA) 

Instituto Santo Antônio do Prata: espaço de convivência social e práticas 
educativas 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o Instituto Santo Antônio do Prata, 

como espaço de convivência social e práticas educativas, no período de 1898 a 

1920. O Instituto funcionou como internato para atendimento de meninos e 

meninas índias que lá eram ensinados com base nos preceitos religioso e laicos. 

Faziam parte dos ensinamentos dos meninos e das meninas leitura, escrita calculo 

e música. Os meninos aprendiam ofícios manuais e as meninas prendas do lar 

como, lavar cozinhar, corte e costura. O Instituto fazia parte da Colônia Santo 

Antônio do Prata, criada pelo frades capuchinhos Lombardos italianos com a 

finalidade de catequizar os índios. As fontes documentais utilizadas nesse trabalho 

são mensagens de governo, relatórios de instrução pública e fotografias. Os 

teóricos que dão suporte as análises são: Rizzini (2004, 2011), Muniz (1913), 

Nembro (1998), Goffmam (1994), Buffa e Nosela (2009), Burke (1992, 2010) 

entre outros. Em 20 de janeiro de 1898, um grupo de frades capuchinhos 

Lombardos italianos, da Missão do Norte do Brasil, do estado do Maranhão, deu 

início ao processo de catequese do índios nas Zonas do rio Capim e Guamá 

localizado no Município de Igarapé-Açu/PA. A missão capuchinha ministrava 

além de ensinamentos religiosos da catequese, instrução e educação elementar, 

instrução moral e cívica, trabalhos de agricultura, avicultura e indústria pastoril. 

 

Giordanna Laura da Silva Santos (UFMT) 

Cuiabá 300 Anos: memória, identidade cultural e a cobertura de sites jornalísticos 

 

Tomando por base as ações culturais propostas pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá em comemoração ao tricentenário da capital mato-grossense, a partir do 
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monitoramento de notícias online sobre o tema, busca-se identificar e analisar 

qual concepção de cultura vem sendo trabalhada pelos órgãos responsáveis locais, 

se tais iniciativas estão relacionadas com conceitos como identidade local e 

memória, sendo a análise feita a partir do discurso oficial divulgado em veículos 

online, bem como em documentos oficiais/institucionais. Usa-se como 

metodologia o mapeamento da cobertura jornalística online local, por meio do 

sistema de alertas do Google (Google Alertas), a partir da palavra-chave “Cuiabá 

300 Anos” e expressões correlatas. Com esse mapeamento, serão selecionados 

aqueles veículos que mais oferecem informações para realizar a análise das 

notícias. Ademais, também são feitas pesquisas bibliográficas em fontes 

secundárias, como: legislações e documentos infralegais, disponíveis no portal da 

Transparência de Cuiabá. Dentre os objetivos dessa comunicação, estão observar 

como a gestão municipal trabalha com o conceito de memória e identidade local, 

bem como de que maneira a mídia local divulga isto e se contribui para a 

construção de memória, assumindo (duplamente) os papeis de “tecnologia da 

memória” e de instituição mediadora para fomentar a responsividade (ou 

accountability) do governo municipal, que seria, de modo sucinto, a prestação de 

contas pelas ações de políticas culturais ou mais especificamente das ações 

relativas aos 300 anos de Cuiabá. 

 

Giovanna Marielly da Silva Santos (Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso) 

“Um livro, um novo caminho”: olhares outros sob a educação no sistema prisional 

 

Educação e ressocialização outras. Esses são dois pilares que traduzem o tema e 

os objetivos desta comunicação, que mostra parcialmente o Projeto Estruturação 

e Fortalecimento do Ambiente Educacional na Cadeia Pública de Rosário Oeste: 

“Um livro, Um novo caminho”, iniciado em 2017. Tal projeto é fruto de uma 

ação do Núcleo de Rosário Oeste da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, e busca cumprir com uma das missões dessa instituição a promoção dos 

direitos humanos. Além disso, “Um livro, Um novo caminho” também considera 

as recomendas lançadas na Resolução 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

que dispõe sobre as atividades educacionais complementares para fins de remição 

da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura. Seguindo 

essas premissas, o projeto tem como objetivos: garantir à pessoa privada de 

liberdade que seu direito à educação seja assegurado, contribuindo para uma 

integração mais breve à comunidade de Rosário Oeste, bem como possibilitar 

novas perspectivas de qualificações, por meio da leitura, ao indivíduo em restrição 

de liberdade. Ademais das normativas nacionais, que garantem o direito à 

educação a esses sujeitos subalternizados, o projeto se utiliza das próprias 

previsões legais brasileiras em busca de oferecer instrumentos que empoderem 

esses sujeitos em conflito com a lei, visando dar novas perspectivas de educação 

não-formal. Buscando ampliar o alcance desse projeto, em abril de 2018, no Dia 

Mundial do Livro (23/04), estendeu-se para todo Estado, com parceria de outros 
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setores da sociedade, recebendo nova designação “Livro que Livra”. O projeto 

tem sua fundamentação teórica em Paulo Freire (2012; 2014), Figueiredo (2009; 

2010; 2012), bem como em Walsh (2008) e outros teóricos do projeto 

Modernidade/Colonialidade/Decolonialidade, sobretudo os que abordam a 

colonialidade do ser. Pois se considera a necessidade de pensar e construir um 

projeto político pedagógico decolonial, seja nas instituições educacionais dos 

diversos níveis ou ainda no sistema prisional. 

 

Gisafran Nazareno Mota Jucá (UECE e UFC) 

Evocação dos “Anos Ousados” (anos sessenta) projetada na memória social 

 

Na reconstrução de um cenário histórico, relativo a qualquer tempo e lugar, razão 

e sensibilidade se cruzam, apesar da expressão dos sentimentos pessoais, na maior 

parte muitas vezes, ser tragada pelo ímpeto demolidor da aplicação do conceito 

de cientificidade. Durante muito tempo, no campo das Ciências Sociais, a 

memória foi deixada à margem do acervo a ser explorado, mas a análise de 

Halbwachs trouxe à baila outra dimensão temática, ao revelar a envolvência da 

memória individual e da memória coletiva, como expressão das tramas sociais 

vivenciadas no cotidiano. Se situarmos a contribuição analítica desse autor ao 

período histórico de sua vivência, percebemos as razões da valorização da 

memória coletiva como um canal de representação dos temas elencados, ficando 

a memória individual com projeção restrita, a reboque do sentido social revelador 

da memória individual. Entretanto, mais importante do que o confronto entre as 

dimensões e limitações da memória individual e da memória coletiva, é 

reconhecer o manancial das reminiscências como uma fonte plural, que se 

apresenta não apenas como uma fonte complementar, mas como uma 

oportunidade de ampliar os horizontes do tema tratado. O individual e o coletivo 

se envolvem quando se recorre à memória como fonte histórica e por isso 

decidimos reconstituir o panorama dos “anos sessenta,” tendo como fonte o 

depoimento de um entrevistado, de mais de sessenta anos, que se revelou 

marcado pelo impacto dos desafios dos anos sessenta, quando o movimento 

estudantil se fortalecia ante a imponência imposta pelo regime militar, que 

defendia como dever patriótico excluir do cenário social qualquer jovem que se 

manifestasse contrários às normas estabelecidas ou que se configurasse como um 

representante das temidas “esquerdas estudantis.” Ao longo da entrevista, poucas 

perguntas eu consegui dirigir ao entrevistado, que se revelou contagiado pelo tema 

tratado, deixando correr uma narrativa simbólica, definidora de uma identidade 

almejada, projetando a ação dos jovens estudantes, daquele período, como 

representativa de uma mentalidade que se forjava ante os desafios das mudanças 

registradas na sociedade. A pergunta chave que me acompanhou, durante toda a 

entrevista e ao seu término, foi a que procurava definir o sentido social da 

memória evocada. Seria ela uma demonstração explícita da força da memória 

social, como fruto de uma conscientização política ou a revelação da força da 

memória individual ante o tema relembrado? Sem menosprezar o enlace entre a 

memória individual e a memória coletiva, preferimos recorrer ao conceito de 



 

 

P
ág

in
a1

0
2

 

memória social, como reveladora do enleio entre o individual e o coletivo, apesar 

dos impactos causados pelas práticas sociais adotadas. 

 

Gisele Cristina Navarro (Mackenzie) 

A obra de Zurbarán como documento da indumentária 

 

Entre as obras do pintor espanhol Francisco de Zurbarán (1598-1664) se 

destacam os 23 quadros de santas católicas, encomendados por diversas 

instituições religiosas. Apesar de muitas delas terem passado por martírios, e 

vivido entre os primeiros cristãos no Império Romano, sempre são retratadas 

como figuras jovens, serenas e belamente vestidas com trajes e joias 

contemporâneos ao artista.  

Na dissertação, serão analisadas 3 telas dessa série, selecionadas por apresentarem 

diferentes estilos de roupas e adornos da época, além de sua influência na História 

da Moda: Santa Margarita de Antioquia, Santa Casilda e Santa Isabel de Portugal. 

O objetivo é investigar sua importância como registro histórico da indumentária 

do século XVII, momento em que as mudanças no vestuário europeu passaram 

a ser mais frequentes, e em que os tecidos e aviamentos eram retratados de 

maneira mais fiel, devido ao advento da pintura à óleo. Embora essa técnica esteja 

presente desde o Renascimento, é no Barroco, estilo em que se enquadra 

Zurbarán, que se passa a retratar mais cenas cotidianas – e trajes correspondentes 

-, inclusive na arte sacra. O pintor, por sua vez, é conhecido por sua maestria em 

reproduzir tecidos e rendas, conhecimento que adquiriu por sua família ter um 

comércio de têxteis. 

 

Giselle Estevam Chiozini Corrêa (UFMT) 

Organização do ensino secundário em Mato Grosso a partir da Reforma 
Capanema 

 

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado em andamento desenvolvida no 

Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória – GEM/UFMT. Tem como 

objetivo investigar a organização no ensino secundário em Mato Grosso no âmbito 

da Reforma Capanema ocorrida em 1942, através da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, o Decreto Lei 4.244, de 09 de Abril de 1942. Esta é uma pesquisa 

que tem como referencial teórico a História Cultural (Certeau, 2002). A 

metodologia utilizada neste trabalho é a análise documental, utilizando-se de 

fontes contidas na Legislação Oficial, Relatório de Interventores e Governadores 

de Mato Grosso, disponíveis no arquivo Público de Mato Grosso-APMT, no 

Núcleo de Documentos e Informação Histórica Regional-NDIHR e na Biblioteca 

Nacional bem como artigos de periódicos, teses, dissertações e material disponível 

em base de dados. A partir dos documentos pesquisados, verifica-se que, apesar 
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de haverem algumas produções e pesquisas historiográficas referentes ao ensino 

secundário no estado de Mato Grosso, a porção norte do estado dispõe de 

pouquíssimas pesquisas sobre as alterações ocorridas. No período aqui 

delimitado, no âmbito da Reforma Capanema, o Estado de Mato Grosso, que 

possuía até o ano de 1942, conforme relatório de Interventor Federal, três 

instituições públicas de ensino secundário, passa a contar com mais três 

instituições, o que ampliou a quantidade de alunos atendidos. Também foram 

criados ginásios particulares e escolas do comércio, modificando assim o 

panorama do ensino secundário no estado. 

 

Gislaine Martins Leite (UFGD) 

O subúrbio como protagonista: a literatura de Lima Barreto e as tensões sociais 

do início do século XX 

 

Com o intuito de desvendar e analisar os problemas sociais enfrentados pela 

população pobre da cidade do Rio de Janeiro nas duas décadas iniciais do século 

XX, tomarem como fonte a produção do autor Lima Barreto, privilegiando as 

crônicas e contos publicados nesse período, no contexto dos processos de 

modernização e urbanização da capital brasileira. Sua escrita de oposição vista 

com desdenho pela maioria dos literatos de seu tempo foi por muitas décadas 

esquecida e rejeitada, sendo retomada com ênfase pela nova historiografia 

brasileira por possibilitar a crítica a uma visão hegemônica que compactuava com 

o projeto modernizante da cidade. Lima Barreto usou sua literatura para 

denunciar os problemas da população pobre do Rio, que também eram 

enfrentados por ele próprio, um intelectual negro e pobre frente a inúmeras 

questões discriminatórias, que nos permite observar o outro lado da 

modernização. 

 

Guilherme de Souza Zufelato (UFU) 

Jean-Claude Bernardet, ou, a bio-grafia como espaço literário ficcional que faz 
litoral com a psicanálise à produção de um conhecimento histórico sensível 

 

Jean-Claude Bernardet (1936) é belga de família francesa radicado há mais de 

meio século no Brasil. Aos 82 anos, mora na cidade de São Paulo, no famoso 

Edifício Copan, e naturalmente já é fluente em português embora sua fala seja, 

ainda, carregada de um estranho, mas familiar sotaque francês. Foi crítico, ensaísta 

e historiador sobretudo do cinema brasileiro com obras que se tornaram 

referências nesse campo de linguagem artística, além de já ter sido docente da 

ECA-USP/SP e da UnB/Brasília. Trabalhou como roteirista, cineasta e, desde 

1968, até hoje, atuou em diversos filmes. Como se já não fosse o bastante, Jean-

Claude escreveu e publicou romances e alguns livros de autobiografia (ou 

autoficção). Sua obra é extensa e ainda inacabada. É bissexual. Já foi casado, teve 
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uma filha e, hoje, mantém relações afetivo-sexuais apenas com homens. Uma de 

suas obras literárias é uma narrativa de autoficção sobre a experiência de vida 

como soropositivo. Por uma sorte do destino, descobriu-se portador de uma 

doença degenerativa da retina que o está cegando irreversivelmente. Mesmo 

diante das vicissitudes kafkianas da vida, Bernardet não cansa de reinventar-se. 

Parece uma personagem de ficção que, ao longo do tempo, vai se inscrevendo no 

mundo por sucessivos gestos, atos e metamorfoses. Da pena do crítico, ensaísta, 

historiador, roteirista e do olhar do cineasta que, de todas essas formas, tecia uma 

história do cinema, aos filmes em suas (des)construções imaginárias e 

fantasmagóricas de personagens que são “outros” e, muitas vezes, um “si mesmo” 

estranhamente familiar, há muito o que narrar de uma vida que não cessa de não 

se inscrever completamente. Portanto, como um historiador, preocupado com as 

questões subjetivas de um sujeito histórico como Bernardet, poderia pensar uma 

bio-grafia (a escrita de uma vida) que pudesse ser realizada diferentemente, 

trabalhando esteticamente sensibilidades invisíveis, ficcionalizando-a como 

espaço literário (im)próprio de produção de uma escrita da história? Uma 

hipótese de saída para esse problema parece ter sido encontrada numa espécie 

não de fronteira nem só de interlocução, mas de litoral historiográfico com a 

psicanálise, lugar esse onde o mar e a praia são uma coisa só e algo difícil de 

distinguir. É trabalho não adequado a dualismos, mas implicado em 

ambivalências. Diante desse desafio intelectual, esta comunicação tem como 

objetivo principal expor o trabalho de estudos teórico-metodológicos sobre essa 

hipótese litorânea, à escrita de uma Tese a ser defendida, em breve, sobre Jean-

Claude Bernardet como uma ficção historiográfica. 

 

Guilherme Gustavo Henrique Salvati (UFMT) 

Sirlande Telis Cunha (UFMT) 

Saatchi & Saatchi e São Paulo Fashion Week - Recortes de cenas em dois mundos 

diferentes 

 

No artigo discutimos o mundo da imagem, do espetáculo, a partir de uma 

campanha publicitária da Saatchi & Saatchi e de imagens captadas na São Paulo 

Fashion Week, ambas em 2007. 

De acordo com Guy Debord (1997, p. 25), ''O espetáculo é o capital em tal grau 

de acumulação que se torna imagem''. E esse mundo da imagem é idealizado. 

Vivemos na era da 'selfie' e do Instagram, onde a felicidade é algo estático. Como 

afirma Flusser (2002, p. 08), ''[...] imagens são códigos que traduzem eventos em 

situações, processos em cenas. Não que as imagens internalizem eventos, elas 

substituem eventos por cenas''. Ao substituir os eventos por cenas, as pessoas que 

não entendem desse processo, pensam que aquela imagem representa algo real, 

e, o capital, aproveita dessa falta de entendimento para suscitar na sociedade de 

consumo padrões ditados pela imagem.  
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Na campanha ''People in Need Charity'' da Saatchi & Saatchi, feita para a 

instituição de ajuda humanitária Cordaid, temos um ensaio fotográfico que 

apresenta duas mulheres Samburu em áreas afetadas pela seca do Quênia 

posando como modelos de moda. Os leitores são desafiados a pensar sobre o seu 

comportamento de compra. Partindo da ideia de que gastamos muito dinheiro 

em produtos superficiais, e não percebemos que uma pequena quantia pode fazer 

uma grande diferença para pessoas necessitadas.  

Contrapomos a campanha com imagens da São Paulo Fashion Week, que no 

mesmo período celebrava a alta costura e o badalado mundo da moda, com 

modelos que esbanjam um corpo magro, mas com sensualidade e vigor, e que ali 

estavam para vender uma imagem.  

Nesse sentido, a imagem tem por objetivo despertar desejos e sensações nas 

pessoas, por isso ela constantemente evoca a ideia de alegria associada ao 

consumo. Como afirma Debord (1997, p. 28), a representação tomou conta da 

sociedade, e o natural se tornou ilusão. Dessa forma, o que é real e o que é 

imagem se confundem. 

Mas será que o objetivo da Saatchi & Saatchi é apenas humanitário, ou ela quer 

estar em evidencia também? Será que o espectador tem maturidade suficiente, 

para absorver esse lado humanitário da imagem? São perguntas complexas, que 

nos dá a sensação de que ao final de tudo o espetáculo se tornou maior do que a 

causa. As imagens da Saatchi & Saatchi, assim como as imagens da São Paulo 

Fashion Week mexem com o nosso imaginário, são imagens impactantes, tanto 

do ponto de vista do consumo, quanto do humano. Nesse território imagético 

sobressai o desejo da eternidade. 

 

Gustavo Henrique Ferreira Rodrigues (UFMT) 

É... (1977) de Millôr Fernandes: para além da “tragicomédia do casamento” 

 

A peça É... de Millôr Fernandes estreou em 15 de março de 1977 no Teatro 

Maison de France no Rio de Janeiro. Os críticos refletiram sobre o espetáculo 

partindo dos seguintes apontamentos: o uso de um “humor mais refinado”, a 

análise do texto a partir de outras obras do autor, a contemporaneidade do 

espetáculo (destacando a profundidade dos personagens da peça) e a atuação de 

Fernanda Montenegro. Diante do exposto, o presente trabalho busca analisar a 

estruturação da dramaturgia diante dos aspectos levantados pela crítica. Ao fazer 

essa análise, observamos uma ideia cristalizada por parte da crítica do que viria a 

ser um texto teatral ou um texto dramático. Ao mesmo tempo que notamos na 

estrutura dramatúrgica influências de aspectos estéticos recorrente no período, e 

como esses aspectos ajudam a refletir o espetáculo para além de uma 

“tragicomédia do casamento”. 

 



 

 

P
ág

in
a1

0
6

 

Heloisa Selma Fernandes Capel (UFG) 

Imagens que pensam: desafios de produção e interpretação no Diário do Cabo 

Edson (2018) 

 

A comunicação explora os sentidos ontológicos da imagem e suas vinculações aos 

estudos culturais. Considera que as imagens estão na base do pensamento 

humano, pois pensamos por imagens e as formamos antes de nos expressar de 

diversos modos. Evidencia que as imagens podem ser encaradas como linguagens 

e, como tal, contêm códigos próprios de comunicação. Mas o que podem as 

imagens? O que dão a ver? Imagens necessitam ser inquiridas, submetidas a uma 

análise de seu conteúdo e forma e, como qualquer documento, ser tratadas com 

rigor crítico e em diálogo com outras fontes. Após realizar um exame dos 

elementos epistemológicos em torno do debate, a comunicação examina, 

especialmente, os campos de sentido possíveis da imagem por meio de um 

exercício de produção de um curta metragem produzido pelo Media Lab/UFG: 

Diário do Cabo Edson. 

 

Hugo Albuquerque de Morais (UFG) 

A Didática da História nos videogames: ―God Of War e suas dimensões frente 
a Cultura Histórica 

 

O trabalho objetiva analisar a cultura histórica percebida na série de jogos de 

videogame God of War, investigando aspectos referentes à sua cultura visual e seu 

enredo. Inspirado na mitologia grega a obra apresenta uma gama de elementos 

que demostram uma visão sobre o passado. Além disso, mesmo sendo um 

produto ligado ao entretenimento, vai além desse propósito, tornando-se uma 

forma de expressão cultural repleta de sentido. O conceito de didática da história 

estabelecido pelo historiador Jörn Rüsen se faz essencial dentro do debate, pois a 

partir dele podemos perceber as dimensões históricas apresentadas dentro dos 

jogos, sendo esse uma fonte histórica. Para mais, a presente dissertação busca 

compreender o movimento dialógico que a obra traz, além de peculiaridades de 

sua linguagem. Os videogames foram criados a partir do final da década de 50, 

desde então, paulatinamente vem se tornando um produto muito popular no 

mercado global, além do mais, são formas de experimentação artística 

contemporânea. É neste sentido que pretendemos analisar a série de jogos 

eletrônicos, considerando-a como uma experimentação artística contemporânea 

que se compreende a partir de uma representação do passado. 
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Inglas Ferreira Neiva dos Santos (UFG) 

Música e política: uma reflexão acerca das leis de fomento à cultura em Goiás 

 

Considerando a ideia de que a arte musical se configura em elemento cultural 

capaz de fomentar e instituir ideias, a presente comunicação refere-se a uma 

pesquisa, ainda em andamento, sobre a música popular goiana. A ideia inicial 

propõe investigar a partir do movimento da Goianidade, - movimento agenciado 

pela AGI (Agência Goiana de Imprensa), a música em Goiás entre os anos de 

1980 a 2017, em busca de possíveis leituras que contribuam para a compreensão 

acerca da dinâmica da música regional goiana, com vistas para o seu campo de 

produção e recepção; considerando o diálogo entre a ideia de tradição (campo) e 

a ideia de modernidade (cidade). Para tanto, considera-se os hibridismos na 

música goiana, (mescla entre a música folclórica, religiosa, bem como as 

manifestações culturais do interior), observando uma aproximação com as formas 

musicais da MPB e sua relação com a defesa de uma identidade cultural. Embora 

em fase inicial, a pesquisa já nos fornece significativos indícios de que as 

representações musicais expressam o quadro social nas quais as músicas são 

pensadas e executadas. Nesse aspecto é possível apreender nas letras das canções 

goianas, a intricada relação entre “campo e cidade”, isto é, a dicotômica ideia de 

“tradição” e de “modernidade”; inferindo desse modo, que as músicas goianas 

observadas, embora tenham sido compostas na contemporaneidade, não deixam 

de lado os rudimentos da tradição, de um estilo de vida campesino, no qual a 

relação social pautava-se nos laços de amizade e gratidão. Posto, caminharemos 

no sentido de investigar a relação entre as políticas públicas de incentivo a música 

regional e os conceitos de “identidade” e, portanto, de “goianidade”. 

 

Iranilson Buriti de Oliveira (UFCG) 

Sandra Gabriela Ribeiro Alves 

“Bocas dignas de um sorriso”: educação, saúde bucal e produção de sorrisos 
(Brasil e Colômbia, 1919-1945) 

 

Esta pesquisa, apoiada pelo CNPq, tem como objetivo estudar as aproximações e 

circulação de ideias educativas em torno da saúde bucal no Brasil e na Colômbia 

no período compreendido entre 1918 a 1946, colocando em suspeição os 

discursos que circularam no período supracitado, emitidos por médicos, 

cirurgiões dentistas, educadores e autoridades públicas que escreviam e 

inscreviam na história vários enunciados sobre as identidades dos sujeitos, 

discutindo, também, como as escolas recepcionavam e liam o discurso médico-

odontológico. Dialogamos com a teoria que repensa os conceitos de leitura e de 

apropriação de discursos construídos pela Nova História Cultural, como estratégia 

metodológica para problematizar as formas de ler e os modos de prescrever o 

corpo higienizado, civilizado, moderno e educado. Como fontes, inicialmente 
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iremos pesquisar o jornal A União, o Jornal das Moças, a Revista de Odontologia 

e a Revista Era Nova (Brasil), bem como a Revistas Hygiene Oral, a Revista da 

Federação Colombiana de Odontologia, o Boletim Dental e a Revista de 

Odontologia, além dos jornais El Tiempo e El Espectador (Colômbia), bem como 

memórias ministeriais, decretos e leis voltados para a saúde pública e educação 

do corpo nos países e no período supracitados. Assim, em diversos reclames 

publicitários e artigos dos periódicos, a educação bucal é apresentada como 

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

culturais, pessoais, sociais e profissionais. Dessa forma, diversos agenciamentos 

pedagógicos e publicitários são utilizados como dispositivos para que o homem e 

a mulher tenham boca e sorrisos perfeitos, mercadologicamente produzidos, 

estrategicamente orientados para o consumo de escovas, dentifrícios e 

enxaguatórios e visitas sistemáticas aos cirurgiões dentistas. No referido período, 

a implantação dos gabinetes dentários nas escolas públicas também fez parte dessa 

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

uma população higienicamente produzida. A educação cívica, física e moral são 

agenciadas na hora de educar o corpo para o ambiente moderno. 

 

Isabella Brandão Lara (UFMG) 

O ensino do bordado na pesquisa em História da educação no Brasil: uma revisão 
bibliográfica 

 

Ao debruçarmos sobre a historiografia da educação brasileira é possível perceber 

a presença do bordado na formação de mulheres desde o período colonial até 

meados do século XX, adentrando tanto as instituições de ensino – públicas e 

privadas – como outras instâncias de formação. O bordado – cujas técnicas, 

motivos, modos de fazer, suportes e finalidades se diferenciam no tempo, no 

espaço e de acordo com os grupos que o produz – foi atribuído como parte 

integrante da natureza feminina, sendo considerado por alguns autores “quase 

como uma segunda característica sexual” de suas praticantes. A partir do 

levantamento bibliográfico realizado nos principais bancos de dados, periódicos 

e em bibliotecas universitárias, tendo como recorte temporal as publicações dos 

últimos 30 anos (1987-2017), constatou-se que ainda são poucas as pesquisas que 

têm como objetivo analisar a relação do bordado com a educação das mulheres. 

Contudo, existem textos dos campos da História da Educação e da História 

Cultural que citam e/ou descrevem a prática desse trabalho manual em meio a 

outros objetivos acadêmicos, de modo que nos forneçam indícios de como o 

bordado foi realizado e ensinado ao longo do tempo. Por esse motivo, o presente 

artigo visa apresentar uma breve trajetória da prática do bordado na formação de 

mulheres brasileiras, em ambientes escolares e não escolares, desde o período 

colonial até o século XX, tendo como referência a bibliografia nacional localizada. 

A análise das publicações demonstrou que o bordado foi utilizado na educação 

de mulheres para diferentes finalidades como: inculcar noções de feminidade nas 

jovens, induzir comportamentos, ocupar mentes ociosas, reproduzir símbolos e 
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crenças religiosas, dar distinção social, ser um meio de economia doméstica e para 

a profissionalização e geração de renda para as mulheres mais pobres. Além disso, 

a análise da presença dos trabalhos em agulha nos processos educativos dá 

subsídios para futuras reflexões acerca dos ideais de feminidade e dos papéis de 

gênero em diferentes tempos, espaços e grupos sociais. 

 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira (UFMG) 

Ana Maria Aguiar Albuquerque da Silva (UFG) 

Representações sociais sobre o trabalho doméstico na exposição mulheres no 
sertão goiano 

 

Esse trabalho tem por objetivo refletir acerca da importância do trabalho 

doméstico como ofício e a extensão de determinados direitos constitucionais por 

meio da incorporação do trabalhador doméstico ao art. 7º da Constituição 

Federal, o qual passou a ter os seguintes direitos: recebimento de salário nunca 

inferior ao mínimo; o salário é protegido na forma da lei; a duração do trabalho 

normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Para atingir esse 

objetivo pretende-se analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 

66/2012) observando se, na prática, a lei foi realmente efetivada. Selecionamos 

cinco fotografias que registram algumas das seções da Exposição "Mulheres do 

Sertão Goiano", cuja curadoria foi realizada por um grupo de estudantes do Curso 

de Museologia da UFG, para que, por meio de sua análise, pudéssemos 

compreender as representações sociais em torno do trabalho doméstico, contidas 

no discurso expográfico apresentado. 

 

Ivoneides Maria Batista do Amaral (SEDUC-MT) 

Maurício de dos Santos de Oliveira (SEDUC-MT) 

História da Dança performática do grupo dos Mascarados de Poconé-MT 

 

No Brasil existem diversas manifestações artísticas observadas enquanto 

performance cultural de acordo com Cavalcante (2012), sua extensão compõe 

todo o território brasileiro com suas variedades regionalistas peculiares ou 

extensivas. Nos diferentes contextos nos quais ocorrem a performance, 

percebemos a amplitude e possibilidades de atuação, suas amarras se entrelaçam 

entre as conjunturas sociais, culturais e de entretenimentos. De maneira especial 

trataremos neste estudo sobre a Dança dos Mascarados de Poconé. Conforme 

Gonçalves (2013) os grupos de mascarados são comuns em várias regiões no 

Brasil, com suas perspectivas e histórias, às vezes, se envolvem no intuito de se 

tornarem entretenimento popular, seja através de danças, teatros ou carnavais. 

Nas recriações históricas temos na cidade de Poconé, interior do estado de Mato 

Grosso, a Dança dos Mascarados. Nomeadamente diz respeito à identidade 
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cultural, sua realização acontece há mais de um século enquanto processo artístico 

e cultural. O grupo dos dançantes é formado apenas por homens, que 

desenvolvem uma rotina comum, porém se organizam semanalmente para os 

ensaios da dança que mantém a cultura local, utilizam-se de técnicas e ensaios 

para desempenharem os papeis de damas e galãs na realização do espetáculo da 

dança, o que demonstra a cultura dos colonizadores sendo apropriada pela 

comunidade. A Dança dos Mascarados de Poconé é composta por doze peças, 

cada uma com sua própria melodia, passos e ritmos. Não há uma ordem rígida 

para serem apresentadas, em cada espetáculo podem ser escolhidas peças 

diferentes. A estrutura da dança tem conotação da cultura e dos festejos populares, 

essas características aproximam o público, sempre presente nas apresentações do 

grupo. A Dança dos Mascarados traz em seu contexto histórico e social suas raízes 

festivas de cunho religioso, folclórico e tradicional, dando lume a um 

encantamento particular durante cada apresentação. Ao observarmos a Dança dos 

Mascarados que ocorre na cidade de Poconé no interior da capital, percebemos 

as junções de vários movimentos que ocorrem no Brasil, dentre eles a dança de 

quadrilhas, a religiosidade popular e a contradança europeia. A dança, além do 

contexto histórico, é considerada peculiar ao destacar-se na região de maneira 

especial por sua proposta artística criativa de entretenimento, cujo significado 

relaciona-se à formação da cultura e identidade local, influenciando na dimensão 

social e particular do povo. 

 

Iza Debohra Godoi Sepúlveda (UFMT) 

Em busca do Tempo Perdido - Modernidade e Tradição em CUiabá a partir da 

produção teatral de Zulmira Canavarros, 1940 

 

O que se apresenta faz parte das discussões de mestrado que versou sobre uma 

das formas segundo as quais as elites matogrossenses, entre os anos do Estado 

Novo, se viu e construiu um discurso sobre o projeto de modernização “Marcha 

para o Oeste”. Assim, nos voltamos em específico para as obras de Zulmira 

Canavarros, agitadora cultural de Cuiabá. As obras que selecionamos evidenciam 

uma personagem voltada à vida do campo, que traz contrastes entre a 

modernidade que chegava e o modo de vida que essa elite idealizou sobre esta 

vida. Suas peças trazem uma lógica inversa dessa relação a medida em que o 

caipira, a partir dos seus hábitos, modo de falar e lógica, se sobrepunha às 

personagens modernas que aparecem nas peças. A obra de Canavarros permite 

que leiamos como determinado grupo queria construir uma memória sobre o 

estado de Mato Grosso, haja vista que a cidade de Cuiabá passava por 

transformações que eram experienciadas por estes grupos como uma ameaça. Um 

problema subsequente era que essa memória construída para o estado não 

poderia englobar as diversidades desse território, talvez nem mesmo para a cidade 

de Cuiabá (caso pensemos na totalidade da “Baixada Cuiabana”). Ainda assim, 

perpetuou-se essa interpretação como válida para todo o estado. Os objetivos de 

contraponto à modernização se encontra sobretudo numa possível separação 
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entre o que se pode aproveitar da modernidade (E ai a questão da técnica se torna 

imperativa) e aquilo da modernização que se deve rechaçar (Os valores de 

humanidade, desenvolvimento social). Nas obras, selecionamos três temas que 

nos permitem estabelecer essa hipótese, a saber: as moralidades, a educação e os 

projetos modernos (Em especial obras de saneamento, construções etc). Todos 

os temas selecionados são tratados a partir do crivo ideológico e de visão de 

mundo da personagem do Caipira e que, por conseguinte, também é a forma 

como essa elite compreendeu essas transformações. A construção idealizada de 

um passado que se apresenta na obra de Canavarros e seus contemporâneos 

compõem outro cenário; cenário este de acordo com o que esse grupo acredita 

ser válido como costume e identidade. A discussão que se coloca sobre estas 

conclusões se voltam à forma de entender o tempo histórico da modernidade, 

como experimentação daquilo que não se conhece ou que não se tem certeza do 

que vai ser. Assim, especulações e ressentimentos sobre o novo fizeram com que 

essas elites tentassem controlar a forma de se olhar para tal projeto. 

 

Izaias Euzébio Amâncio (UFMT) 

O que mudou no relacionamento entre História e Literatura no pós maio de 68? 

 

Me parece que contar a história da Historiografia (quem tem uma história própria) 

há, pelo menos duzentos anos, passa pelas ligações (ou afastamentos) da 

linguagem (e consequentemente, da Literatura, sua forma escrita). E, a grosso 

modo, observo que esse relacionamento (tomando emprestado a forma literária 

de um romance) passou por pelo menos três fases distintas. Primeiramente, 

estudos históricos e literários, em tempos remotos não possuíam tanta distinção. 

Mas, desde que adquiriu o status de disciplina científica, especialmente a partir do 

século XIX, a História relega a Literatura a segundo plano. 

Uma disciplina para ser eminentemente científica prescindia de regras rígidas no 

trato com seus objetos e fontes de pesquisa. Os cientistas históricos da época (dos 

tempos áureos do Positivismo, que se desenvolveu a partir da França) 

consideravam com fontes fidedignas de história apenas documentos extraídos de 

arquivos e atas oficiais. Materiais literários eram considerados apenas no campo 

da ficção, do imaginário. Tanto que, em diversas línguas, por muito tempo houve 

a distinção dos termos História (narração da verdade passada) e estória (conto 

inventado, crendice). 

Num segundo momento, com a chegada do século XX, se percebe uma mudança 

nos círculos historiográficos mundo afora. Marcadamente, com a fundação da 

Escola dos Angeles, na França em 1929 e, consequentemente no que se 

denominou de História Nova. Surge a necessidade de se rediscutir os estatutos 

científicos da Historia para aquele período, fruto das inquietações do momento 

(uma vez que a escrita da História é fruto de seu tempo). Surge agora a chamada 

História-problema, que não deveria mais se ocupar em narrar linearmente toda a 

história da humanidade, englobando-a em períodos. O que teoria e escrita da 
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História deveria era problematizar as questões sociais, partindo de interesses do 

presente para se compreender o passado. Com isto, a História Nova se volta para 

novas questões, novas abordagens e métodos e consequentemente, nova noção 

de documento, que deixa de ser apenas o oficial e o escrito. Tudo que trate de 

vestígios deixados pelos humanos agora importa à História. Assim, a Literatura 

passa a ser mais aceita e utilizada pela História. Esse segundo momento perdura 

até os anos 1960, tempo conhecido nas ciências humanas como no estruturalismo. 

Chega -se então, um terceiro momento no relacionamento entre História e 

Literatura, quando esta última adentra definitivamente nos portais da História e 

de suas questões. Impulsionadas pelos eventos que ocorreram pós-maio de 1968 

(protestos e questionamentos que se originaram na França, mas se estenderam 

pelo mundo) e novas questões colocadas nas ruas como a luta contra segregação 

racial, liberdade sexual, machismo, desigualdades, entre tantos outros temas, 

levaram os intelectuais das ciências humanas em geral a repensar seus conceitos… 

a procurar dar novas explicações destes novos tempos e problemáticas que se 

descortinavam diante de si. Aliado a isso, surgiram intelectuais de destaque em 

diversas áreas que repensaram as ciências humanas como um todo e 

questionaram a questão do estruturalismo como explicação satisfatória de mundo, 

bem como uma trajetória histórica futura de progresso da humanidade. Na 

História, podemos destacar Michel de Certeau (e a operação historiográfica, que 

diz que a história é um texto, produzido num lugar social, e uma) prática. Michel 

Foucault com seus diferentes métodos arqueológicos (cavar mais fundo) e 

genealógicos (desde o princípio), percebendo que por trás de cada atitude humana 

estão os discursos, cujas linguagens nos construíram. Mas vários outros 

pensadores discutiram questões pertinentes ao período, como Jacques Le Goff, 

Pierre Nora, François Dosse. Certa vez, Paul Veyne escreveu que Foucault 

“revoluciona a história”. Na verdade, tomando de Veyne emprestada a frase, eu 

diria que esses referidos pensadores acima e muitos outros, juntos, 

revolucionaram a história, ou melhor, revolucionaram as ciências humanas em 

geral. O campo intelectual ainda estava emergindo nestas discussões teórico-

metodológicos daquele período pós maio de 1968, quando, segundo Ankermit: 

“Era esta, mais ou menos, a situação na teoria da História quando Hayden White 

publicou, em 1973, seu imensamente bem-sucedido livro Meta-História: a 

imaginação histórica da Europa no século XIX, e, por meio dele, fez a História 

entrar em uma terceira fase na qual ainda permanecemos”. (ANKERSMIT,2012 

p. 20) 

Não que o historiador norte americano, Hayden White, tenha agradado a toda a 

comunidade intelectual ou de teóricos da História, nem porque tenha convencido 

a todos a aceitar sua tese, de que estudos históricos e literários estão intimamente 

ligados por meio de narrativa que vai se utilizar de tropos, enredos e de ideologias 

previamente definidos, onde apenas vai se encaixar. O mérito de White não foi 

ter provado consistentemente sua tese, mas o fato de que sua obra provocou um 

debate tão grande na disciplina histórica, que causou uma espécie de virada 

linguística na disciplina. Serviu para comprovar (e hoje cabalmente aceito) que o 

historiador, ao narrar o passado ele produz apenas um texto e que esse texto é 

que é histórico, fruto de seu tempo. Por fim, eu diria que após este terceiro 
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período, que perdura até os dias de hoje, a História de volta para a linguagem (e 

a Literatura, sua forma escrita) e a linguagem abraça a história. 

 

Jackline Aparecida Silva (UFMT) 

O Complexo do Quilombo Mata Cavalo: entre lutas e festas – 2016/2018 

 

O Complexo do Quilombo Mata Cavalo é formado por seis associações 

quilombolas, sendo elas: Mata Cavalo de Baixo, Mutuca, Mata Cavalo de Cima, 

Estiva, Aguassú e Capim Verde. Sua área total é de 14.700 hectares, entretanto, 

também residem na área os “não-quilombolas”, tais como: algumas famílias de 

sem terras e fazendeiros. Localizado no município de Nossa Senhora do 

Livramento, à 42 km de Cuiabá, o Complexo conta, atualmente, com 418 famílias 

quilombolas residentes no local. Originado a partir da doação de Anna Tavares, 

antiga proprietária da sesmaria, realizada em 1883, e da compra de pequenas 

áreas de terras por parte de alguns ex-escravos, seria este o principal imbróglio 

jurídico que envolveria o Complexo até os dias atuais. Embora a Constituição do 

Brasil de 1988, no Art. 68, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias 

(ADCT), garantisse aos remanescentes de quilombo o direito à titulação de suas 

terras, ainda hoje, trinta anos após a promulgação da Constituição de 1988, estes 

não receberam o título definitivo do quilombo, e continuam a viver tempos de 

muita violência e insegurança. O que nos interessa nessa comunicação de 

pesquisa, portanto, é analisar esse contexto de violência a que os descendentes de 

escravos são submetidos, e como sobrevivem diante desse cenário de constantes 

disputas pela terra. Mediante esse quadro de instabilidade é que emerge um 

calendário festivo “intenso”, distribuído pelas suas associações, servindo para unir 

o grupo na luta/resistência contra a violência, de que são vítimas. 

 

Jacqueline Siqueira Vigário (UFG) 

Teologia e Pintura Social em Nazareno Confaloni (1917 -1977) 

 

Com um olhar para o contexto latino-americano, em especial para a Conferência 

de Medellin, em 1968, sem perder de vista os acontecimentos do Concílio do 

Vaticano II e seus desdobramentos, a comunicação explora o aspecto social dos 

temas e traços nos afrescos da Igreja Nossa Senhora das Graças, localizados em 

Araraquara (SP) de autoria do artista italiano Giuseppe Nazareno Confaloni 

(1917-1977). A hipótese é a de que o pintor, em um diálogo mais amplo com o 

ambiente cultural teológico e sociológico latino-americano não só responde à sua 

conjuntura contextual, mas realiza um diálogo mais amplo com a Teologia da 

Libertação. A urgência da Igreja latino-americana em se repensar levando em 

consideração o contexto sociopolítico e histórico no qual ela participa, trouxera 

uma espécie de contra-história na qual os agentes históricos formularam sua 

própria teologia inspirados no evento do Concílio do Vaticano II com concepções 
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e argumentos que justificassem uma nova teologia. O eixo articulador de uma 

Teologia da Libertação neste caso é trabalhar a história do ponto de vista eclesial 

e crucial da realidade histórica humana. Nosso interesse é pensar que, por meio 

de suas figuras distorcidas, alongadas e sofridas, Confaloni não só afirma, como 

ressalta o pensamento da teologia latino-americana que inverte a teologia clássica 

que tinha como fundamento uma interpretação política hierárquica da figura do 

Cristo como salvador, absoluto, o filho de Deus de caráter messiânico. Após as 

Conferências Latino-americanas, o pensamento da Teologia da Libertação 

entendeu que o elemento antropológico do Cristo antes não trabalhado, produziu 

apenas um linguajar metafísico, transcendente, que fez com que a Igreja 

produzisse e servisse um imaginário verticalizado aos seus fiéis. Assim, tais 

conferências propuseram uma Teologia da Libertação que pensa a Igreja de baixo 

para cima, que traz em suas bases o pobre, o índio, o negro, enfim, todos os 

excluídos como sujeitos vinculados à história. Seria válido afirmar que na trama 

da história da salvação que trata da narrativa da paixão, Confaloni traz para a cena 

pictórica alguns aspectos que pretendemos enfatizar tais como: a fome, a miséria 

profunda que abatia os povos latino-americanos, problemáticas que teriam sido a 

pauta principal das Conferências episcopais de Medellin (1968) e onze anos 

depois em Puebla (1979), como resposta para o reverso da cultura e opulência 

dos países de Primeiro Mundo do Ocidente, que nesse sentido, nas análises de 

Libânio "[...] farão com toda clareza uma opção preferencial pelos pobres, com 

tudo o que isso significa teológica e pastoralmente" (LIBANIO, 2005, p.136). A 

comunicação enfatiza elementos da teologia sócio-política e a formação intelectual 

do artista, por meio de suas obras. 

 

Jacques Elias de Carvalho (IFG) 

Barrela e repressão: censura artística e lutas cotidianas 

 

Barrela é o primeiro texto dramático de Plínio Marcos. Também foi o primeiro 

a ser censurado. A censura de Barrela é anterior ao período militar brasileiro. É 

um texto para poucos, modelo de um “realismo da crueldade” – expressão de 

Anatol Rosenfeld – talvez jamais alcançado por outro dramaturgo brasileiro. 

Símbolo da fertilidade da dramaturgia nacional do final da década de 1950, tendo 

sido escrita em 1958, a peça amargou mais de vinte anos de proibição. Mesmo 

assim, marcou toda uma geração de artistas e intelectuais. O texto dramático 

tornou-se símbolo do silêncio imposto pelos governos militares à classe artística 

que lutava para que a liberdade de criação e atuação fosse respeitada. Os textos 

de Plínio Marcos estiveram no epicentro do debate pela liberdade de expressão 

em diversos momentos de luta da classe artística. Dentre tantos, foi um 

dramaturgo que investiu com toda a fúria criativa contra a censura. A escrita de 

Plínio Marcos era sua maior arma. 
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Jakson dos Santos Ribeiro (UEMA) 

Virilidades em cena sob ótica da imprensa durante a Primeira República em 

Caxias/Maranhão 

 

O presente artigo busca analisar os conceitos de honra, violência e masculinidade 

durante a primeira República, em Caxias, a partir da imprensa. Desse modo, 

vamos discutir inicialmente a ideia de honra, sob a ótica dos defloramentos, 

espancamentos realizados por homens, em Caxias, em busca da defesa da honra. 

Nesses casos, identificamos que a noção de honra vai se constituir de forma 

diferente, porém as ações performatizadas no âmbito social foram efetivadas 

dentro do conjunto de valores sociais correlacionadas e associadas às tradições de 

gênero, modelo familiar ratificados nesse contexto. Nesse caso, os discursos 

operacionalizam determinados comportamentos sociais que eram vigorados pela 

sociedade caxiense como ideal para construção de uma moral, preservando os 

bons costumes. 

 Assim, as questões relacionadas à honra também envolveriam a vergonha de ser 

difamado publicamente, principalmente, quando estaria em jogo a virilidade 

masculina. Assim a boa conduta masculina era exigida como forma de controlar 

esses homens, por isso os jornais caxienses apresentavam discursos reprovando 

tais comportamentos, cujas ações estariam fora dos padrões ideias existentes para 

o contexto. Em muitos momentos, os jornais frisavam a necessidade de posturas 

de “homens de verdade”, porém evidencia-se, a partir dos discursos publicados 

nos jornais, a constituição de práticas de dominação entre esses indivíduos, o que 

denotava uma realidade social repleta de maneiras diversas de apresentar a 

masculinidade e defendê-la.  

A luz desta questão, a imprensa apresentando os comportamentos entendidos 

como desviantes, o que demandaria para esses homens um movimento de 

correção dessas práticas, contribui com o ideal apresentado como necessário para 

a nação, naquele momento, ou seja, criar um país de homens honrosos, sem 

qualquer evidência de degeneração, pois se tornaria uma garantia de um país 

ideal. 

Nesse sentido, vamos problematizar, em relação ao corpus documental, o 

conceito discurso e poder, como também a própria ideia de gênero e 

masculinidade, visto as práticas de defloramentos. Porém não se pode perceber o 

reforço da masculinidade apenas por esse viés, mas nos casos em que os 

envolvidos eram atores de assassinatos, por exemplo. Pois percebemos que era 

um vetor utilizado para se pensar essa masculinidade, ancorado na constituição 

da violência, uma maneira efetivada por esse homem para solucionar os seus 

problemas. 
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Janaína Quintas Antunes (ABCiber) 

Circulação, fluxo e influência cultural na cibercultura 

 

As influências culturais que dão origem às novas formas de cultura ultrapassaram 

a concretude física com o ciberespaço dando origem e desenvolvendo toda uma 

nova cultura e um novo modo de circulação, repercussão e fluxo desta.  

A realidade tem se configurado de modo acentuadamente sutil, em que contornos 

físicos deram lugar a outras extensões da realidade e passaram a permitir a 

existência de processos de produção cultural que prescindem de parâmetros 

lógicos e que atuam na transversalidade de uma realidade que supre o que é 

próprio e local sem desautorizá-lo porque o transcende; sem desqualificá-lo, 

substituindo-o por códigos alternativos que são regidos por uma realidade 

reestruturada, a do network universal que sofre adaptações locais e transmuta-se 

na condição glocal.  

A nova condição de glocalidade impõe uma restrição, a de que não é mais possível 

separar conteúdos que são circulantes internacionalmente, ou nacionalmente, ou 

localmente, ou ainda em termos do lugar que um indivíduo ocupa e do lugar onde 

está seu corpo.  

Os novos produtos culturais resultantes dessa influência em amplitude mundial 

são de natureza inclassificável porque são fruto da multidimensionalidade de 

todos os processos de produção e da influência cultural multiaspectal. “[…] a 

produção tecnoartística avançada não poderia deixar de levar em consideração as 

injunções desse cenário, nem de dar respostas esteticamente consistentes a ele” 

(TRIVINHO, 2007, p. 225). 

A cultura foi redefinida por essa nova realidade, fazendo-a deixar de ser apenas 

uma soma de fatores culturais que resulta no hibridismo e tornando-a algo novo, 

único e inclassificável, além-híbrido, isto é, um resultado no qual não é possível 

reverter a operação matemática do ciclo de influências culturais para revelar seus 

componentes incógnitos. 

Esse inclassificalismo contemporâneo é a evolução do hibridismo, vinda da 

interatividade típica da cibercultura, para além do hibridismo. Ele é a 

consequência do diálogo entre culturas e da troca de tradições culturais 

plenamente universalizados pelo ciberespaço, é o surgimento de uma produção 

de cultura independente de herança cultural local e/ou temporal. Também é um 

novo fenômeno na história da cultura que caracteriza o século XXI e está surgindo 

como a cultura do século XXI, nascida sob condições tecnológicas e culturais 

específicas da contemporaneidade. 
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Jane Botelho Fernandez (Mackenzie) 

Dança circular sagrada: uma prática que comunga mistérios e encantos na História 

Cultural dos povos 

 

Entendendo que todo conhecimento é construído ao longo da História, os vários 

saberes e conhecimentos contribuem para o Homem se constituir enquanto “ser” 

em constante “vir a ser”. Ora autor, ora apenas receptor em busca de autorias, 

sendo que grande parte dessa construção pode se dar através da dança. É como 

se todos fossemos artistas, protagonistas mesmo sem querer, porque a arte de ser 

desejante é inerente ao meu desejo, pois se trata de um Desejo do Criador dos 

desejos, o primeiro artista, o protagonista da nossa História. Quando somos 

capazes de tecer os “fios” dos encantos e mistérios da relação humana, da natureza 

e do sagrado, contido na história cultural, nos realizamos como pessoa e como 

povo. Realizar essa busca e esse encontro através da dança pode ser muito 

prazeroso: “Aprender a linguagem sem palavras da dança, significa um abrir-se, 

ser um aprendiz que busca atento pelo seguir os traços, pelo permanecer e pelo 

seguir [...] Treinar pacientemente e assim achar o caminho para as formas 

primevas do ser humano. Na percepção do silêncio, apoderar-se de sons e formas 

através da dança [...]” (WOSIEN, 2015, p.136). Está posta a possibilidade para 

que todas as pessoas em diferentes idades, ideologias, tenham a oportunidade 

dessa prática que se apresenta de forma abundante a todos, permitindo o encontro 

dos mistérios e encantos existente. É linha que costura a existência. Esse “fio” 

existente na Dança Circular Sagrada entrelaça ciência, fé e arte, através dos 

conteúdos e do processo de ensino/aprendizado contidos nos componentes 

curriculares em interdisciplinaridades. Em “Pedagogia Profana” (LARROSA, 

2001), encontramos conteúdos que desvelam a relação entre arte, dança e 

educação. Questões que transcendem o ato de ensinar e que abrem espaço para 

os questionamentos aqui propostos; não obstante, como o estudante, os filhos da 

geração atual vivenciarão as novas e múltiplas formas de educar? Como o 

entrelaçamento arte, educação e o sagrado dar-se-ão?  

Diante da liquidez do mundo contemporâneo, como a arte, a dança, poderá 

contribuir para o processo do “vir a ser”. Dançando o sujeito terá oportunidade 

de criar um novo olhar não previsto e “estudar” a si mesmo. 

 O sujeito é capaz de ir ao encontro do seu destino na fabricação de um produto, 

na realização de uma obra. Um ser “irreverente” que se questiona e questiona a 

todos na busca de unidade e de ser compreendido e principalmente de se 

compreender. De forma mimética a História, e a Arte chega em nossos dias. “A 

arte sempre teve algo de transgressivo, de antecipação ou revelação de ideias e 

comportamentos escondidos” (HERINGER, 2016). 

A dança é também um ato político onde o povo pode se expressar. Dançar 

histórias de vários povos e culturas desde os primórdios da humanidade, num 

descobrir atemporal e universal, que torne possível ao indivíduo (re)significar e 

acreditar em mudanças conceituais e estruturais, vislumbrando permanências e 

alteridades. 
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Jane Elisa Otomar Buecke (UEPA) 

Práticas educativas no cotidiano das crianças Tupinambás da Amazônia 

seiscentista 

 

Esta pesquisa focaliza as práticas educativas encontradas no cotidiano social das 

crianças Tupinambás que viveram na Amazônia, no início do século XVII e tem 

por objetivo analisá-las partindo das crônicas escritas pelos padres capuchinhos 

Claude D’Abbeville (1874) e Yves D’Évreux (2007) enquanto estiveram na região 

entre 1612 e 1615. Os relatos dos religiosos abordam suas experiências com os 

meninos e meninas e suas visões sobre as relações dessas crianças com os pais, as 

autoridades das tribos e entre as próprias crianças. A pesquisa se assenta nos 

pressupostos da História Cultural em que a vida cotidiana passa a ser foco de 

interesse. Cada indício se torna fundamental para a compreensão da realidade do 

momento histórico estudado. Nesse sentido, as práticas educativas ocorridas no 

cotidiano da Amazônia colonial configuram-se como objeto de investigação. A 

ampliação do conceito de fontes advinda da História Cultural, permite considerar 

as crônicas utilizadas nesse estudo como fontes de pesquisa. Tais crônicas dão 

visibilidade, ainda que de forma sutil, às práticas cotidianas dos moradores da 

Amazônia do século XVII nas quais as crianças aprendiam coisas, configurando 

uma prática educativa aqui entendida como toda relação em que ocorre a 

transmissão e circulação de saberes (CUNHA E FONSECA, 2005.) Os dados 

analisados evidenciam que as crianças Tupinambás aprendiam, sobretudo, pela 

observação, repetição e imitação, realizadas no âmbito das relações familiares. A 

curiosidade e a liberdade eram outras características importantes no processo de 

aprendizagem em que a memória tinha papel preponderante. As crianças foram 

relevantes transmissoras da cultura indígena na região amazônica e não absorviam 

passivamente as instruções impostas pelo catolicismo pois as representações do 

seu grupo social moldavam suas formas de aprender e os saberes adquiridos na 

família já estavam impregnados em sua identidade demonstrando que elas não 

eram o papel em branco descrito por muitos religiosos em suas cartas. Ao 

contrário, as crianças foram importantes interlocutores na relação dos religiosos 

com os índios e através delas, os padres aprenderam muitas coisas especialmente 

a língua, configurando-se uma relação de troca cultural. 

 

Jhucyrllene Campos dos Santos Rodrigues (UFMT) 

Ronda da Meia Noite, vidas cotidianas das mulheres populares, boemicas e 
turbulentas do Bairro Dom Pedro II em Cuiabá-MT 1860-1899 

 

O presente artigo é um fruto de análise bibliográfica de processos crimes do 

cartório 6° Oficio ocorridos na cidade de Cuiabá-MT entre os anos de 1860-1899, 

relacionados a “mulheres populares” da época, que se situava no bairro Dom 
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Pedro II. Porém essas mulheres poderiam ser consideradas peças fundamentais, 

para a construção da sociedade, ou seja, “novas terras” e a elas foi relegado um 

papel secundário ou quase invisível no meio social. Desta forma o cotidiano 

feminino era marcado por rígido controle da mentalidade da época, que ao 

mesmo tempo era impregnada de mitos e superstições. O foco deste trabalho 

seria direcionado, aos estudos das condições de vidas dessas mulheres em suas 

histórias particulares e familiares, entrelaçadas sobre o contexto das festas 

noturnas, jogos, bebedeiras, seduções e encontros “amorosos”, seguido de 

prostituição. 

Desta forma a organização familiar das camadas populares, eram muitas vezes 

constituída, pela força de trabalho em que muitas delas desenvolviam, em seu dia 

a dia em diversos ofícios de trabalho; porém elas trabalhavam em vários setores, 

como vendedoras de quitutes, doces, atendentes nas tabernas e bares, cozinheiras, 

lavadeiras etc..., e desta forma o ganho obtido não era suficiente, para manter suas 

famílias e filhos dentro da cidade de Cuiabá-MT. Pois o custo de vida na cidade, 

era muito alto os abastecimentos de alimentos, vestuários, móveis, notícias da 

corte, só chegava através de barcos, chalanas vindas do rio acima e rio a baixos, 

sobre o rio Cuiabá e seus afluentes. 

Desta forma o bairro Dom Pedro II ganha-se destaque, pois ele se situava as 

margens do rio Cuiabá e próximo do porto de navegação, ou seja, a porta de 

entrada e saída da cidade, as vidas privadas e sociais de muitas pessoas eram 

percebidas diariamente através de suas atitudes. A vida boemicas de muitos 

moradores eram relatadas pelos vizinhos, devidas aos grandes números de bailes, 

festas, que ocorria diuturnamente lá. Tendo em vista que muitas dessas mulheres 

populares pobres, solteiras, livres, mestiças ou até negras, circulavam nessa região 

praticando a prostituição. As vítimas dessa exploração possuíam muitas das vezes 

uma condição de vida muito difícil, ou seja, a prostituição era um caminho que 

muitas vezes, que elas encontravam como uma forma de sustento próprio e 

familiar. 

 Por tanto existiam outras formas de prostituições, dentro do contexto social da 

época em que as pessoas “aceitavam de forma mais passiva”, que era a forma de 

“concubinato”. Porém essas relações sexuais ilícitas, fora do sacramento do 

matrimonio com as mulheres concubinas, eram um pecado aos olhos da Igreja, 

mas isso não era tido como impedimento aos olhos dos homens solteiros, casados 

que mantida essas relações de forma secretas aos olhos das sociedades, pois 

muitas dessas mulheres concubinas eram sustentadas por eles e em alguns casos 

possuíam filhos e filhas com os mesmos.  

Esses jogos de amores, seduções em que ocorriam dentro do bairro, foram 

encontrados nos relatos de processos crimes, envolvendo mulheres populares, 

boemicas nos casos de embriagues, estrupo, lesão corporais leves/pesados, 

homicídios/tentativas de homicídio, outros relatos de analise foram os jornais 

locais, aonde moradores denunciavam as autoridades as “perturbações geradas 

por elas”. Por tanto evidenciar a importâncias delas, sobre os aspectos da história 

local, é um empreendimento relativamente novo e desafiador pois está ligado a 

construção de uma sociedade em que os valores Moraes estão enraizados nas 

famílias consideradas de “bens”, sem si importar com as outras construções de 
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familiares, que ocorreram fora dos padrões sociais em que igreja e a sociedade 

pregavam. 

 

Joana Rodrigues Moreira Leite (UFMT) 

Dánie Marcelo de Jesus (UFTM) 

O discurso em torno da naturalização da violência contra as mulheres em duas 
letras de música brasileira dos anos 70 

 

Este trabalho analisa os textos de duas músicas ‘popular brasileira’, a primeira “Se 

te agarro com outro te mato”, cantada por Sidney Magal em 1977 e a segunda 

“Piranha”, do cantor Bezerra da Silva, lançada em 1979, com a finalidade de 

questionar como a figura da mulher é tratada em algumas letras musicais, com 

base em discursos que tendem produzir verdades referentes às questões de 

feminilidade e masculinidade, pelas quais naturalizam a violência de gênero. A 

análise se engendra na perspectiva foucaultiana de discurso saber-poder, 

alicerçada por estudos de gênero e masculinidade (CONNELL; 

MESSRSCHMIDT, 2013; GROSSI, 2004; SILVA, 2016), mulher/feminilidade 

e violência (CAULFIELD, 2000; BRAZÃO; OLIVEIRA, 2010; LAGE; 

NADER, 2013, SARTI, 2004; PERROT, 2017, SAFFIOTI, 2015) entre outros. 

Os resultados sugerem a naturalização da violência contra as mulheres nos 

discursos que tendem produzir ‘verdade’ baseada nos sentidos de ‘ser mulher’ e 

‘ser homem’ na sociedade. 

 

João Carlos de Freitas Borges (UFPI) 

Os sentidos da civilização do couro: Renato Castelo Branco e os intelectuais 
piauienses durante o Estado Novo 

 

O presente texto tem por objetivo principal problematizar as relações entre 

intelectuais e política durante o Estado Novo (1937-1945) no Piauí. O foco da 

análise toma como pretexto a escrita e publicação da obra A Civilização do Couro, 

do escritor e publicitário piauiense Renato Castelo Branco, em seus mais diversos 

atravessamentos políticos, para perscrutar as relações entre governo e 

intelectualidade no Piauí, entre os anos de 1937 e 1945. Na intenção de 

compreender as condições de produção intelectual no referido contexto e sob o 

prisma teórico de nomes como Jean-François Sirinelli, René Rémond e Pierre 

Bourdieu, nos debruçamos sobre um corpus documental composto por obras 

literárias, jornais (mais especificamente o Diário Oficial do Estado do Piauí), a 

Revista da Academia Piauiense de Letras, relatórios de governo e etc. Através 

desta documentação foi possível identificar as diversas maneiras através das quais 

o regime, representado no Piauí pelo interventor Leônidas de Castro Melo, 

manteve sob sua égide parte significativa da intelectualidade atuante no Estado. 
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Subsidiando o funcionamento de instituições científico-culturais, alocando 

intelectuais em elevados cargos do governo, financiando a publicação de livros ou 

mesmo forçando a produção e divulgação falas elogiosas à interventoria, o regime 

ditatorial varguista manteve estreita ligação com os homens de letras e intelectuais 

piauienses, que por sua vez utilizaram-se do espaço oferecido pelo regime para 

projetarem suas trajetórias individuais. 

 

João Paulo Rodrigues (UFMT) 

A violência depurada: a face bélica do confronto “constitucionalista” de 1932 em 
questão 

 

O confronto conhecido como “Revolução Constitucionalista” de 1932 já foi alvo 

de numerosas pesquisas e incontáveis publicações ao longo do tempo. Se nas 

primeiras décadas após o ocorrido avultaram-se os escritos de memorialistas e as 

publicações oficiais, a partir dos anos de 1980 cresceria e se destacaria, também, 

o número de investigações e obras acadêmicas a ele dedicadas. Em geral, pode-se 

dizer que acabaram por prevalecer, nesses trabalhos, as visões de conjunto sobre 

o confronto, ante as monografias concernentes a seus aspectos pontuais ou locais, 

assim como em explorar a memória de 1932, ora em busca do conflito de classes 

nela obscurecido pelo “discurso do vencedor”, ora em reaver o verdadeiro 

significado desta “guerra civil”, “esquecida” pela história. Tendo em vista o ensejo 

ocasionado pelo simpósio temático, esta comunicação almeja olhar o levante de 

1932 por um ângulo, surpreendentemente, pouco explorado até então, qual seja 

o das formas de violência nele empregadas. Embora de proporções relativas, a 

beligerância de 32 implicou em diversificadas experiências de tensão e de luto, 

que motivariam seus articuladores a tentativas (nem sempre bem-sucedidas) de 

depurar e sublimar, discursivamente, sua existência, buscando manter sob 

controle os seus efeitos. 

 

João Rodrigues Quaresma Neto (UnB) 

A cidadania editalícia e o ensino de história: estudo de itens dos editais do PNLD 

(2015 a 2020) em relação à formação cidadã 

 

Esse trabalho examina editais de convocação do que, atualmente, se chama 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Nesses editais, estão 

especificadas as características que os livros didáticos devem possuir para serem 

distribuídos no âmbito do PNLD. O foco dessa exposição oral recai sobre os itens 

relativos à formação cidadã, a saber, itens que tratam particularmente da questão 

étnico-racial e de gênero. O fio condutor dessa apresentação, então, é o 

questionamento sobre os possíveis impactos desses itens para a elaboração dos 

livros voltados para o ensino de História. Com esse intuito, optamos por 

selecionar como fontes os editais do PNLD 2015 ao PNLD 2020. Assim, 
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podemos demonstrar as permanências e mudanças nos últimos ciclos desse 

programa para o ensino do referido componente curricular. Isso se dá por meio 

de método histórico-discursivo, em que primeiro se analisam recursos de 

linguagem expressos nos editais (léxico-gramática) para, em seguida, remetê-los a 

contextos mais amplos de produção de sentidos (conjuntura). 

 

Jocenaide Maria Rossetto Silva (UFMT) 

Acervos digitalizados de museus e bibliotecas aproximam passado e presente e 

redesenham perspectivas para a História das comunicações no Alto Pantanal De 
Mato Grosso (1889-1940) 

 

O tema da pesquisa é a comunicação no final do século XIX e início do século 

XX, no alto pantanal nas confluências dos rios São Lourenço, Itiquira, Cuiabá e 

os afluentes Itiquira e Vermelho. Os objetivos da pesquisa são: Identificar nos 

acervos documentais (Sistema de Proteção ao Índio-SPI do Museu do Índio e nos 

periódicos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) a utilização e função das 

linhas telegráficas e, da lancha Rosa Bororo; Investigar e Analisar as relações entre 

os trabalhadores (índios bororo e não índios); do Serviço de Proteção ao índio-

SPI; Fazer a curadoria do conjunto documental para uma exposição. A 

metodologia de pesquisa, integra a busca, sistematização, analises documentais e, 

cruzamentos e reanalises de dados, fundamentadas nos pressupostos da História 

Cultural, da Museologia e da Educação Patrimonial, Museal e Histórica. Os 

principais conceitos trabalhados são Patrimônio Histórico e Cultural (Material e 

Imaterial), Processo Civilizatório, Memórias Imagéticas e Discursivas. Os 

resultados parciais mostram que os acervos documentais digitalizados e 

disponibilizados na internet permitem aos pesquisadores aprofundar 

sobremaneira os temas históricos como nunca foi possível fazê-lo. Os cotidianos 

podem ser recontados e aproximam o passado e o presente. No contexto 

estudado, o final do período Imperial a comunicação com o Mato Grosso era 

difícil porque não haviam estradas e o acesso se dava por via fluvial. As picadas 

por onde passaram as Linhas Telegráficas que ligaram Cuiabá ao Registro do 

Araguaia (1889) e Cuiabá a Corumbá (1890-1904) eram utilizadas como estradas. 

Quanto aos caminhos fluviais, esses eram muito mais que caminhos “naturais” 

das águas, os documentos os apresentam como paisagens que comportam 

memórias dos moradores e viajantes que podem ser recompostas e reveladas, 

porque assim como os sujeitos, estão vivas nos documentos. As “estradas liquidas” 

foram trilhadas pela Lancha Rosa Bororo do Sistema de Proteção ao Índio-SPI 

(1918), prestando serviços aos trabalhadores nacionais indígenas e não índios dos 

postos de serviços telegráficos e dos postos de serviços aos indígenas (São 

Lourenço, Itiquira e Rondonópolis). Em suma, as Linhas Telegráficas e a Lancha 

Rosa Bororo foram relevantes para a comunicação com o alto pantanal do Mato 

Grosso (1889-1940); os acervos documentais do Museu do Índio e da Biblioteca 

Nacional disponibilizados propiciam a interdisciplinaridade entre História 

Cultural, Museologia e Ciências Afins porque também podem corroborar para 
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estudos que visam a comunicação histórica, fruição e educação patrimonial e 

museal. 

 

Jordanna Fonseca Silva (UFMG) 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira (UFG) 

OS vários mundos num só: paisagens urbanas goianienses sob o olhar Flâneur na 
avenida e eixo Anhanguera 

 

As discussões sobre paisagem urbana, segregação socioespacial, cidadania e 

direito à cidade, levam este trabalho a desenvolver uma reflexão sobre as 

desigualdades sociais que habitam o espaço urbano da cidade de Goiânia, tendo 

como principal objeto de análise a Av. Anhanguera. Para isso, foram utilizadas 

fotografias do percurso leste e oeste, abarcando toda a avenida no interior da 

capital, para posterior leitura e análise das imagens. Também foi realizada uma 

etnografia urbana, com observação participante, simples, deste pedaço da cidade 

a partir do Eixo Anhanguera, veículo que trafega exclusivamente por esta avenida. 

A partir disso, foram analisadas as condições de mobilidade à disposição dos/as 

citadinos/as que utilizam este veículo de massa, BRT. Os resultados apontam para 

uma estreita relação entre a desigualdade social e a segregação espacial, mostrando 

como, à medida que nos afastamos das regiões centrais e nos aproximamos das 

regiões periféricas, os lugares da cidade se alteram, significativamente, no que diz 

respeito a serviços e estética urbana. 

 

José Ricardo Costa Miranda (UFMT) 

O uso do vídeo game como instrumento para o ensino de História 

 

A princípio, a proposta deste trabalho tem como tema o uso de vídeo game e 

como podem ser pensados por historiadores como instrumento no auxílio do 

ensino de história e seu uso em sala de aula. Este tema justifica-se pela seguinte 

constatação, vivemos é um tempo na qual as gerações estão inseridas em um 

mundo cada vez mais tecnológico sendo necessária também a adequação dos 

sistemas de ensino, visto que o simples fato de escrever na lousa, copiar e resolver 

exercícios no caderno já não atrai mais a atenção dos estudantes tornando este 

método obsoleto e ultrapassado. Reis e Bitencourt (2016, p.930) nos ressalta que 

grande parte dos professores e educadores ainda acreditam, de forma equivocada, 

que as crianças de hoje são as mesmas das décadas anteriores e que as mesmas 

abordagens de ensino utilizadas à época irão funcionar. Vale ressaltar que estamos 

tratando de indivíduos que se encontram num mesmo recorte temporal, hoje, mas 

de formação bastante diferentes: os “nativos digitais” crianças e jovens nascidos 

nessa época tecnológica e os “imigrantes digitais”. Portanto é preciso usar novas 

técnicas como por exemplo o uso das TDIC’s (Tecnologia Digital da Informação 
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e da Comunicação) é aí onde se insere o Vídeo Game. Pensar o interesse entre o 

ensino de história e a utilização dos games como didática de ensino de história 

podem se tornar, uma opção plausível visto que celulares, computadores, tablets 

e consoles fazem parte da realidade da maioria dos jovens em idade escolar. 

Desencadeando como afirma Telles (2016, p. 206) em uma nova perspectiva que 

se diferencia do ensino tradicional centrado na transmissão de conhecimentos. A 

proposta desta comunicação busca dialogar com a seguinte questão: como tornar 

as aulas de História mais interessantes para os alunos do ensino fundamental e 

médio nos dias atuais? Com uma linguagem própria, que alinha narrativas 

audiovisuais, sistemas de regras lúdicas e possibilidades diversas de interatividade, 

o videogame permite que jogadores explorem e interajam com ambientes digitais 

que contém representações e interpretações sobre o mundo social e o passado. E 

é isso, particularmente, que interessa e muito a nós historiadores. No que se 

conclui neste aspecto, uso e produção do videogame quando explorado de forma 

adequada pode torna-se uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem, 

visto que contempla a construção e socialização de muitos conhecimentos. 

 

Josélia Ramos da Silva (UEPB) 

Saberes e espaços: notas sobre as práticas educativas do povo Pankararu 

 

Esse artigo tem por objetivo discutir sobre saberes e espaços educativos indígenas 

na contemporaneidade, analisando a importância das práticas educativas na 

história cultural do povo Pankararu. Saberes tradicionais, aqui entendido como 

saberes construídos e reconstruídos nas práticas culturais e nas vivências em 

espaços diversos, buscam responder às necessidades e desejos dos indivíduos. Os 

principais saberes indígenas estão ligados à percepção e à compreensão que eles 

têm do mundo, do que o cercam, da natureza e isso se manifesta nos diversos 

espaços, tais como: nas festas, nos ritos, nos terreiros, na escola, nas casas, etc. O 

povo Pankararu habita em território localizado no sertão de Pernambuco do 

Submédio São Francisco, entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. 

Vivem dentro de um espaço “privilegiado de saberes e conhecimentos 

tradicionais, interculturais, onde a comunidade envolvida obtém sua própria 

autonomia de optar, contornar e ampliar conhecimento adquirido no contexto 

social” (Projeto Político Pedagógico das Escolas Estaduais Indígenas Pankararu, 

2012, p.7). A aprendizagem se dá nos diversos espaços da comunidade, o ato de 

ensinar e aprender está intimamente ligado ao território, abrange aspectos e 

práticas culturais. 
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Joyce Damaris Augusta Machado (UFMT) 

“O triunfo dos mártires”: a violência como discurso emocional nas produções 

eclesiásticas espanholas do final do século XVI 

 

O trabalho a ser apresentado tem como objetivo expor parte da pesquisa de 

mestrado que está em andamento. Analisaremos parte do discurso martirológico 

presente em alguns documentos produzidos nas últimas décadas do século XVI, 

na Espanha. Estas fontes são escritos eclesiásticos que, no decorrer dos textos, 

encontra-se presente um discurso sobre os mártires da Igreja Católica. Segundo 

Peter Burke, em seu livro “Cultura popular na Idade Moderna”, uma das 

representações de heróis do contexto moderno, era a figura do “santo”, muito 

difundido na Idade Média por obras hagiográficas, como a Legenda Aurea, por 

exemplo. Com o advento da Reforma Protestante, o protótipo de santo eminente 

nos discursos das duas vertentes religiosas (protestante e católica) era o mártir. 

“Finalmente, a figura do mártir se politizou” (BURKE, 2010, p.205-6). 

Através dos documentos que analisamos, percebemos outra característica 

predominante nas narrativas martirológicas: a utilização da violência como 

discurso emocional. O professor Dr. Jens Baumgarten é quem dialoga com a 

nossa proposta. Em seu artigo publicado no livro “Escritas da violência, vol.1: o 

testemunho”, as produções artísticas da Igreja Católica pós tridentina interpretava 

a evangelização como uma guerra contra os hereges, e a representação decorrida 

do mártir era de um vencedor, ou, como nas palavras de Burke, um herói. 

Segundo Baumgarten, “o excesso de violência transfigura-se na salvação da 

verdade através da norma e disciplina emocional.” (SELIGMANN-SILVA, Et al. 

2012, p.152). Porém, esta afirmação, para o autor, é válida somente para 

produções artísticas da Igreja Católica, e não para as produções literárias. Esse é 

o propósito deste trabalho, diferentemente de Baumgarten, demonstrar através 

de narrativas eclesiástica o excesso de violência como discurso emocional contra 

os hereges e/ou protestantes. 

 

Júlia Machado Mussareli (Mackenzie) 

Rosana Maria Pires Barbato Schwartz (Mackenzie) 

“The Beguiled” de Sofia Coppola: um estudo de gênero 

 

Esse artigo tem por objetivo problematizar, sob a categoria de análise de gênero, 

da História Cultural e da semiótica o longa-metragem “The Beguiled” através do 

olhar da diretora Sofia Coppola. A pesquisa transita nas teorias da História da 

Cultura e Artes possibilitando identificar e questionar as continuidades e rupturas 

do feminino local/universal/global norte-americano na contemporaneidade 

considerando o cinema como documento histórico. A metodologia de análise 

entrelaça a história do presente (perspectiva da diretora) com a história do passado 

(espaço e tempo do enredo). Identifica as permanências e transformações da 
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construção histórica, social e cultural do feminino nas personagens mulheres, 

assim como as relações geracionais, as representações do passado/presente e os 

imaginários sociais na trama, sem perder de vista o real/ficcional, criado pelo olhar 

de uma mulher cineasta. A pesquisa também percorre a trajetória de vida pessoal 

e profissional da cineasta para compreender a leitura dela sobre as narrativas 

literária e cinematográfica; similarmente divaga sobre o livro “A Painted Devil” 

escrito por Thomas Cullinan que serviu como inspiração para que Coppola e 

Siegel produzissem o filme; do mesmo modo percorre sobre a primeira versão 

do filme, produzido por Don Siegel nos anos 70 e a figura masculina. Sem a 

pretensão de analisá-los, o livro e a primeira versão do filme contribuem para a 

percepção da transposição para o remake de Coppola, sustenta a verificação 

proposta e proporciona a base teórico-metodológica da problemática central. Por 

fim, adentra no campo da semiótica conduzida por Charles Peirce para uma 

análise mais completa do filme a partir do olhar feminino de Coppola. 

 

Juliana Ricarte Ferraro (UFT) 

Reflexões sobre o livro didático como objeto cultural e escolar 

 

Este trabalho busca pensar e refletir o livro didático como objeto cultural e escolar, 

a partir das problemáticas relativas a ele, como a sua materialidade, as estratégias 

e os diversos agentes que os produzem e os colocam em circulação, assim como 

aquelas referentes às diversas formas de apropriação.  

O termo “educação” deve ser entendido no seu mais amplo sentido de 

intercâmbio entre o indivíduo e seu grupo, através dos vários aspectos das suas 

formas e representações (CHARTIER, 1990), constituídas segundo as respectivas 

épocas, lugares e meios. E, o desenvolvimento da História Cultural, no âmbito 

historiográfico educativo, trouxe crescente interesse pela análise da cultura 

escolar. 

A utilização de manuais, livros e de todo e qualquer material impresso destinado 

ao processo educacional oferece a estudiosos e historiadores a oportunidade de 

ir além dos recursos tradicionalmente utilizados como fonte de informação, 

levando-os a travar conhecimento com novas ideias e novas visões acerca dos mais 

variados campos do conhecimento. A análise desses materiais nos permite 

conhecer a forma e os modos pelos quais são elaborados e produzidos 

importantes aspectos dos mundos social e cultural dos indivíduos. 

Propomos uma reflexão sobre a forma de utilização dos diversos materiais 

impressos na Educação, como os manuais e os livros didáticos, colocando em 

foco sua configuração textual e editorial, para além de seus aspectos materiais, 

deve atentar para suas intenções como veículo de formação dos indivíduos. 

(CHERVEL, 1990; CHARTIER, 1990) 

Assim como, uma análise reflexiva, sobre a materialidade do livro, ou de qualquer 

outro meio impresso, a partir da constatação de que “não existe texto fora do 

suporte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele 
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seja, que não dependa das formas através das quais ele chega a seu leitor.” 

(CHARTIER, 1990, p. 127) 

Além de conceber o livro didático como um objeto e documento histórico, 

devemos também concebê-lo “como um produto fabricado, comercializado, 

distribuído ou, ainda, como um utensílio concebido em função de certos usos, 

consumido – e avaliado – em um determinado contexto” (CHOPPIN, 2004, p. 

554), sem neutralidade diante das representações sociais nele apresentadas, nos 

seus usos e nas práticas de leituras plurais que o caracterizam e, bem como, seu 

discurso historiográfico. 

 

Juliano Batista dos Santos (UFMT) 

Alyne Ramos de Campos dos Santos (UNIC) 

O caminhar como tática comum de sobrevivência dos moradores de rua. Estudo 
de caso em Cuiabá 

 

Pensemos por alguns instantes como se dá a trajetória da casa à rua. Dificilmente 

alguém nasce e se cria nas ruas. Estar nas ruas quase sempre implica em sair de 

um universo sedentário, limpo e privado para um universo nômade, sujo e 

público. Podemos igualmente dizer que ir da casa à rua implica em reduzir a vida 

estritamente ao próprio corpo e ao que ele é capaz de suportar. 

Ser morador de rua, entre tantas outras denominações, é uma categorização que 

implica na homogeneidade de uma situação bem específica, a saber: ausência de 

moradia (seja ela alugada, financiada ou própria). Estar em situação de rua é estar 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica; é ser posto e passar a viver, 

mesmo que a contragosto, no espaço de miséria social produzido por nós 

mesmos. Um lugar em que o pouco e o nada são comuns e a fartura e a 

abundância raras ou inexistes. 

Viver nas ruas não é fácil. Adaptar a vida privada às ruas exige de seus moradores 

gestos hábeis na ordem estabelecida pelo mais forte; gestos que se expressam 

numa arte de dar golpes no campo do outro; gestos que, entre as astúcias 

ordinárias, são as mais sutis uma vez que vão alterando os objetos e os códigos do 

lugares; gestos que, por natureza, são uma antidisciplina às ordenações imposta 

pelas técnicas da produção sociocultural. 

Adaptar-se é imprescindível para morar nas ruas se se quer aliviar o sofrimento 

do corpo e da alma. Ela não é uma opção e nasce em maior ou menor grau em 

todos os sujeitos que estão nas ruas e se veem no último e mais baixo dos estrato 

sociais, quer dizer, de frente ao vazio, à condição de subumanos, de devir ao nada, 

a um não-ser, ou melhor, de seres que não são nem humanos e nem animais e 

cujo o espaço em que se encontram é o lugar nenhum, ou um não-lugar. 

Entre as táticas empregadas às adaptações estão o conhecimento da cidade, de 

seus territórios e espaços geográficos; a percepção de como é a rotina e o cotidiano 

de seus cidadãos, turistas e transeuntes; a atenção às possibilidades de um pedido 
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aqui, um golpe ali, um bico acolá; além de bastante resiliência, resistência, 

paciência e força psicofísica. Entre essas e outras tantas táticas possíveis, há uma 

que é comum aos moradores de rua: o ato de caminhar, andar, perambular pela 

cidade. Tática que propomos discutir e melhor esclarecer na comunicação e anais 

do evento. 

 

Julinete Vieira Castelo Branco (UFPI) 

Usos urbanos e a constituição do lazer de mulheres independentes em Teresina 

 

As configurações urbanas da década de 1980 convencionaram lugares, diversões, 

lazer e sociabilidades singulares em Teresina. Nesse sentido, analisar experiências 

juvenis e independentes de mulheres, nesse momento, constitui o objeto desse 

estudo. Por longo tempo, tornou-se consenso considerar que, às imagens das 

mulheres foi incorporada a representação do lazer à família ou conectada ao 

grupo que essas estavam inseridas, dentro do espaço do lar. Esse estudo considera 

que a saída, de forma autônoma de determinadas mulheres desses espaços, 

significou rompimentos com antigos padrões de diversão. À época, a ideia 

convencional de lazer, também foi vinculada à concepção da prática da limitação 

da liberdade social da juventude, como certo cuidado direcionado às mulheres. 

Entretanto, mesmo após as ventanias transformadoras das décadas de 60 e 70, em 

Teresina, a diversão solitária de mulheres, fora dos espaços e grupos familiares, 

ainda incidia um impacto à ordem social nos intensos anos 1980. Para essa 

compreensão, a pesquisa fez uso de leituras que problematizam o campo dos 

estudos de gênero, sob a ótica da nova história cultural e tem como artefato 

metodológico a análise de fontes documentais e orais, com uso de jornais e 

entrevistas com mulheres, na faixa etária de 50 a 60 anos, que vivenciaram os anos 

de juventude nesse período. Assim, os conceitos de desterritorialização e 

individuação foram importantes para essa apreciação. As trajetórias das sete 

mulheres em análise vêm iluminar as desterritorializações que as mulheres, 

enquanto indivíduos, e em diversificados cenários, apresentaram nas relações de 

poder. As narrativas são marcadores do tempo em suas vivências, em relação à 

família, ao Estado e às suas esperas e desejos. Assim, esses modelos de mulheres, 

enquanto indivíduos, revelaram uma multiplicidade de papéis sociais. A pesquisa 

apontou alguns possíveis caminhos para o entendimento dessas práticas, entre 

esses, o argumento de que essas mulheres ocupavam outros espaços, de forma 

singular, livre e autônoma, estabelecendo para si, com autonomia, novas imagens 

sociais, assim como, práticas autênticas como a assiduidade em bares, 

restaurantes, clubes, shows, definindo lugares como escolhas de entretenimento 

solitário ou em grupos de amigos, tornaram-se comuns à época na cidade. Assim, 

novas formas de lazer foram observadas à rotina das mulheres independentes de 

classe média e classe média baixa. Portanto, as práticas de lazer e diversão 

evidenciaram-se com singularidades, nas atitudes ousadas de determinadas 

mulheres, marcando certa autenticidade às suas feminilidades, por toda a década 
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de 1980, configurando práticas incomuns e novos usos urbanos. Constituindo, 

assim, nesse cenário, uma nova feição à cidade e à juventude em Teresina. 

 

Kátia Oliveira Silva do Nascimento (UFMT) 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (1990-2010): o 

campo político e a judicialização da política 

 

Na memória, há uma visão acerca da criação do Tribunal de Contas de Mato 

Grosso, em 1953, bem como de suas funções: fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado; muitos têm consciência da 

realização de todas essas tarefas nos últimos anos pelos conselheiros, enquanto 

outros têm sérias dúvidas. Mas, afinal, qual a ligação destes com o campo político 

e os atores ligados aos tribunais superiores, uma vez que estes, a partir da 

Constituição de 1988, são responsáveis por decisões jurídicas e políticas? De que 

modo essas alterações afetam a história da vida política mato-grossense, sua 

cultura política e a democracia? Esta comunicação de pesquisa, desta forma, tem 

como escopo problematizar alguns aspectos da atuação dos Conselheiros do 

Tribunal de Contas de Mato Grosso, no período de 1990-2010 – momento 

crucial, que precede e permeia a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(2000), a qual exigiria maior rigor na ação dos Tribunais de Contas – analisando 

também a transformação na carta política da nação em uma carta eminentemente 

jurídica. Com isso, espera-se contribuir para o conhecimento mais profundo da 

história e de Mato Grosso nas últimas décadas. 

 

Katia Rosana Hernandes (UFMS) 

Violência de Gênero: A mulher no centro das discussões 

 

No que tange às mudanças econômicas, políticas e principalmente sociais 

observadas na atual conjuntura mundial, questões que versam a respeito da 

temática gênero ainda apresentam entraves e pautam muitos debates ao redor do 

globo. Abordagens envolvendo o gênero feminino e masculino tem se alterado ao 

longo dos tempos, mesmo que estereótipos ainda sejam mantidos. O mesmo 

ocorre com a violência que, apesar de assumir contornos distintos em cada esfera 

da sociedade, mantém uma constante quando se diz respeito a mulher, indicando 

que não existe somente aspectos individuais, mas se constitui um traço arraigado 

das sociedades orientadas por valores sexistas e patriarcais. Neste contexto o 

trabalho se propõe a investigação das mais variadas formas de violência de gênero, 

focando a violência contra a mulher na microrregião de Aquidauana/MS a partir 

do ano de 2006. Cabe ressaltar que ao usar o termo violência, a referida pesquisa 

não se restringe apenas a busca por dados pertinentes a violência física, mas 

também a psicológica, que corresponde a uma forma muito comum de coerção 

exercida através de crenças da sociedade na qual o indivíduo está inserido. E 
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devido a bases culturais e ideológicas firmada da supremacia do gênero masculino 

é que relações de poder entre o agressor e o agredido acabam por legitimar tal 

comportamento perante a sociedade. Para tanto, nessa fase da pesquisa, será 

realizado um levantamento de informações em jornais impressos e on-line da 

região que tragam informações, relatos e dados estatísticos sobre o assunto, bem 

como um levantamento documental seguido da análise dos dados. O 

levantamento documental será por meio de dados referentes às ocorrências de 

violência contra a mulher junto às Delegacias Especializadas no Atendimento à 

Mulher que abrangem a microrregião de Aquidauana que compreende os 

Municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda, a partir 

do ano de 2006 marco jurídico que avança em direção ao reconhecimento dos 

direitos da mulher com a publicação da Lei No. 11.340 “Lei Maria da Penha”. 

 

Kelyel Fortes de Resende Melo (UFPI) 

O uso tático da linguagem pelos Lampiônicos: masculinidades e práticas sexuais 

entre homens no Lampião da Esquina (1978-1981) 

 

O presente trabalho visa analisar as questões de gênero, das práticas sexuais e do 

desejo nas páginas do Lampião da Esquina, um jornal alternativo homossexual 

que circulou em grande parte do território brasileiro entre 1978 e 1981, período 

de abertura política no país e da emergência de uma outra política, a de afirmação 

identitária em torno não somente dos homossexuais, mas também de negros, 

mulheres, indígenas, entre outros. Urge salientar que o periódico evidencia o 

momento em que os homossexuais expunham suas próprias opiniões a respeito 

de suas práticas e desejos, ocasionando tensões entre os diversos sujeitos que se 

entendiam como homossexuais. Assim, o periódico a ser utilizado como fonte 

evidencia a pluralidade de vozes e paradoxos em torno dos signos das 

masculinidades e práticas sexuais dos homens entre si. Partindo disto, analisa-se 

o uso tático de uma linguagem específica pela subcultura homossexual, a fim de 

perceber em que medida a apropriação de outros discursos sobre a 

homossexualidade (re)significam e contestam o binarismo que norteia parcela da 

cultura que visa a segregar os corpos e cercear os desejos. 

 

Keren Martin Sandro Marques (UFMT) 

Imprensa e comportamento feminino em Cuiabá (1956-1963) 

 

A pesquisa desenvolvida, embasada nas abordagens da Nova História Cultural, 

refere-se aos aspectos do comportamento social das mulheres na sociedade 

cuiabana, num período de transformação econômica e cultural, entre os anos 

1956 a 1963. Toma como fonte os jornais da capital mato-grossense e tem como 

objeto analisar a representação do comportamento da mulher produzida por estes 

órgãos de imprensa dentro da sociedade cuiabana, no qual transparece as posturas 
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sociais frente às transformações políticas, econômicas e culturais em que se 

encontravam. Decidimos delimitar esse recorte temporal, pois nesse espaço de 

tempo desenrolou boa parte do processo de modernização do país e consequente 

transformação na política, pois corresponde ao período de uma abertura 

democrática com o governo Juscelino Kubitschek e João Goulart. Além disso, 

esse período representou o momento de desenvolvimento econômico e 

principalmente cultural, com a efervescência das influências norte-americanas por 

meio do cinema e literatura, e claro, com a massificação da comunicação impressa 

e midiática. Ao analisar os jornais A Cruz (1956-1963), O Combate (1956-1962), 

O Estado de Mato Grosso (1956-1963) e O Social Democrata (1957, 1958, 1960), 

procuramos desvendar as normas culturais, os modelos de conduta e a moral 

dominantes, dentro de uma ordem social e de hierarquias de poder. Além disso, 

evidencia-se a importância dos meios impressos (jornais) para o campo da 

História e a pesquisa historiográfica. 

 

Laiana Lindozo Barros Cutrim (SEMED) 

“Mulheres que dão no couro”: performance como experiência de ensino 

 

De formação eclética, “Mulheres que dão no couro” é um grupo feminino criado 

em 2014 com o propósito de praticar, perpetuar e ensinar mulheres a serem 

tambozeiras e coureiras de tambor de crioula. Sua fundadora, Carla Belfort, 

propõe que esse ambiente de ensino e entretenimento seja uma forma de inserir 

mulheres no âmbito da cultura popular e que, como consequência, elas possam 

se interessar e seguir caminhos que as levem a manter contato com outros espaços 

e manifestações culturais. A transmissão de performances – comportamento 

expressivo – são reconhecidamente parte de um processo amplo de transmissão 

de memórias, reinvindicações políticas e manifestações identitárias. Pontuá-las 

como transmissoras de conhecimento é reconhecer o espaço de poder ocupado 

por aqueles que a praticam e transmitem (TAYLOR, 2013). Tombado pelo 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o tambor de 

crioula torna-se parte significativa na reafirmação de uma cultura negra no 

Maranhão. Uma manifestação popular realizada em homenagem a São Benedito 

– santo negro, franciscano e protetor da brincadeira e dos negros – brincada em 

círculo. Com coreografias que seguem o toque de três tambores: tambor grande, 

meião e crivador; também é acompanhada por cantos – tradicionalmente 

conhecidos ou improvisados – procedentes do mestre ou dos brincantes e é 

dançado pelas coureiras e/ou coureiros. Aprender e participar dos diferentes 

passos da organização e prática dessa manifestação, tornam-se parte da construção 

performática e simbólica que o “Mulheres que dão no couro” se propõe. De 

ascender a fogueira à puxar os versos, cada local destaca-se como espaço de poder 

e valorização daqueles indivíduos e de valores culturais específicos, seja como 

pagamento de promessa ou apenas diversão, o tambor de crioula destaca em verso 

o papel de coureiras e tambozeiras em sua formação. A realização de oficinas em 

ambiente escolar nos permite apresentar aos sujeitos da escola (FERRAÇO, 2007) 
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– alunos, professores, pais, coordenadores, etc. – formas diferenciadas de 

vivenciar aquele ambiente, além de possibilitar a estruturação de novos olhares 

acerca de hierarquias de gênero e raça constantemente manipuladas e 

reproduzidas nos espaços didáticos, onde há a naturalização de sistemas binários 

de superioridade (homem, branco) e inferioridade (mulher, negra). 

 

Laís Dias Souza da Costa (UFMT) 

A tertúlia do Diário de Cuiabá: memória e imprensa em Cuiabá-MT 

 

Em 1969, dois jornais diários circulavam em Cuiabá-MT, o Diário de Cuiabá e O 

Estado de Mato Grosso, sendo que as redações eram formadas, em sua maioria, 

por jornalistas autodidatas ou colaboradores, sem formação acadêmica. A tertúlia 

é entendida aqui como uma reunião de pauta informal que eram fundamentais 

para a formação dos jornalistas. O objetivo desse trabalho é apresentar o cenário 

da imprensa em Cuiabá e as práticas e experiências de jornalistas que atuaram no 

jornal Diário de Cuiabá. Um dos personagens desse cenário é o cuiabano João 

Alves de Oliveira, jornalista e radialista autodidata que comandou um dos 

programas radiofônicos mais famosos da cidade: o Crônica das Doze e Cinco, na 

rádio A Voz D’Oeste, antes de migrar da palavra falada para a impressa, com a 

criação do Diário de Cuiabá. “A cidade vive dos que vivem nela...” era o bordão 

do radialista que protagonizou outros programas na rádio A Voz D’Oeste, entre 

eles, o Correspondente Cruzeiro do Sul, Clube dos Pororocas, destinado ao 

público infantil, “[...] o programa popular Atrações Praial, transmitido direto dos 

bairros da cidade junto com o companheiro Adelino Praeiro, até o Grande Jornal 

Falado, que ia ao ar diariamente às 21 horas”. 

 

Larissa de Assumpção (UNICAMP) 

A leitura de romances por membros da Família Imperial Brasileira: uma análise 

das menções a romances presentes nas cartas trocadas entre o Imperador D. 

Pedro II e a Princesa Isabel 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as menções a romances existentes nas 

cartas trocadas entre o Imperador D. Pedro II e a sua filha, a Princesa Isabel, 

entre os anos de 1850 a 1889. A análise desses documentos se insere dentro do 

âmbito das pesquisas de História do Livro e da Leitura, que acredita que o estudo 

de documentos pessoais de leitores do século XIX pode trazer informações sobre 

suas práticas de leitura, além de auxiliar na compreensão sobre o contexto em que 

determinada obra circulou e sobre suas formas de recepção pelo público leitor de 

diferentes países. A correspondência analisada, que hoje faz parte do Acervo do 

Museu Imperial de Petrópolis, é capaz de revelar um pouco da relação entre os 

membros da elite brasileira e as obras ficcionais que, no período, eram pouco 

valorizadas pela crítica e raramente associadas a pessoas nobres e cultas, por 
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serem compreendidas como produções destinadas a um público amplo, 

feminino, pertencente a estratos sociais mais baixos, e cuja leitura era tida como 

mero entretenimento para momentos de ócio e lazer. Por meio do estudo das 

cartas, torna-se possível verificar alguns indícios sobre a relação entre o Imperador 

e a Princesa, e sobre suas práticas de leitura e opiniões em relação a determinadas 

obras e autores foram lidos no período. Os resultados desta pesquisa mostram 

que era comum que o Imperador e sua filha realizassem a leitura de obras de 

ficção em voz alta, como forma de entretenimento, e que trocassem volumes entre 

si e compartilhassem as suas opiniões sobre eles em suas missivas. Além disso, 

muitos dos títulos lidos no período estudado foram escritos por autores 

estrangeiros que obtiveram grande sucesso de público no século XIX, tanto no 

exterior quanto no Brasil, como Walter Scott, Julio Dinis e George Sand. Ao 

comentar sobre uma leitura, também era comum que esses membros da elite 

utilizassem alguns critérios para avaliar os romances como sendo bons ou ruins, 

como o enredo, a construção de personagem, a moralidade, entre outros, que são 

semelhantes aos elementos utilizados por críticos literários do período. Essas 

informações colaboram para as discussões sobre as práticas de leitura e a 

circulação de impressos no século XIX, mostrando que uma mesma obra poderia 

ser lida de maneira semelhante por pessoas de diferentes países e com formações 

culturais muito distintas. Dessa maneira, é possível perceber que não havia uma 

distinção muito rígida entre os objetos socioculturais que circulavam entre a elite 

brasileira e o público mais amplo do período. 

 

Lays da Cruz Capelozi (UFU) 

“A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo”: Interlocuções entre a 
adaptação fílmica e televisiva da obra A Dama da Lotação 

 

O presente trabalho se ocupa em discutir as adaptações que foram realizadas a 

partir da obra A Dama da Lotação, de Nelson Rodrigues.  

Originalmente publicada na década de 1950 como uma crônica na coluna A vida 

como ela é..., A Dama da Lotação só voltou a ser assunto nos jornais no ano de 

1978, momento em a crônica foi adaptada como filme, dirigido por Neville 

D’Almeida e com argumento escrito pelo próprio Nelson Rodrigues, contando 

ainda com a presença de Sônia Braga como protagonista, mesmo que o filme 

tenha enfrentado alguns problemas, entre eles; a má recepção das críticas, que 

tentavam usar o fato do filme ser classificado como pornochanchada para 

diminuir o conteúdo do filme, o reduzindo apenas em uma desculpa para ver 

cenas sensuais na sala de cinema comercial. E a censura institucional que além de 

cortar algumas cenas, classificou o filme com idade indicativa de 18 anos, o filme 

foi um sucesso de bilheteria.  

Na década de 1990, alguns textos da coluna A vida como ela é..., foi resgatada 

pela Rede Globo, que adaptou em formato de minissérie para um quadro dentro 

do Fantástico, dentre os textos selecionados, estava A Dama da Lotação, agora 
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interpretado por Maitê Proença e sob a direção de Daniel Filho, sendo o episódio 

que encerrou a exibição do programa.  

Nessa perspectiva, levando em conta todas as diferenças temporais e de produção 

de cada adaptação, pretendemos analisar como cada obra foi interpretada e 

recebida, visto que mesmo que tenham partido da mesma crônica, as adaptações 

possuem ferramentas interpretativas distantes entre si. Para que através dessas 

adaptações, possamos perceber como a obra de Nelson Rodrigues, que é 

classificada como unanime, sofreu modificações. 

 

Leandro Duarte Rust (UFMT) 

Uma única medida de ódio? Sobre o “novo paradigma” da história da violência 

 

Nossa compreensão histórica da violência mudou. Ao longo das últimas três 

décadas outra maneira de explicá-la vem ganhando terreno e desbancando 

opiniões enraizadas. Embora autores renomados sigam tomando a violência 

como sinônimo de derramamento de sangue ou de repressão física, as definições 

foram drasticamente diversificadas. Desde os anos 1980, o tema foi colocado de 

ponta-cabeça. Nutrido por um intenso diálogo com a antropologia, um argumento 

geral ganhou força na paisagem teórica. Eis como se pode resumi-lo: a história é 

repleta de épocas em que as ações violentas integravam o equilíbrio e a 

estabilidade social. Não se trataria de comportamentos anômalos ou 

disfuncionais; tampouco das marcas de um convívio embrutecido ao ponto das 

gerações se perfilarem diante do medo de ser emboscadas pela irracionalidade, 

como o caos e a crise corressem à solta pelo cotidiano. Há mais entre a 

humanidade e a violência do que reconhecemos à primeira vista. Apresentado 

como pivô de uma ampla reorientação conceitual, o tema da violência tem sido 

abordado como fio condutor para nova compreensão acerca das histórias social e 

cultural. Implicações esparramam-se em todas as direções de estudo, das formas 

de exploração econômica ao impacto social das emoções. O que nos separaria 

dos muitos passados que deixamos pelo caminho não seria a eficiência dos 

estados modernos em controlar os empregos da força, mas as diferentes 

racionalidades que os habitaram. “Violência estrutural”, “simbólica”, “sistêmica”, 

“subjetiva e objetiva”, “tácita e difusa”: a diferença entre as épocas residiria nos 

muitos modos como o cotidiano assimilou tais relações sociais. Antes do 

liberalismo, o belicismo teria sido parte das mentalidades comuns e de 

comportamentos de um espectro antropológico amplo, intrincado e altamente 

variável. Do Cristianismo Primitivo às sociedades tribais africanas, das guerras de 

tipo feudal às hordas das estepes euroasiáticas, dos modos de governar islâmicos 

às burocracias orientais, da inquisição à criminalidade: as maneiras de enquadrar 

a violência teriam sido infindáveis, flexíveis e inquietantemente surpreendentes, 

compreensão que afeta drasticamente como recorremos às de “acontecimento”, 

“normalidade”, “alteridade”, “poder” e até mesmo “bem” e “mal”. A partir de um 

breve inventário de estudos emblemáticos, esta comunicação apresentará as linhas 
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de força da atual historiografia e pontuará questões vitais para a crítica conceitual 

e o aprofundamento do alcance metodológico. 

 

Leandro Sales Esteves (Mackenzie) 

Contracultura e ambientalismo em diálogo com a Land Art de Richard Long 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo dos desdobramentos de 

movimentos de Contracultura e Ambientalismo sobre a produção artística de 

Richard Long, artista inglês que a partir da década de 1960 participa diretamente 

do movimento artístico conhecido como Land Art. Trata-se de um estudo 

interdisciplinar que ao analisar os movimentos de Contracultura e Ambientalismo 

traz uma abordagem sob o viés da História da Cultura relacionado seus conceitos 

é narrativas com o movimento da Land Art. Para a leitura da produção artística 

de Richard Long serão abordadas as diversas linguagens das quais o artista se vale. 

Entre estas se destacam esculturas, pinturas e fotografias. 

 

Leilane Aparecida Oliveira (UFU) 

Diálogos estéticos e temáticos: A imagem da decadência e a vitória da Sociedade 
de Consumo pelo olhar de David Mamet - O que suas obras são capazes de nos 

dizer? 

 

Olhar para um tempo e espaço determinado através de alguém, que com sua obra 

nos diz sobre esse passado é apreender uma realidade a partir de uma dada 

experiência, possuindo esta, um conceito tão amplo, mas que nos remete a um 

lugar capaz de produzir conhecimento sobre os tempos passados. 

Koselleck nos remete a essa questão quando afirma que a “história” é e continua 

a ser uma “ciência da experiência”, numa articulação contínua entre essa 

experiência e o conhecimento. Ou seja, as mudanças nas experiências promovem 

mudanças nas maneiras de conceber, ou melhor de dar a conhecer esse passado. 

Elaboramos métodos, maneiras de apreendê-lo, fazemos perguntas, mudamos os 

questionamentos e encontramos diferentes caminhos acerca de um mesmo 

objeto. 

Nesse sentido, essa pesquisa lança uma pergunta que é essencial para o seu 

desenvolvimento, e que nos remete a um tempo e às experiências de pessoas 

envolvidas nesse mesmo horizonte, como a figura de David Mamet, dramaturgo, 

cineasta, poeta e roteirista norte-americano, judeu, nascido em 1947, na cidade de 

Chicago e que vivenciou todas as intempéries dos anos 60 enquanto estudante e 

artista, já que suas primeiras obras datam da década de 1970. A grande questão é: 

o que significa ser filho dos anos 1960? Sobretudo, filho dos anos 1960 nos 

Estados Unidos da América? Essa pesquisa não conseguirá sozinha dar conta de 

todo um período, porém pretende dar uma pequena contribuição historiográfica 
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sobre o espírito dos anos 60, em interlocução com grandes pensadores daquele 

período, que já é um grande desafio. Diante das várias visões de uma época cabe 

aqui, desvencilhar a visão desse momento a partir da afirmação de David Mamet, 

que se identifica, em seus relatos, como filho desse período. Portanto, temos um 

tempo e lugar específicos que nos permitirá refletir sobre a própria construção de 

uma narrativa histórica, um possível olhar para aquela sociedade e o legado 

deixado no mundo contemporâneo. Nesse sentido, autor e obra dialogam para 

trazer à tona essas questões, ou pelos menos algumas das grandes questões 

deixadas por esse tempo. Ou, uma interpretação possível, um olhar para as 

grandes premissas de uma época. Adiantando aqui, que a obra de David Mamet, 

nos diz, ainda hoje, sobre muitas questões vivenciadas na sociedade 

contemporânea, portanto, não deixa de der atual. 

Sendo assim, foi feito um recorte de obras para nos ajudar a compreender 

algumas dessas premissas, que suscitam discussões tão caras para a sociedade da 

década de 1960 e 1970, numa visão caracteristicamente mametiana, com toda sua 

reflexão, sobretudo quando, em suas obras, coloca em jogo o “sonho americano”. 

As obras são: Sexual Perversity in Chicago, ou Perversidade Sexual em Chicago 

(1974), American Buffalo ou Búfalo Americano (1975) e Glengary Glen Ross ou 

Sucesso a qualquer Preço (1983), em que Mamet trará a imagem da decadência 

do homem e da sociedade e a vitória da sociedade do consumo. 

 

Lenize Villaça Cardoso (Mackenzie) 

A História Oral e o rádio no Brasil: conexões e dissonâncias no território 

educativo 

 

O texto busca percorrer uma linha histórica envolvendo a história oral e o rádio 

universitário, uma vez que ambos se entrelaçam e se complementam. O que se 

quer discutir é quanto há de história oral no rádio e em que qualidade a mesma é 

mediatizada. Qual o atual território do rádio educativo? Para tal, discorreremos 

sobre o rádio universitário paulistano, em específico sobre a Rádio USP, por seu 

legado à história educativa e por continuar no ar desde 1977, ininterruptamente. 

 

Letícia Alves da Rocha (UFMT) 

Flor Ribeirinha 

 

Neste trabalho, apresentarei a comunidade ribeirinha de São Gonçalo por meio 

do relato oral apresentado por Joana, uma das moradoras e integrante do Flor 

Ribeirinha. 

O povoado de São Gonçalo Beira Rio é um vilarejo localizado em Cuiabá. O 

qual oferece pratos culinários típicos, artesanato e o grupo de dança de Siriri e 
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Cururu chamado Flor Ribeirinha. Que tem por objetivo manter e propagar a 

cultura da comunidade. 

Flor Ribeirinha se tornou um grupo artístico, mas enquanto um grupo de 

tradição a dança do Siriri foi criada a partir das raízes indígenas, dos negros e 

dos portugueses. E o Siriri está ligado às festividades religiosas, sendo que as 

festas de Santo eram dançadas ao som do Mocho, da Viola e do Ganzá. As 

rodadas de Siriri eram tradicionais nas festas de São Gonçalo e de São Sebastião 

na comunidade. 

Joana apresenta a preocupação de que os novos integrantes da flor Ribeirinha 

e da comunidade não tem interesse em aprender a fazer e a tocar a viola de 

cocho, o Mocho e o ganzá. E as pessoas pouco valorizam o cururu, pois não 

param para analisar e observar a letra. Para os antigos o Cururu seria uma 

ladainha para o santo “um canto louvando o santo da festividade”. 

Joana fala com muito pesar dos Coxiponés, povo que segundo ela foi “extinto”. 

Dado que a comunidade não sabe como era a espiritualidade, a 

língua/linguagem, costumes, e outras características desses indígenas. Desse 

modo o artesanato feito da cerâmica é o que mais os liga diretamente aos 

Coxiponés de São Gonçalo. 

A comunidade de São Gonçalo mostrou sentir muita dor em relação ao 

Genocídio das suas raízes, trazendo à tona vária vezes o extermínio dos 

Coxiponés. E a tristeza de perceber que os membros mais novos estão sendo 

fascinado pelos ideais dos colonizadores, e estão rejeitando ou mostrando 

desinteresse em resgatar e manter suas origens. 

 

Marcos de Miranda Ramires (OPAN) 

Morfologia social, organização política e história: o retorno dos Xavante de 

Marãiwatsedé ao seu território tradicional 

 

Os Xavante se autodenominam A’uwẽ Uptabi, que traduzem como gente de 

verdade, e falam uma língua classificada como pertencente à família Jê. 

Perfaziam, em 2013, uma população de 17.388 indivíduos habitantes em sua 

maioria nas mais de 170 aldeias distribuídas em 12 Terras Indígenas localizadas 

no leste mato-grossense. Em contato com coletivos não indígena desde o 

período colonial, foi em 1946 que teve início o processo efetivo de redução e, 

por conseguinte, restrição territorial dos vários grupos Xavante em fragmentos 

de seu antigo território. A partir da década de 1970 os vários grupos a’uwẽ 

começam a retornar para seus território. A presente comunicação tem por 

objetivo descrever um caso particular desse processo, ou seja, a expulsão e a 

posterior recuperação, por parte de um grupo Xavante, o de Marãiwatsédé, do 

domínio sobre parte de seu território tradicional 47 anos depois de serem 

retirados de lá em uma complexa operação que envolveu agentes públicos, 

privados e religiosos. Essa descrição toma os Xavante de Marãiwatsédé como 

agentes no processo histórico e, nesse sentido, lança mão de dados e conceitos 
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da Etnologia e da Antropologia que possibilitaram identificar na documentação 

a mobilização de categorias nativas que vertebraram a organização dos Xavante 

de Marãiwatsédé na luta pelo retorno e domínio sobre uma parte de sua terra 

tradicional, consolidado em 2013, após a retirada dos últimos invasores. 

 
 

Lidiane Álvares Mendes (Colégio Master) 

Sob o sol da loucura: representações médicas no corpo feminino 

 

A prática medicinal nunca esteve dissociada do contexto histórico e social, até 

porque a medicina é uma ciência intervencionista, e a utilização desta prática de 

ingerência abre mão das produções discursivas. As teses médicas relacionadas aos 

prognósticos da loucura como doença, de fato, que foram defendidas no final do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX no Brasil são trabalhos voltados 

para considerações, ponderações e menções de estudos até então realizados Nos 

primeiros anos republicanos, internar mulheres que apresentassem 

comportamentos ligados à loucura significava intervir no âmbito social. As 

reestruturações que eram voltadas para a limpeza física da urbe alcançavam não 

só as fulanas que perambulavam pelas ruas, mas também intervinha nos espaços 

privados. As doenças femininas que se cruzavam com a loucura necessitavam de 

tratamentos e a medicina, através da institucionalização dos comportamentos 

embasados nas causas orgânicas das enfermidades da loucura buscavam esclarecer 

às causas das doenças mentais e no que dedilha esta reflexão as causas da loucura 

feminina apontada pelos alienistas da época possuíam aspectos específicos: 

puberdade, menstruação, gravidez, parto, menopausa, sexualidade, paixões, 

abstinência sexual, histeria e transtornos comportamentais. O gerenciamento do 

corpo feminino como objeto de estudo e conhecimento, envolveu uma série de 

prognósticos. Estes prognósticos são hoje dentro da historiografia importantes 

fontes de análise em relação ao corpo e ao comportamento feminino e são através 

destes documentos que está reflexão se dinamiza, no período que se estende de 

1890 a 1930, na cidade de Manaus. Observando dentro das fontes documentais 

que vão desde os relatórios, artigos e revistas médicas que atentam para o corpo 

feminino até a literatura como fontes de interpretação deste corpo neste tempo. 

 

Luã Ferreira Leal (UNICAMP) 

Os acadêmicos e os registros do “popular” 

 

Esta comunicação pretende analisar a atuação coletiva e as posições sociais de 

intelectuais que fundaram a Academia Brasileira de Música (ABM) em 1945, 

sobretudo aqueles que se dedicaram à escrita de registros biográficos e de 

monografias de folclore. Além dos debates sobre a construção do cânone da 

música brasileira, ou seja, a respeito da definição de quais os nomes deveriam ser 

indispensáveis para a formação do panteão, os acadêmicos também colocaram 
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em pauta os registros sobre o que era considerado “popular” e “folclórico”. Esses 

termos qualificativos, aliás, suscitaram inúmeras controvérsias entre os ocupantes 

das cadeiras da instituição, pois a ABM surgiu em contexto de sedimentação de 

um conjunto de diretrizes de pesquisa sobre “coletar” material de pesquisa e 

classificar a música. Autor de Villa-Lobos, uma interpretação (1961) e crítico 

musical do Jornal do Commercio, periódico do Rio de Janeiro, José Cândido de 

Andrade Muricy (1895-1984), foi um dos acadêmicos fundadores e, por causa do 

reconhecimento de sua atuação intelectual, ocupou o cargo de presidente a partir 

da década de 1960. A leitura da correspondência e de outros documentos 

pessoais, material disponível para consulta na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

tornou-se indispensável recurso metodológico para indicar quais vínculos afetivos 

e profissionais foram criados ou reiterados pelos compromissos institucionais e 

compreender as relações de Andrade Muricy com seus “confrades”. Devido ao 

papel central desse intelectual como divulgador da ABM na imprensa, consultar 

a correspondência passiva e a ativa de Andrade Muricy permitiu a análise da 

posição social dos portadores de ideias sobre classificação da música popular e da 

música folclórica no Brasil. Nesse conjunto de correspondências, eram 

compositores, músicos ou historiadores diletantes da música, situados em grandes 

centros de produção intelectual e artística, os destinatários ou os remetentes das 

missivas que faziam referência à circulação de pessoas, livros e ideias. Os 

percursos dos acadêmicos fundadores e as redes de amizades formadas por 

intelectuais e artistas condicionaram a trajetória institucional da ABM como 

espaço de debates sobre os procedimentos classificatórios legítimos para o estudo 

da música. A opção de não restringir a análise ao material depositado na 

Biblioteca Mercedes Reis Pequeno, mantida pela Academia com documentos 

oficiais como atas e minutas, implicou uma perspectiva analítica que coaduna o 

exame das estruturas organizacionais da instituição cultural com a análise do 

itinerário intelectual dos acadêmicos fundadores como Andrade Muricy. 

 

Lucas da Silva Luiz (UFU) 

O regionalismo em Milton Hatoum: a (des) construção de Manaus, durante 1920-

1960, a partir da obra Dois Irmãos (2000) 

 

A relação entre História e Literatura é um tema em destaque na historiografia, 

sobretudo a partir da História Cultural. E pensando nas relações entre os 

desdobramentos da História, o presente trabalho, tem por finalidade analisar a 

obra do escritor manauense Milton Hatoum, Dois Irmãos (2000), e as relações 

históricas contidas no romance, desse modo, busca-se discutir como Hatoum 

(2000) trabalha na obra a questão histórica, como a situação de Manaus-AM na 

década de 1920-1960, o período pós Segunda Guerra Mundial, o ciclo do látex 

na região norte, a construção dos Dois Brasis e sobretudo o olhar da ditadura 

militar através do livro Dois Irmãos. Nesse sentido, procura-se discutir o conjunto 

da obra, a urdidura do enredo, a narrativa e a (des) construção da cidade de 

Manaus a partir do escritor Hatoum e as relações entre História e Ficção. 
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Luciana Angelice Biffi (UFU) 

Acaso, destino e sorte: olhares para a historiografia a partir das obras de Woody 

Allen 

 

O acaso existe? Se existe, ele teria um papel fundamental para o desenrolar dos 

fatos? Em algum momento a historiografia se debruçou sobre este tema, afim de 

entender se o acaso seria um fator a ser considerado no processo histórico e como 

ele influencia. Por outro lado, a ideia de destino, além de ser uma vertente antiga, 

passa a noção de que tudo que estivesse por acontecer já está traçado e pré-

determinado. Entretanto, alguns questionamentos como por exemplo, o livre 

arbítrio dos indivíduos e a própria condição de construir/direcionar a história a 

partir das vontades dos homens surge como problema. Nas obras 

cinematográficas do diretor Woody Allen, esses temas nos são apresentados a 

partir do prisma do indivíduo. Sabe-se que, para além de serem problemáticas da 

cultura judaica, tanto o acaso quanto o destino são questões tratadas em vários dos 

filmes de Allen. Para esta comunicação serão analisados os filmes ‘Match Point’ 

(2005) e ‘Tudo pode dar certo’ (2009) já que o acaso, o destino e a sorte são alguns 

dos temas principais dessas obras. No que tange a noção de sorte, um conceito 

aparentemente abstrato, deve-se levar em consideração quando analisamos a obra 

de Woody, já que ele defende que a sorte é uma ‘virtude’ e por isso deve ser 

cultivada como qualquer outra. Porém, assim como o andar de um bêbado, onde 

não temos clareza de onde vai chegar, a história parece seguir seu rumo enquanto 

transita pelos questionamentos de ter ou não algum sentido. 

 

Luciana Coelho Gama (SEDUC–MT) 

As concepções educacionais conservadoras do intelectual Lucio José dos Santos 
(1932-1940) 

 

Lucio José dos Santos (1875-1944) foi um intelectual ultraconservador mineiro. 

Formado em direito e engenharia, atuou como sócio do Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) e sócio correspondente do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), reitor da Universidade de Minas 

Gerais (UMG), sócio da Academia Mineira de Letras e da Academia de Ciências 

de Minas Gerais e Diretor de Instrução Pública do estado de Minas Gerais. Foi 

ainda membro da Câmara dos 40, órgão consultivo da Ação Integralista Brasileira 

(AIB), e integrante influente do laicato católico, onde fundou associações e dirigiu 

o jornal “O horizonte”. Produziu mais de 700 trabalhos nas áreas de engenharia, 

religião, história e educação. Como defensor das concepções católica e 

integralista, suas obras estavam permeadas por elementos como nacionalismo 

exacerbado, culto a heróis nacionais, anticomunismo e antiliberalismo, defesa do 

ensino religioso e de comemorações cívicas e patrióticas nas escolas, etc. Nesse 
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sentido, Santos trocou correspondências com o ministro da educação e saúde do 

governo de Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, nas quais argumenta em favor do 

ensino religioso como forma de combater a “ameaça comunista” nas escolas 

brasileiras. A presente comunicação pretende analisar as ideias conservadoras de 

Lucio José dos Santos por meio de duas fontes: a obra “Filosofia, Pedagogia e 

Religião”, publicada em 1936, na qual o autor expõe aquelas que considera serem 

as melhores diretrizes para a educação brasileira, e as cartas enviadas para Gustavo 

Capanema entre 1932 e 1940, que tratam do mesmo tema. O objetivo é associar 

os meios político, religioso e institucional aos quais o intelectual estava atrelado às 

concepções educacionais conservadoras defendidas por ele tanto nas obras que 

produzia quanto nas comunicações com o ministro da educação. 

 

Luciel Furtado de Amorim (UFMT) 

A inclusão de Adolescentes em conflito com a lei na Educação de Jovens e 

Adultos no Município de Sonora/MS 

 

Trata-se de um relato de experiência, realizado na Escola Municipal Francesco 

Battista Giobbi do município de Sonora/MS no ano de 2017, com adolescentes 

em conflito com a lei e que por força de determinação judicial são matriculados 

na referida escola na modalidade de ensino “Educação de Jovens e Adultos – 

EJA”. É um público que se encontra fora da faixa etária para a série matriculada, 

daí a justificativa serem matriculados na EJA. Buscou-se em um primeiro 

momento a compreensão dos fatores que levaram esses adolescentes a uma 

conduta infracional. Para tanto foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e 

documental, que recorreu a processos judiciais, afim de identificá-los. 

Posteriormente, foi elaborado um plano de observação para averiguar como 

ocorria a inclusão desse adolescente no ambiente escolar, rodas de conversas com 

professores foram realizadas com o intuito de averiguar como se deu a inserção 

desses alunos na turma, como se estabelecia a relação entre os adolescente, 

professores e demais estudantes, e principalmente averiguar de que forma as aulas 

eram conduzidas a ponto de promover essa socialização e até mesmo a 

ressocialização, dependo do caso, quando o adolescente era egresso de clínicas 

de dependência química ou em situação de medida socioeducativa restritiva de 

liberdade. 

 

Luciene Aparecida Castravechi (IFPA) 

A (re)ocupação da Amazônia: violência e tortura contra os trabalhadores rurais e 
agentes de pastorais da Prelazia de São Félix do Araguaia 

 

Este trabalho analisa a luta pela terra na área da Prelazia de São Félix do Araguaia, 

no nordeste do estado de Mato Grosso, entre as décadas de 1970 e 1980. Tem 

como objeto de estudo os conflitos e as violências decorrentes da expulsão de 
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posseiros pelas empresas agropecuárias, estabelecidas na Amazônia mato-

grossense durante a década de 1970, através das políticas de ocupação da 

Amazônia pelo Governo Ditatorial. Estes empreendimentos foram sobrepostos 

em meio às terras de trabalhadores rurais que residiam na região desde a década 

de 1910, assim, ocorreram às disputas por terras entre estes indivíduos e os 

empresários rurais provenientes do Centro-Sul do país. A Prelazia de São Félix 

do Araguaia, juntamente com os agentes de pastorais, leigos, religiosos e o bispo 

Dom Pedro Casaldáliga, agiu como mediadora no processo de luta pela terra, 

recorrendo aos poderes públicos (Polícia Militar e Federal e ao INCRA), bem 

como aos proprietários das fazendas e funcionários para que estes pudessem 

entrar em acordo para demarcar as terras dos posseiros do nordeste de Mato 

Grosso. Este processo acarretou, num primeiro momento, uma negociação 

pacífica intermediada por Dom Pedro Casaldáliga junto às agropecuárias, 

posteriormente as resistências e os conflitos dos posseiros contra a expulsão das 

suas posses colocaram a área da Prelazia de São Félix do Araguaia sob suspeita 

de manter elementos subversivos na sua jurisdição e estar aliada à Guerrilha do 

Araguaia, descoberta no ano de 1972 na região do Bico do Papagaio entre o sul 

do Pará e norte de Goiás (atual Tocantins). Desse modo, no ano de 1973, 

religiosos, leigos e agentes de pastorais foram sequestrados e presos no Quartel 

da 14ª Polícia do Exército na cidade Campo Grande/MS, onde vivenciaram dias 

de horrores e torturas. A luta pela terra também envolveu pistoleiros, Polícias 

Militar e Federal, Exército e Igreja Católica, produzindo na questão agrária do 

nordeste de Mato Grosso uma espacialidade demarcada pela resistência e 

estratégias dos trabalhadores rurais para a permanência nas suas posses. 

 

Luís César Castrillon Mendes (UFGD) 

As batalhas na/da História e no/do Ensino: representações, apropriações, plágios 
e citações em duas obras plásticas do Oitocentos brasileiro 

 

Esta proposta objetiva fazer uma articulação entre arte e ensino de História, a 

partir de duas representações pictóricas, de dois renomados artistas brasileiros 

patrocinados pela Academia Imperial de Belas Artes, na segunda metade do 

século XIX. Victor Meirelles de Lima (1832-1903) e Pedro Américo de 

Figueiredo e Melo (1843-1905) produziram imagens de dois acontecimentos da 

narrativa nacional da Monarquia bragantina nos trópicos. As batalhas dos 

Guararapes e do Avaí, expostas lado a lado nos salões parisienses, refletem 

momentos diferenciados da História nacional, porém, foram elaboradas em um 

mesmo contexto, qual seja, as últimas décadas do Oitocentos, cujo panorama 

político estava marcado por crises políticas e econômicas protagonizadas, dentre 

outros fatores, pelas ideias republicanas. Vale lembrar que esses discursos visuais 

permeiam os livros didáticos de História há algumas décadas e necessitam de 

problematizações a fim de serem mais do que apenas ilustrações das narrativas 

dos mesmos. Dessa forma, esses documentos visuais podem ser utilizados 
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enquanto fontes nas aulas de História, principalmente nos ensinos fundamental e 

médio. 

 

Luis Claudio dos Santos Bonfim (UFMT) 

O trabalho ficcional da ciência: a composição de objetos científicos na Fundação 

de Isaac Asimov 

 

Entre o pensamento como salvaguarda primeira de existir – ergo logo sun –, do 

mundo como representação, até a definição da vida como sistema e a virtualização 

da existência cotidiana, é possível estabelecer o sentido de um processo de 

modernização, onde a ciência e técnica desempenham uma centralidade. Para 

compreender uma conformação histórica específica desses processo, tomamos 

como objeto o universo ficcional da “Fundação”. Essa literatura pertencente ao 

gênero de ficção científica é composta por sete obras do autor norte-americano 

Isaac Asimov, que foram escritas entre os anos de 1950-1960. Asimov, sendo 

cientista de formação e escritor na chamada era de ouro da ficção compôs nesta 

narrativa objetos e temas próprios do seu ambiente científico e social – os 

processos atômicos, grandes guerras, estruturas da mente, comportamentos de 

massa. Nosso objetivo é apresentar como, na narrativa, o autor articula as ideias 

de técnica, orgânico e psique. Supondo que o modo de articulação desses objetos 

é suportado por bases de uma epistemologia científica onde a tecnicização – 

entendida como sequência de etapas para determinada realização – torna-se o 

critério de realidade dos objetos. Com essa abordagem acreditamos contribuir 

tanto para uma história das ciências, na sua particularidade com campo da 

literatura na metade do século XX, como para uma história da cultura científica, 

cujo expansionismo exponencial implica uma tecnologização do mundo vivido, 

tal como em uma cibercultura atual. 

 

Luiz Carlos Bento (UFMS) 

Ensaísmo e escrita da história: cultura histórica e escrita da história nas primeiras 
décadas republicanas 

 

Essa comunicação visa apresentar as considerações iniciais de um projeto de 

pesquisa que tem como objetivo refletir sobre as principais características do 

ensaísmo brasileiro nas primeiras décadas do século XX problematizando as 

contribuições historiográficas de alguns dos principais ensaístas brasileiros do 

período. Partimos da premissa que falar sobre a historiografia brasileira nas 

primeiras décadas do século XX significa remontar a um contexto em que a escrita 

da história não era privilégio dos historiadores, mas envolvia grande número de 

pensadores imbuídos da necessidade de refletir sobre a inserção do país na 

modernidade. Nesse sentido, os intelectuais da Primeira República buscavam, no 

passado, os indicadores que orientariam o desenvolvimento futuro. Seus estudos 
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estavam ordenados pelo itinerário de um modelo clássico de historiografia; 

contudo, as mudanças em curso na sociedade exigiam novos modelos de 

interpretação voltados para a compreensão da experiência do presente, embora 

não se pudesse abandonar a referência ao passado como experiência. O 

autodidatismo foi uma característica desse período, visto que os cursos superiores 

eram muito restritos, não oferecendo condição de formação nem mesmo para os 

membros da elite brasileira. Segundo Sevcenko (1983), a missão desses 

intelectuais era produzir uma identidade nacional com base em uma cultura 

historiográfica herdada da tradição deixada pelo Império e que fosse capaz de 

responder às questões centrais impostas pela experiência do presente e trazidas à 

consciência pelo processo de modernização, a qual impunha outras questões, 

carecendo de um ideário de respostas mais adequado aos novos anseios. Esta 

comunicação pretende expor os resultados iniciais de um projeto de pesquisa que 

objetiva refletir sobre a ideia de formação nacional e identidade brasileira 

desenvolvidas pelos ensaístas das primeiras décadas do século XX, com especial 

ênfase para as obras de Capistrano de Abreu (1853-1927), Manoel Bomfim (1868-

1932), Oliveira Viana (1883-1851), Paulo Prado (1869-1943), Sérgio Buarque de 

Holanda (1902-1982) e Gilberto Freyre (1900-1987). Buscando através de uma 

compreensão aprofundada de suas obras identificar as expectativas e frustrações 

presentes nos projetos de sociedade brasileira que suas obras ensejam, buscando 

compara-las analiticamente com os problemas e expectativas da sociedade 

brasileira das primeiras décadas do século XXI. 

 

Luiz Felipe Falcão (UDESC) 

Conexões: contracultura e Revolução Cubana no 1968 brasileiro 

 

As mobilizações estudantis e operárias, em especial, que marcaram o ano de 1968 

no Brasil tiveram, como em outras partes do mundo, conexões muito próprias, 

por vezes ambíguas e até mesmo contraditórias, entre referentes e influências 

bastante distintos entre si, combinando fatores locais como a resistência à ditadura 

civil-militar implantada a partir do golpe que derrubou o governo do presidente 

João Goulart em 1964, a luta contra o arrocho salarial e o rígido controle do 

movimento sindical (incluindo aí a restrição do direito de greve) por ela 

implantados e o descontentamento com reforma universitária que estava se 

desenhando (que, entre outras coisas, ao estabelecer o sistema classificatório de 

ingresso no ensino superior eliminava de forma linear o problema da falta de 

vagas, ou, como se dizia à época, a questão dos excedentes), com motivações 

supranacionais como a inserção autônoma da juventude enquanto um 

agrupamento específico na luta política, em busca por novos padrões culturais e 

comportamentais (atestados, por exemplo, pela erupção de discursos sobre a 

sexualidade mais explícitos) e como um novo alvo para o mercado de consumo 

de massas (o que, a bem da verdade, já vinha se expressando na década anterior 

com o movimento beat e a rápida difusão do rock and roll) ou o fascínio 

despertado pelo triunfo da Revolução Cubana em 1959, com base nas ações 
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armadas desfechadas por um núcleo reduzido de guerrilheiros (jovens em sua 

grande maioria) que pareciam escancarar uma alternativa promissora para a gestão 

burocrática e autoritária (para não dizer abertamente repressora) da quase 

totalidade dos organismos partidários comunistas, fora ou dentro do poder central 

de cada país. A junção destes elementos em concertações maleáveis e instáveis 

abriu, certamente, espaços para leituras e releituras da ordem social por parte de 

autores nem sempre reconhecidos pelos cânones habituais em diferentes esferas 

de manifestação (artísticas, teórico-metodológicas, sociopolíticas, etc.), tanto 

quanto propiciou ilusões de uma rápida e fácil superação de regimes e sistemas 

do Ocidente ao Oriente, do Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul), e é exatamente 

a intersecção entre tais leituras e releituras da ordem social com as ilusões de sua 

possível superação ao alcance da mão que o texto pretende explorar a fim de 

verificar como e até que ponto influências dispares representadas pela 

contracultura e pela Revolução Cubana estiveram presentes no 1968 brasileiro, 

quer nas passeatas estudantis (como a chamada “passeata dos 100 mil”), nas greves 

operárias de Osasco e Contagem ou mesmo nas primeiras ações da esquerda 

armada. 

 

Marcelo Lima Costa (SEDUC/MA e UFMA) 

“O milagre do Maranhão”: as representações visuais da modernidade no estado 
sob o governo Sarney (1966-1970) 

 

O objetivo deste trabalho é discutir as representações visuais e midiáticas (foto 

jornalísticas e vídeos televisivas) em torno da ideia de modernidade construída 

pelas autoridades e veiculadas pela mídia em São Luís do Maranhão ao longo dos 

anos 1966 à 1970, num momento conhecido como “Maranhão Novo” sob o 

governo José Sarney. Tendo em vista o potencial cognitivo das imagens – ou do 

“oculocentrismo” do mundo moderno (MENESES, 2003) buscamos 

compreender a simbologia dessas imagens na tessitura de um novo estado. Após 

1966, com explícito apoio dos militares, os usos políticos das simbologias 

imagéticas do moderno tiveram um papel mais que privilegiado, visando balizar o 

desenvolvimento moderno do Estado. Promovendo um governo visual, Sarney 

buscou pavimentar sua trajetória moderna de acordo com o espírito do tempo de 

então – o milagre econômico – e dar ao estado uma nova fisionomia, sofisticada, 

moderna, tal qual um milagre, visível e imagético, “O Milagre do Maranhão”. 

Nesse contexto o estado não vivia os anos da ditadura e do A.I-5, mas um tempo 

de concretização dos anseios coletivos através da elaboração da imagem de um 

novo Maranhão – a despeito de dois pontos inconvenientes: a aclamada 

modernização do estado foi um processo marcado pelo autoritarismo e os efeitos 

“benéficos” da tal modernização tinham alcance reduzido. Ao estado restava 

atingir a todos com as representações da modernidade, especialmente através das 

imagens do progresso: obras rodoviárias, usinas hidrelétricas, tratores e pontes... 

Tudo exposto nos jornais e nas propagandas televisivas promovidas pelo governo, 

a fim de cristalizar as imagens que, desde 1966 se esboçavam: o “Maranhão Novo” 
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e todo seu valor cognitivo inserido nos registros visuais (MENESES, 2003) 

produzidos pelo midiático governo José Sarney. Assim, os símbolos e as 

representações da modernidade inseridas nas imagens da mídia bem como no 

filme “O Milagre do Maranhão” estavam vinculadas às instâncias de legitimação 

da sociedade – governo, exército, partidos políticos e mídia, – e esmeravam-se por 

abalizar um novo perfil para o Maranhão, onde os signos do progresso foram 

utilizados à exaustão a fim de exaltar do poder político do regime. 

 

Marcia Cristina Pinto Bandeira de Mello (Colégio Pedro II) 

A paisagem da cidade: Memória, Cultura e Ensino 

 

Por mais de vinte anos atuando como professora da Educação Básica, mais 

precisamente, como professora de Ensino Médio no Colégio Pedro II, no Rio de 

Janeiro. E, em paralelo trabalhando como professora e coordenadora do curso 

de graduação em História da Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro), atuando 

diretamente na área de formação de professores, metodologia de ensino de 

história e História Cultural, sendo ainda professora e orientadoras em prática de 

ensino. Nessa última função é interessante ressaltar que eu estava presente em 

vários momentos no processo de formação de professores. Na universidade, na 

licenciatura, como professora e coordenadora do curso de História, como 

professora de ensino médio, recebendo em meu campus de atuação (São 

Cristóvão III), estagiários de várias universidades públicas e privadas, e, finalmente 

como fundadora e coordenadora do Laboratório de Metodologias de ensino da 

História do referido campus do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, onde viabilizava 

projetos que uniam teoria e para a prática diretamente: professores, estagiários e 

alunos. Hoje atuo como professora convidada do curso Latu senso do Colégio 

Pedro II em Metodologia de Ensino em História. 

Enfim, o trabalho que proponho busca demonstrar teórica e praticamente, um 

dos últimos desafios que a mim foi colocado quando assumi a coordenação 

pedagógica de História do Campus, e fui chamada à formular uma disciplina que 

unisse, Educação Ambiental, História e Educação Patrimonial. Tal desafio me fez 

pensar, observar e experiementar uma série de caminhos possíveis. E o ponto de 

interface entre os campos em que a disciplina deveria atuar foi o campo da 

História da Paisagem, que possibilitou unir, o conteúdo de história da série, 

educação ambiental e patrimonial, aliada a uma linha mestra: a História Cultural 

(Memória e Patrimônio). A disciplina passou a chamar-se “Preservação 

Ambiental”. 

Portanto é dessa experiência, que por ser uma proposta metodológica, possui uma 

fundamentação teórica que nesse trabalho pretendo apresentar e discutir. 
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Marcia Milena Galdez Ferreira (UEMA) 

Conflitos de terra e resistência camponesa nas Crônicas de um Frei Franciscano 

 

Na segunda metade do século XX ocorrem grandes transformações no campo 

brasileiro. Entre os estados mais atingidos por conflitos de terra, destacam-se Mato 

Grosso, Amazonas, Pará, Maranhão e Tocantins. A partir da análise e 

interpretação de um conjunto de crônicas escritas e publicizadas na década de 

1980 em boletins de uma paróquia do interior do Maranhão abordam-se 

elementos do processo de instituição de uma memória do conflito e da luta pela 

terra. A Teologia da Libertação e o uso de linguagem alegórica são instrumentos 

de tradução da experiência vivida e das formas de resistência passíveis de 

acionamento por homens e mulheres envolvidos nos processos de grilagem e 

expulsão do campo, que avançam durante os anos 80. As traduções dos 

acontecimentos e os espaços e ocasiões de leitura e publicização são rastros do 

movimento de instituição de memórias do conflito e da resistência, bem como do 

papel da Igreja Católica, e de agências e agentes a ela ligados, como mediadores 

dos conflitos e das ações de resistência. 

 

Marco José dos Santos Matos  

História Indígena em Mato Grosso: o Relatório Figueiredo no Ensino de História 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de construção de 

uma História Indígena em Mato Grosso a partir dos usos do Relatório Figueiredo 

no Ensino de História. O recorte temporal da pesquisa abarca a década de 1960, 

especificamente entre os anos de 1963 a 1968, período em que se realizou uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que teve como presidente o 

procurador Jader Figueiredo Corrêa, que percorreu mais de cem postos indígenas 

em todos o território nacional para investigar denúncias de corrupção e maus 

tratos a indígenas praticados por funcionários do Serviço Proteção ao Índio (SPI). 

Os resultados da investigação resultaram em um documento contendo mais de 

sete mil páginas que foi divulgado em 1967 e provocou significativa repercussão 

na imprensa nacional e internacional, o que justificou a extinção do SPI pelo 

governo militar e a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967. 

Porém, muitos dos crimes cometidos pelos funcionários do SPI ficaram impunes, 

quando as investigações foram arquivadas, com a promulgação do AI-5 em 1968. 

Os documentos componentes do Relatório Figueiredo possibilitam uma 

excelente fonte de estudos acerca da História Indígena no Brasil e a relação destes 

grupos com o Estado brasileiro por meio da atuação do Serviço de Proteção ao 

Índio, assim como se configuram em um excelente recurso didático-pedagógico 

para a construção do conhecimento história por meio do Ensino de História. 

A pesquisa está sendo desenvolvida no programa de pós-graduação do Mestrado 

Profissional em Ensino de História pela Universidade do Estado de Mato Grosso 
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e se insere nos estudos de História Cultural, buscando contribuir para as 

discussões acerca da História Indígena e do Ensino de História no estado de Mato 

Grosso. 

 

Marcus Silva da Cruz (UFMT) 

Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes (UFMT) 

Epístolas e Paidéia: a correspondência de intelectuais cristãos na Antiguidade 

Tardia 

 

No período histórico que denominamos de Antiguidade Tardia, fortemente 

marcado pela tensão entre a continuidade e a ruptura, o gênero epistolar conhece 

uma renovação, particularmente sob o influxo do cristianismo. Este tipologia 

documental, não apenas herdeiro do período clássico, mas também 

profundamente inserido no universo cultural romano, se diversifica em diferentes 

formas desde a missiva pessoal até a Epistolas pontifícias. 

Nosso objetivo nesta oportunidade é refletir, a partir das epistolas trocadas entre 

dois dos mais importantes intelectuais que viverem durante a Antiguidade Tardia, 

qual seja: Agostinho, bispo de Hipona e Jerônimo, tradutor da Escrituras, acerca 

não apenas da correspondência como fonte histórica, mas também sobre os 

instrumentos narrativos utilizados nessa tipologia documental e a apropriação da 

Paidéia pelo cristianismo e o lugar os intelectuais cristãos neste processo. 

 

Maria Betânia Barbosa Albuquerque (UEPA) 

História de vida, formação e saberes de um curandeiro da Amazônia 

 

Este estudo se volta par - 

função de suas faculdades mediúnicas, seus dons de reza e cura. Conhecido como 

“Padrinho Sebastião” tornou-se, importante líder religioso a partir de sua iniciação 

na religião do Santo Daime na década de 1960 agregando diversos discípulos que 

o seguem até os dias de hoje, a despeito de sua morte nos anos noventa. Tem 

como objetivo analisar a formação e os saberes de Sebastião a partir da pesquisa 

bibliográfica e de narrativas orais de parentes e amigos que com ele conviveram. 

Teoricamente, apoia-se nos conceitos de educação como cultura de Carlos R. 

Brandão (2002), na ideia de saberes da experiência de E. Thompson (1981), no 

conceito de circularidade cultural desenvolvido por Carlo Ginzburg (1998), bem 

como em Boaventura Santos (2008) em sua análise crítica sobre a subalternização 

de atores e práticas sociais que escapam aos cânones da racionalidade moderna 

ocidental, tal é o caso da pedagogia cultural que emerge da experiência de 

indivíduos marginais como Sebastião. Apoiada nos pressupostos da história 

cultural, o maior desafio, segundo Burke (1992), é o diálogo micro e macro, isto 
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é analisar o indivíduo em conexão com a teia complexa que emerge da sua 

história, neste caso, a história dos seringais da Amazônia e ainda o movimento 

contracultural dos anos de 1970 quando diversos hippies cruzaram fronteiras até 

chegar em Sebastião, influenciando seu modo de viver e pensar. Dentre as 

considerações, destaco que Sebastião vivenciou um processo formativo tendo a 

floresta como principal mestra. Embora analfabeto era, contudo, dotado de 

profunda sabedoria e um carisma para o ensino. Gostava de dar preleções muitas 

das quais foram gravadas, constituindo-se em importantes fontes sobre sua 

história. Nelas se observa um discurso recheado de metáforas que evocam tanto 

o cotidiano da vida simples nas matas, quanto conhecimentos bíblicos de fundo 

apocalíptico e esotérico, reinterpretados segundo sua própria intuição e sabedoria. 

As diversas funções que desempenhou como mateiro, construtor de casas e 

canoas, músico, rezador, parteiro, curandeiro e líder religioso renderam-lhe 

múltiplos saberes que fazem dele um sujeito singular que foi capaz de construir 

uma comunidade religiosa que persiste no tempo por meio de seus seguidores 

espalhados em diversos cantos do Brasil e do mundo. 

 

Maria de Lourdes Fanaia Castrillon (UNIC) 

Ensino da História da África na sala de aula 

 

O objetivo do estudo é dar visibilidade ao ensino da história da África na educação 

básica. A referida temática ainda se apresenta orientada pela inferioridade e 

marginalização dos negros, e por vezes ainda são conteúdos visados com 

naturalizações é neste contexto, que a proposta se respalda na valorização da 

história africana e afro brasileira na educação básica. Embora as Diretrizes 

curriculares apresentem orientações voltadas para a pluralidade cultural observa-

se que em muitas escolas públicas ainda há a ausência de discussões que 

promovam um ensino pautado na equidade e alteridade. Ressalta-se que a partir 

do século XIX o racismo acentuado impregnou naturalizações mediante as 

incessantes explicações científicas sobre a discriminação racial, desvalorizando a 

identidade desse segmento social daí a construção dos conceitos e das imagens 

distorcidas, difusas nos livros didáticos. Para tanto, o objetivo da pesquisa é 

desmistificar as imagens construídas sobre o negro escravizado e sobre a África 

ou seja, através das fontes consultadas é possível valorizar a questão racial na sala 

de aula. Desse modo, dar visibilidades a história africana e afro brasileira no 

ensino da história é poder ultrapassar preconceitos e estereótipos apresentadas 

com naturalizações sendo assim, utilizar variadas fontes na sala de aula 

possibilitando maior compreensão do processo histórico. Para desenvolver a 

pesquisa, a metodologia utilizada foi pautada nas consultas de alguns documentos 

manuscritos do século XIX, tais como, jornais impressos, literatura e contos afros, 

livros didáticos, e observações realizadas nas escolas públicas. Todos esses fatores 

mencionados favorecem uma prática educacional que promova a formação social 

e cultural do aluno voltada para pluralidade cultural longe dos preconceitos raciais 

e sociais. Segundo o historiador Renilson Ribeiro a questão não é impor modelos 
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de práticas pedagógicas mas mostrar universo de possibilidades para um ensino 

de história que promova novas concepções de mundo e construa no aluno 

reflexões articuladas entre o passado e presente. 

 

Maria do Socorro de Sousa Araújo (UNEMAT) 

Na escrita da intimidade, o percurso de militância política de Jane Vanini 

 

A cultura escrita se constitui como um espaço de poder simbólico que, na 

materialidade desse letramento, os escritores se dão a conhecer para seus leitores, 

pois ao escreverem expressam as formas pelas quais concebem e compõem a 

dinâmica do mundo ao qual pertence. A epistolografia como um gênero 

escriturístico de natureza retórica, transita pela fronteira entre a história e a 

literatura. Assim, de caráter público ou privado, uma carta é concebida como um 

diálogo entre o remetente e o(s) destinatário(s), que consiste num estilo de 

linguagem mais adequado aos seus fins. Nessa perspectiva, esta Comunicação se 

propõe a apresentar e discutir o uso de correspondências que registram 

experiências da vida de militância de esquerda política durante as ditaduras 

militares, no percurso Brasil-Chile (1972 e 1974). As cartas escritas e enviadas à 

família pela então militante mato-grossense Jane Vanini, assinalam um mundo 

simbólico, cujas significações colocam à mostra, valores e tradições vigentes na 

época. Eles, os símbolos, dão sentido às escolhas, paixões, utopias, vitórias e até 

aos fracassos, desencantos e derrotas de homens e mulheres que construíram 

vivências nas dimensões e teias dos tempos revolucionários. O significado de 

escrever cartas dá visibilidade a situações que nem sempre são ditas, nem sempre 

são escritas, porém a relação que elas estabelecem entre a remetente e seus 

correspondentes revelam os mundos plurais e as vidas singulares que a militante 

construiu num tempo muito especial – a clandestinidade. O ato de escrever e 

trocar cartas são práticas antigas, produtoras de múltiplas sensações que, num 

sentido primeiro, gera ao mesmo tempo um prazer por parte do autor e uma 

curiosidade por parte do receptor. Na dimensão desse espaço existente entre o 

que se escreve e o que se lê, é fundamental compreender os significados que 

aparecem entre o conteúdo de um texto epistolográfico e os efeitos que ele tende 

a produzir. As cartas revelam, portanto, as mulheres que habitam em Jane, se 

misturando e se cruzando indistinta e simultaneamente sobre várias figuras como 

a narradora, militante, guerreira, filha, irmã, nora, mulher, companheira, tia, 

cunhada, revolucionária, a “camarada” e outras mais. 
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Maria Imaculada Correia de Miranda (UFG) 

Políticas Educacionais e Democratização do Ensino: uma análise a partir das 

imagens e recepção do Reuni na UFG (2008-2012) 

 

Nos últimos anos, especialmente a partir da década de 1990, a Educação Superior 

no Brasil passou por mudanças que resultaram na expansão desse nível de ensino, 

tanto no âmbito público quanto no privado, inicialmente com ênfase no Ensino 

Superior privado. Pensar sobre as mudanças ocorridas na Educação Superior 

ocorridas nesse período exige considerar que as reformas educacionais no Brasil 

ocorreram mediante as crises nacionais e internacionais do sistema capitalista. Em 

razão disso em muitos momentos a educação foi relegada a segundo plano pelos 

dirigentes políticos, de modo que dificilmente se pensou em democratizar o 

Ensino Superior de maneira a torná-lo acessível à classe menos favorecida 

economicamente e, sobretudo, priorizar a qualidade do mesmo, uma vez que a 

educação sempre esteve a serviço de um modelo econômico de natureza 

concentradora de rendas e socialmente excludente. Recentemente, no biênio 

2006/2007, a Universidade Federal de Goiás (UFG) passou por uma expressiva 

fase de expansão, inicialmente voltada para os campi do interior e continuada pela 

implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) na UFG (2008-2012). Em face da amplitude da 

proposta do Reuni, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que 

aderiram ao programa tiveram seus perfis institucionais redesenhados. No âmbito 

da UFG, criada em 1960, não foi diferente. Nesse sentido, o presente trabalho 

compõe estudos de pesquisa de Mestrado em desenvolvimento nomeada: 

“Expansão Universitária e Democratização: Recepção e Impactos do Programa 

Reuni na UFG (2008-2012)”. Logo, voltará o olhar para as mudanças na Educação 

Superior no Brasil iniciadas na década de 1990 e continuadas pelo governo de 

governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), com foco no Reuni e sua 

implantação na UFG no período de 2008-2012, assim como busca refletir sobre 

as repercussões, debates e imagens institucionais relativas ao Reuni no âmbito da 

UFG, discorrendo sobre as vozes favoráveis, as dissonantes e as silenciadas, de 

modo a pontuar as visualidades e as diferentes expressões artísticas presentes na 

construção da identidade institucional. 

 

Maria Regiane da Silva Lopes Barrozo (UFMT) 

José Serafim Bertoloto (UFMT) 

Absorções na arte grafite de um pensamento relacional: Estudos Culturais e Maio 

de 68 

 

Este texto se propõe a um diálogo à margem de domínios conceituais e próximo 

à uma reflexão disposta a sugerir um discurso contemporâneo para pensar o 

cultural apropriado pelo ‘subcultural’. Proposta que olha para uma vertente de 
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origem dos Estudos Culturais do mesmo modo como identifica importantes 

questões subalternas em novo campo de negociações nos - e a partir dos - eventos 

conhecidos como Maio de 68. Visualiza esses conteúdos no atual texto cultural 

artístico dentro de um contexto comunicacional e informativo – características 

sociais presentes na expressão do grafite (arte). Nos clama atenção o 

questionamento a respeito dos sintomas expressos no grafite e como estes 

sintomas nos indicam interpretações sobre nós mesmos enquanto sociedade que 

absorve e é absorvida por um consumo artístico muitas vezes imperceptível.  

Como exemplo temos a reterritorialização do grafite como um sintoma que 

permite visualizar essa percepção. O conteúdo dessa manifestação artística não se 

resume mais no conflito racial, econômico e identitário no qual se originou. 

Mesmo permanecendo circunstancialmente esse sentido social na sua execução, 

o grafite conquistou reconhecimento de obra de arte por outros atributos. Esses 

atributos se referem ao conteúdo diversificado que não somente agrada aos olhos 

como também informa e comunica uma realidade. Se já não se faz totalmente 

presente a revolta expressa na pichação, o grafite apresenta um gatilho de 

denúncia pelas vias da comunicação “permitida”. Essas vias também são utilizadas 

pelo popular como possiblidade de pertencer e operar sua cultura. A presença do 

grafite na cultura contemporânea com essa composição comunicacional e 

informacional através de suas imagens, especialmente em locais de trânsitos e ou 

passagens de pessoas que podem apreciar e absorver essas imagens quase 

instantaneamente, lança negociações relacionais entre classes socias e espaços 

urbanos/periféricos agenciando uma representação do popular pelo sintoma do 

grafite. 

Dessa forma, a manifestação dessa arte propõe uma instantaneidade de acordo 

com o atual ritmo sem tempo e repleto de informações para processar. É 

sintomático também porque reinventa conquistas populares - Maio de 68 - 

levantando a bandeira dos Estudos Culturais quando volta o olhar para a 

história/imagem que o popular desenha. Imagem não somente artística, mas de 

(re)posicionamento no espaço cultural e social. O grafite ganha seu lugar de fala 

porque a imagem é uma das vias de operação do popular. Os eventos de Maio de 

68 se tornaram marco não somente pelas greves, mas também por atitudes e 

gestos não conformistas acionados na década posterior ao surgimento das teorias 

dos Estudos Culturais. Coincidência? Não nos parece 50 anos depois.  

 

Mariana Mattos Pereira (UFMT) 

Educação e infância na trajetória educacional de Cecília Meireles 

 

Cecília Meireles enquanto educadora, poetisa e jornalista defendeu na década de 

1930 uma produção literária pedagógica específica para a infância, publicando 

livros voltados à criança, organizando a primeira biblioteca infantil do país e 

criticando os meios educacionais da época. Sendo a educação um tema latente 

em toda sua trajetória, propomos analisar os conceitos de educação e infância 
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presentes em suas crônicas publicadas no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, 

de 1930 a 1933, tendo como contexto sócio-histórico a reforma da educação na 

era Vargas e a pedagogia escolanovista. 

 

Mariano de Azevedo Júnior (UFU) 

Passado, narrativa e videogames: Aspectos particulares da narrativa histórica nos 
jogos de computador 

 

Os jogos de computador (os populares videogames) vêm se consolidando há anos 

como um importante objeto de estudo no meio acadêmico, chamando atenção 

não somente das áreas ligadas à computação (seu meio substancial), mas também 

àquelas que se dedicam à linguagem, aos símbolos, à comunicação social e à 

cultura de uma forma geral. Diz-se, neste sentido, que há uma preocupação não 

apenas formal com os jogos eletrônicos, mas também narratológica. No caso 

específico da História, há a clara identificação de um movimento que tem 

despertado a atenção de alguns historiadores (Kapell, Elliott; Winnerling, 

Kershbauner; Arruda; Bello; Fornaciari): o recorrente interesse dos jogos 

comerciais (muitos de ampla penetração e circulação na cultura) pelo passado 

histórico. Tal movimento, natural de todas as formas da comunicação humana, já 

é observado com atenção pelos historiadores que se voltam para outros meios 

como literatura, cinema, televisão ou para expressões artísticas, como o teatro e 

as artes visuais. É aqui que pretendemos posicionar nosso principal 

questionamento e motivo desta comunicação: quais são as particularidades da 

representação/simulação do passado nos jogos de computador que possam 

evidenciar a existência de uma “narrativa histórica dos games”? Nossa análise, que 

trará centralmente o jogo Bioshock (2K Games, Irrational Games, 2007) como 

exercício de interpretação, estará focada em refletir a dimensão hipermidiática do 

jogo e, a partir disso, identificar uma forma particular de representar o passado 

com os elementos que constituem a hipermídia enquanto linguagem (hipertexto, 

não-linearidade espaço-temporal, agência, remediação etc.). No fim, nosso 

trabalho pretende contribuir para reflexões mais amplas, como sobre os efeitos 

da produção de um passado forjado numa das mais globalizadas, lucrativas e 

populares indústrias do mundo; também sobre os significados em torno da 

relação “passado” e “entretenimento”, constitutiva dos “games históricos”. 

 

Mary Tânia dos Santos Carvalho (UEA) 

Representações da Amazônia pré-colonial no primeiro ano do Ensino Médio: 
uma experiência com sequência didática interativa 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a compreensão e a construção das 

representações de jovens no processo de apropriação das dimensões temporais e 

históricas da Pré- História Colonial a partir de toadas do Boi-Bumbá de Parintins/ 
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Amazonas/ Brasil. Partimos do entendimento que, ensinar e aprender História 

são desafios constantes e requerem dos professores da disciplina posturas 

inovadoras e dos alunos a tomada de consciência sobre seu papel na sociedade. 

Discute-se ao longo do texto a Sequência Didática Interativa no âmbito das 

metodologias para o Ensino de História, o referido procedimento é apresentado 

neste trabalho a partir, de uma experiência realizada em uma Escola Estadual do 

Município de Parintins com alunos de duas turmas de primeiros anos do Ensino 

Médio, participantes das aulas-oficinas da disciplina Estagio Supervisionado em 

História II do Centro de Estudos Superiores de Parintins- CESP/UEA. O referido 

procedimento metodológico possibilitou trabalhar de forma motivadora a 

percepção dos conteúdos de História da Amazônia Pré-Colonial, usando letras 

das toadas dos Bois-Bumbás de Parintins e demais fontes que situam o tema, 

facilitando a estruturação do pensamento histórico e dos conceitos substantivos, 

conhecimentos e saberes da disciplina. Como metodologia utilizamos uma 

abordagem qualitativa correspondente às fases de pesquisa da Sequência Didática 

Interativa proposto por Oliveira (2013). Os resultados obtidos, demonstram que, 

essa experiência pedagógica no Estágio Curricular Supervisionado não só trouxe 

um olhar mais profundo e reflexivo para o ensino de história como também, a 

capacidade de explorar a realidade dos alunos e interligá-la aos seus conceitos 

internalizados resultantes do seu cotidiano, com os que estavam sendo 

trabalhados pelo professor na sala de aula, consideramos portanto, primordial, 

explorar o imaginário do aluno na produção do conhecimento histórico. 

 

Matheus de Mesquita e Pontes (IFMT) 

As crônicas de combate: Jorge Amado nas trincheiras da Segunda Guerra 
Mundial 

 

Após a declaração de guerra do Brasil a Alemanha, no transcorrer da Segunda 

Guerra Mundial (1942), uma parcela expressiva dos exilados políticos do Partido 

Comunista do Brasil (PCB) na Argentina e no Uruguai resolvem regressar 

clandestinamente no Brasil para impulsionar os esforços de guerra contra as 

forças fascistas, tanto no plano interno como externo. Jorge Amado integra essa 

leva de exilados, sendo que sua “trincheira” de atuação foi no jornal O Imparcial, 

na Bahia, redigindo crônicas diárias na coluna “Hora da Guerra” (1942-1944) que 

estavam a serviço da agitação bélica antifascista, em plena mediação com as 

posições estratégicas do campo comunista nacional e internacional. São textos 

breves que mantêm, em grande parte, a prosa poética existente nos seus 

romances. São também textos militantes, que se apropriam duma linguagem 

carregada de termos panfletários, não de cunho que possamos julgar negativo ― 

sem o intuito de absolver o autor das suas posições políticas ―, mas com caráter 

de interferir e de responder demandas imediatas do conflito que afetava toda a 

humanidade. A demanda da “unidade nacional” foi o principal tema das crônicas 

amadianas. 
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Merilin Baldan (UFMT) 

As implicações políticas e pedagógicas do discurso modernizador no início do 

século XX 

 

A pesquisa tem como objeto de estudo os conceitos científicos em circulação no 

início do século XX apropriados e utilizados na ação política de modernização da 

sociedade brasileira, por meio de personalidades e dos institutos acadêmico-

científicos. O interesse nessa temática se deve ao fato que o processo de 

apropriação e de uso dessas ciências tem (e tiveram) um uso político que revelam 

implicações na organização e normatização da sociedade brasileira, em especial, 

quando esses discursos são incorporados nas ideias pedagógicas e ressoam na 

ação educativa. De tal forma, o nosso objetivo geral é de apreender o papel e as 

implicações do uso dos conceitos científicos no projeto/discurso modernizador 

da sociedade; para tal, elencam-se os seguintes objetivos específicos: (a) 

Apreender as implicações do uso da ciência na conformação e normatividade da 

sociedade brasileira; (b)Compreender quais eram as ideias, conceitos e teorias 

científicas em circulação nesse período e como elas foram apropriadas pelos 

intelectuais brasileiros; (c) Identificar a apropriação e o uso destas teorias pelos 

intelectuais e os institutos. O referencial teórico terá como embasamento os 

conceitos de Hannah Arendt quanto a ação totalitária do Estado ao utilizar o 

discurso da ciência para apreender a ação política de modernização da sociedade, 

muitas vezes tomada como uma técnica neutra para as “repúblicas da ciência” e 

que não raro tiveram consequências desastrosas para a humanidade. O referencial 

metodológico dessa pesquisa está alinhado com a perspectiva da História Cultural, 

no qual elencam-se as contribuições de Certeau e Depaepe, em especial, no que 

tange a (re)escrita da história no processo de compreensão da dinamicidade e 

complexidade da história, procurando desmitologizar o conhecimento 

cristalizado pela história dos vencedores, além de apreender o processo de 

homogeneidade e heterogeneidade das ideias em circulação no período. Como 

temos observado, no início do século XX, a ciência foi mitologizada como 

alavanca da modernização e o seu discurso adentrou em diversos campos político. 

A educação, como loccus privilegiado para a conformação do moderno, isto é, na 

construção do “novo homem”, tem nos seus manuais escolares e na intervenção 

direta na escola um veículo de propagação e aplicação desses conceitos e 

ideologias. Desse modo, podemos compreender as redes de sociabilidade do 

poder no início do século XX, os autores dos manuais didáticos, em especial, 

dentro da Coleção Biblioteca Pedagógica Brasileira, e as intervenções que 

realizaram no âmbito educacional. 
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Michael Douglas dos Santos Nobrega (UFG) 

As faces de Cristo nascidas nos séculos XVII e XVIII: a iconografia e a História 

 

As imagens são importantes fontes documentais para compreensão do cotidiano 

da sociedade. O objetivo desse trabalho é fazer uma análise de gravuras e imagens 

relativas aos rostos de Cristo, produzidas durante os séculos XVII e XVIII e 

presentes em diferentes cidades do mundo moderno. Com o intuito de encontrar 

aspectos socioculturais através da análise iconológica da obra, que é fulcral para a 

compreensão de si, e do contexto histórico no qual a experimentação está 

inserida. Estabelecendo diálogos entre a iconologia e a produção de história. A 

pesquisa de cunho imagético nasceu da curiosidade sobre as múltiplas formas que 

Jesus é representado no período setecentista. Esse período foi um divisor de águas 

na produção de imagens, levando em conta a recorrente circulação de gravuras e 

orientações da Igreja, no tocante ao uso de imagens. Esse Jesus, que é o 

personagem principal do cristianismo, pratica religiosa difundida mundialmente, 

foi em alguns lugares a imagem e semelhança dos seus fiéis, e em outros uma 

imagem divinificada, criada nos padrões eclesiásticos para atender criar uma 

memória visual, decorrente do período. 

 

Miranice Moreira da Silva (UnB) 

Cleonice Moreira da Silva (UFBA) 

O que dizem as fontes: os jornais e a construção da notícia sobre a Micareta de 
Feira de Sanatana 1981 

 

O presente artigo é resultado de um exercício sobre o trato com as fontes, 

especificamente o jornal impresso. A produção está inserida no trabalho de 

pesquisa sobre territorialidades e sociabilidades na micareta de Feira de Santana. 

A partir de então, formulou-se a pergunta que orienta essa empreitada: o que 

dizem os jornais? Em um ensaio à essa resposta foi recortado um exemplar do 

Jornal Feira Hoje de 1981. Será analisada a capa e uma série de notícias que 

apresentaram e representaram os preparativos da festa; onde as intensões e 

expectativas foram exibidas. O ano de 1981 marcou o início da ressignificação do 

trio elétrico como protagonista dos festejos carnavalescos em uma perspectiva do 

moderno e da urbanidade, em uma ideia de cidade. (PESAVENTO, 2007) 

A micareta é uma derivação do carnaval na qual a principal diferença está no 

período de realização. O carnaval obedece a um calendário nacional no qual tem 

que ser realizado, oficialmente, nos três dias que antecedem a quarta-feira de 

cinzas, já a Micareta ocorre sempre após a Quaresma, podendo ser realizada a 

partir de então a qualquer momento. Por esse motivo a Micareta é caracterizada 

como um carnaval fora de época. Mantem-se o caráter carnavalesco no que se 

refere ao ato de festejar, porém a flexibilidade da data pode provocar alterações 

nas práticas de territorialização e sociabilidade no espaço da cidade.  



 

 

P
ág

in
a1

5
7

 

Além de noticiar, os jornais também influenciaram na construção dos significados 

festivos. Para além disso imprime uma normatização à festa, criando roteiros 

repetitivos que a anunciam, conforme Zélia Silva (2008). Nessa leitura, além de 

fonte, os jornais também são concebidos como como uma linguagem, que “não é 

um objeto, mas uma mediação; é esse através do quê, por meio de quê, nós nos 

exprimimos as coisas” (RICOUER, 1969, p. 86). Ao usar a linguagem jornalística 

os periódicos apresentam elementos que ajudam a compor uma opinião sem um 

rosto, que ganha o status de opinião pública. (CHAUÍ, 2006). Nessas perspectivas, 

o texto foi construir em uma perspectiva que valorize a forma e o conteúdo dos 

jornais por acreditar que esse conjunto compõem representações sobre a prática 

festiva. 

 

Mirella Ribeiro Pinto (UFU) 

A construção do papel social da mulher republicana na série “Chronica livre” de 

Olavo Bilac (1893-1894) 

 

Após a Proclamação da República, os intelectuais assumiram o papel de discutir 

o processo de consolidação do sistema republicano no Brasil, na tentativa de 

construir uma identidade brasileira. Diante das inúmeras configurações sociais e 

o esforço de modernização em que o país passava, a imprensa foi um importante 

veículo para discussão do papel social da população, dentre elas a mulher 

brasileira. Havia uma necessidade de modernizar os hábitos e controlar os corpos 

dessas mulheres, pois o futuro da nação dependia do bom comportamento dessas 

futuras mães. Desse modo, Olavo Bilac revela em suas crônicas a partir de suas 

experiências, os pensamentos, visões sobre os projetos políticos, e as relações 

sociais daquele período, servindo-se como observador privilegiado do papel social 

da mulher brasileira. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é o de analisar o 

modo como Bilac aborda as questões femininas, diante das novas configurações 

sociais vindas com a República. Essa análise será feita a partir das crônicas 

bilaqueanas da série “Chronica livre” publicadas no Gazeta de Notícias, periódico 

popular do Rio de Janeiro, entre os anos de 1893-1894. Vale destacar que nesse 

período Machado de Assis também colabora no mesmo periódico com a série de 

crônicas “A Semana”, que cumpria o papel de editorial do Gazeta de Notícias. 

Sendo assim, visamos estabelecer um diálogo e cruzar opiniões entre Olavo Bilac 

e Machado de Assis acerca dos temas envolvendo as mulheres daquela época, 

como o divórcio, prostituição, matrimônio, maternidade, trabalho e entre outros 

assuntos. 
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Mirian Regina Camargo Barroso (UFMT) 

História e cultura afro-brasileira e indígena: a Lei 11.645/08 e os livros didáticos 

de História para o Ensino Médio 

 

A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, a 

qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

cultura afro-brasileira e indígena”. Isso implica a necessidade de abordar a 

temática em questão no ensino de todas as disciplinas do currículo da educação 

básica, que inclui o ensino fundamental e médio. Consequentemente, essa 

temática aparece também no livro didático, uma vez que ele é um dos 

instrumentos mais utilizados pelos professores e alunos nos processos de ensino 

e aprendizagem. A relevância deste tema se situa na necessidade de fazer uma 

história do Brasil onde as diversidades culturais e étnicas sejam devidamente 

representadas, desmitificando a teoria da democracia racial que vimos ser 

amplamente difundida no Brasil. O racismo e o preconceito percorrem os 

corredores das instituições educacionais muitas vezes de forma velada, como 

percebemos nos estudos acerca do racismo institucional. A escolha de livros 

oficiais tem sua justificativa em virtude do papel fundamental no sistema 

educacional brasileiro, na prática docente bem como um imponente investimento 

financeiro por parte do Governo. Alguns autores alertam para a dimensão do livro 

como mercadoria, portanto se adequando as leis do mercado e da dimensão do 

uso que o Estado faz deste para além da obtenção de vantagens econômicas, mas 

também como instrumento de reprodução ideológica. Neste trabalho serão 

analisadas coleções de livros didáticos do ensino médio utilizadas no intervalo dos 

anos de 2013 a 2015 em uma escola estadual no município de Campinápolis-MT. 

Partindo do conhecimento de que esta é a única escola que oferta o ensino médio 

na zona urbana deste município, a versão do material didático pode representar a 

única versão para um determinado tema trabalhado, correndo o risco do trabalho 

com a “história única”. 

 

Moises Levy Pinto Cristo (UEPA) 

Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França (UEPA) 

Memórias e Práticas Educativas de Ex-internos do Hospital Colônia de Marituba-
PA (1940-1970) 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o Hospital Colônia de Marituba/PA 

como espaço de convivência social e prática educacional no período de 1940 a 

1970. O hospital Colônia de Marituba, como uma Instituição total, arregimentou 

centenas de vidas isoladas compulsoriamente por diretrizes de saúde pública 

nacional e regional. Funcionando em formato de Hospital-cidade, abrigou 

pessoas para o tratamento da hanseníase, que foram marcados por estigmas, 
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memórias, histórias, saberes e experiências sociais e educativas. Ele se constituiu 

como uma pequena cidade contendo casas, pavilhões, escolas, igrejas, delegacia, 

prefeitura, hospital e espaços de lazer. Ao dialogar com a história oral, 

apresentaremos as narrativas de memórias de uma ex-interna carregada de 

sentimentos de um tempo vivido e marcado por alegrias, tristezas e saudades. 

Utilizamos ainda imagens e jornais da época. As narrativas como uma forma de 

ensinamento, aliada às iconografias, assim como os textos e testemunhos, são 

importantes fontes de evidência histórica registrando atos de testemunhas 

oculares. Os teóricos Bresciane/Narxara (2004), Bosi (1998), Burke (2017), 

Goffman (1994), Halbwacs (2003), Le Goff (2016), Meihy/Holanda (1997) 

fundamentam as análises. O Hospital Colônia de Marituba/PA esteve marcado 

por ensinamentos e testemunhos de pessoas, que vêm depor daquilo que viram, 

diante do eu que não viu, revelando experiências de vida de um grupo que foi 

silenciado pela história brasileira, o hanseniano. Marituba fez parte de um cenário 

em que a humanidade queria esquecer, mas que por meio da memória, revelam 

um lugar de experiências de sociabilidades e práticas educativas. 

 

Mona Mares Lopes da Costa Bento (UFGD) 

Uma História de afetividades e lutas: Chiquinha Gonzaga e a sociedade carioca 

pelo víeis de suas biografias 

 

Esse é o primeiro esboço de uma pesquisa nas suas etapas iniciais de 

desenvolvimento, mas almejamos pensar de forma dialógica a relação da história 

de vida de Chiquinha Gonzaga com a história da cidade do Rio de Janeiro, 

identificando as inter-relações que marcam e compõem a relação indivíduo e 

sociedade como um processo dinâmico onde os sujeitos tencionam com suas 

escolhas as mudanças que configuram as paisagens sociais. Inegavelmente, 

Chiquinha Gonzaga vivenciou de forma sui generis sua relação com a cidade e os 

grupos culturais que a compunham, explicitaremos ao longo de nossa 

comunicação algumas fontes e historiografias que nos permitam aprofundar nosso 

entendimento deste processo, contextualizando aspectos da vida da maestrina 

com as lutas sociais e políticas encampadas pelos sujeitos históricos do período. 

Embora a lembrança não seja uma das principais preocupações dessa pesquisa, 

ela não deixa de ser um ganho importante quando pensamos a história das 

mulheres no Brasil e o lugar destacado para Chiquinha Gonzaga nesta narrativa, 

quase sempre, vista unicamente como compositora de “Ó abre alas”, mas sem 

refletir para o fato de que ela foi uma mulher que abriu as alas da sua própria vida 

e pediu passagem a fórceps para ocupar o seu lugar na história, lugar este cuja 

proposta de nossa pesquisa é compreender e problematizar. 
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Mônica Abed Zaher (Mackenzie) 

A moda de Coco Chanel e as questões de gênero: aspectos culturais e sociais 

 

Gabrielle Bonheur Chanel, conhecida por Coco Chanel protagonizou uma das 

mais intensas experiências vividas por uma mulher na Europa do século XX. Em 

meio a uma educação solitária, criada em um orfanato, quando criança sonhava 

em viver as histórias de princesas e heroínas de romances das leituras às quais 

tinha acesso. Conviveu com meninas da mesma idade, com diferentes condições 

sociais, nas quais se inspiraria para criar uma maneira de reproduzir o mesmo 

glamour ostentado por elas - oriundas de famílias abastadas - porém de maneira 

acessível financeiramente. Mais tarde, enfrentando a necessidade de 

sobrevivência, apoiada por amigos dos mais variados segmentos da sociedade, 

Chanel desenvolveu sua capacidade criativa, sem sucumbir às regras de uma 

sociedade disciplinadora, norteada pelos sistemas políticos e culturais vigentes na 

época. Compreendendo as necessidades femininas em relação à vaidade e às 

novas propostas de vida trazidas pelas questões econômicas e sociais oriundas das 

consequências da época, tais como I Guerra Mundial, trabalho feminino nas 

fábricas e outros, criou um estilo livre de estereótipos e ofereceu às mulheres a 

possibilidade de se vestirem de forma menos rígida, mais confortável e 

direcionada às atividades para as quais passavam a se dedicar. O ambiente artístico 

no qual circulava permitia que suas criações fossem usadas e admiradas. Chanel 

soube aproveitar as oportunidades para conhecer de perto tanto as artes quanto 

os esportes e compreendeu que as mulheres poderiam, assim como os homens, 

vestir-se de maneira confortável e prática, importando várias peças do vestuário 

masculino para o feminino. Chanel fez uma moda despretensiosa para a época, 

pensando em si mesma, suas necessidades e vontades, não sem pensar, também, 

nas intenções e necessidades de outras mulheres. Sua ideia era inovar para 

atender. Entretanto, com o reconhecimento de suas habilidades e a admiração 

desenvolvida por suas roupas, seu nome se tornou símbolo de liberdade, vivida 

por uma mulher cuja maior característica estava na autenticidade. O estilo Chanel 

apresentou uma nova moda não apenas pelo vestuário, mas pelo novo estilo de 

vida proposto pela época. Conceitos de moda andrógina desenvolvida por ela 

permeiam as questões de gênero desde então e permanecem como importante 

discussão na contemporaneidade. Sua marca tem grande representação financeira 

no mundo contemporâneo, representada em muitos países. A simbologia da 

marca Chanel traz à discussão não apenas a moda, como também o significado 

do consumo do estilo Chanel. 

 

Monique Hellen Santos Reis Cerqueira (UFS) 

A estratégia política do império com a Guerra do Paraguai 

 

A presente comunicação tem como finalidade discutir a estratégia política do 

Império com a Guerra do Paraguai. Pensa-se que D. Pedro II fez uso de uma 
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identidade nacional aflorada incialmente em meio ao conflito, para tentar dar 

concordância e estabilidade a monarquia, visto que o objetivo durante seu governo 

foi a construção de uma cultura política que possibilitasse a integração de todas as 

camadas sociais. Portanto, é preciso analisar melhor o papel da guerra nesse 

processo, como também toda manipulação simbólica presente nas representações 

discursivas travadas nos jornais durante o período. Desse modo, o estudo em 

questão utilizou da análise de fontes primárias, como duas cartas do Barão de 

Mauá (1813-1889), que possibilitaram compreender os interesses diplomáticos do 

mesmo para ajudar o Brasil na região do Prata; os periódicos que se apropriaram 

do conflito com embates ideológicos entre conservadores e liberais, além de 

destacar a percepção da população sobre o acontecimento; obras memorialísticas 

como as de Richard Burton e Max Von Versen, biografias que incidiram sobre as 

representações forjadas, bibliografias acerca da historiografia da guerra com 

discussões atuais, assim como todo contexto político, econômico e cultural do 

Império brasileiro. Ademais, a pesquisa quer contribuir com os estudos em torno 

da Guerra do Paraguai ao destacar sua influência na tentativa de forjar uma 

identidade nacional e seu uso político como uma estratégia simbólica para 

legitimar o poder do monarca. 

 

Naiara Cristina Gonçalves Rocha Passos (UFMT) 

O Novo cinema Latino americano pela perspectiva decolonial 

 

Compreender o Novo Cine Latino americano enquanto manifestação de 

resistência epistêmica em oposição ao conhecimento produzido, não apenas pela 

modernidade eurocêntrica, mas por toda cultura hegemônica imperialista, que 

impôs a condição de inferioridade aos povos colonizados, é também uma forma 

de saber.  

É necessário se fundamentar nos conhecimentos produzidos pela 

interculturalidade epistêmica do grupo modernidade/colonialidades, em oposição 

à colonização imposta pela colonialidade do poder e do saber. A bibliografia foi 

pensada e pesquisada com fontes que pudessem dar suporte para a realização 

desta pesquisa. Inicialmente, foram utilizadas as obras de: Jean-Claude 

Bernardet’; Glauber Rocha; Ella Shohat e Robert Stam; Fernando Mascarello; 

Tereza Ventura; José Carlos Avellar; Ismail Xavier. Sobre à perspectiva 

modernidade/colonialidade, os autores Aníbal Quijano, Enrique Dussel; Mignolo 

Na primeira parte do artigo será apresentado um esboço do colonialismo na 

América Latina e os conceitos de subalternidade, imposta pela 

modernidade/colonialidade, e uma análise do conceito de colonialidade do 

poder, pós-colonial e matrizes coloniais. O autor Aníbal Quijano (2005), explica 

em seus livros que aos povos colonizados, foi imposto a colonialidade do poder 

com base na classificação racial, por meio de mecanismos políticos, econômicos, 

militares e epistêmicos. A colonialidade do saber, resultante da colonialidade do 

poder, tem como pressuposto a inferiorização de outras formas de saber.  
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A segunda parte será uma breve apresentação da historiografia do cinema, desde 

os movimentos de vanguarda do cinema, sua origem, até a chegada do cinema 

moderno, buscando compreender o fenômeno cinematográfico e seu potencial 

como fonte de conhecimento. Dessa forma é necessário compreender o contexto 

histórico que tornou realidade o Novo Cinema Latino americano, e o nome do 

cineasta brasileiro Glauber Rocha aparece como um dos seus idealizadores, seu 

objetivo era a resistência à invasão cultural promovida pelo cinema dominante, e 

propor uma perspectiva de conhecimento da interculturalidade epistêmica da 

América Latina e assim como já dito desenvolver. 

 

Naiara Martins de Oliveira Paes (UFG) 

Da juventude às juventudes: interpretações em torno das representações sociais, 

mídia goiana e violência urbana 

 

Ao dizer sobre violência exercida pelo jovem, temos de levar em conta uma série 

de fatores que possam trazer à tona os porquês de tais atitudes, englobando-o 

também como vítima social e cultural. Assim, dentro da atual conjuntura brasileira 

na qual a diferença, segregação e exclusão social são determinantes, percebe-se 

que a juventude sofre com representações sociais produzidas e reproduzidas 

principalmente pela mídia impressa e televisiva. O trabalho proposto teve como 

objetivo analisar interpretações construídas pela mídia impressa goiana (Diário da 

Manhã, Daqui e O Popular) no ano de 2014 em vista a apreender o contexto de 

violência em que o jovem está inserido bem como as representações sociais 

desenvolvidas em torno dessa problemática e na medida do possível, o processo 

de segregação vivenciados pelos mesmos como resultado da dinâmica sócio-

espacial, na qual o outro, o diferente, é visto como estranho. Portanto, para 

construção e análise dessa proposta foi essencial a utilização de autores como 

Durkheim, Moscovici e Jodelet através da teoria das representações coletivas e 

sociais. Para o discurso mediante ao fenômeno de violência, adentram autores 

como Michel Wieviorka e Elisabeth Rondelli. 

 

Natalia Dias Madureira (UFMT) 

Mulheres, política e poder: nobreza feminina e autoridade no ocidente medieval 

 

A Idade Média foi belicosa e viajante, o que fazia da guerra assunto familiar à seus 

contemporâneos, o que demandava não somente o emprego de onerosas 

provisões mas também a colaboração de material humano tanto quanto possível. 

E o que acontecia com as propriedades de duques, condes, marqueses e 

imperadores quando estes se encontravam em campo de batalha ou em trânsito? 

Ficariam víveres, vassalos, plantações, questões administrativas, terras, conflitos 

internos, dentre outras questões cotidianas, congeladas por meses ou mesmo anos 

à espera do retorno da essência logística personificada por seu senhor? A quem 
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deveriam reportar os eventos recorrentes característicos de toda vida em 

sociedade? Esse trabalho visa demonstrar que, muitas vezes, o destino dos que 

ficam era de responsabilidade das mulheres. Cabia às senhoras, mães, esposas, 

irmãs e filhas de soberanos, o controle e a administração dos domínios da família. 

Na França, Itália e Germânia podemos identificar personagens femininas que se 

colocaram em posições de comando e desempenharam funções de liderança ao 

manter e, por vezes, prosperar riquezas. Contudo, o fato de mulheres 

apropriarem-se, ainda que por necessidade, de postos de comando germinava em 

muitos religiosos contrariedade e desaprovação. Por conseguinte, seus feitos não 

eram registrados em demasia e sua atuação pouco notada. 

 

Nathally Almeida Sena (UFMT) 

Novas questões em cena por meio da trajetória do Asdrúbal Trouxe o 
Trombone(1970): Análise de Trate-me leão 

 

Na perspectiva da História Cultural, este trabalho visa contribuir para o 

preenchimento das lacunas existentes no que diz respeito à memória histórica 

construída entre o engajamento e o desbunde na cena teatral brasileira. A partir 

da análise de Trate-me Leão (1977) como primeira obra experimental do grupo 

teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, evidenciam-se as discussões voltadas para 

o teatro experimental na década de 1970. Estes aspectos nos impulsionam na 

busca da compreensão do lugar ocupado pelas produções no recorte temporal 

proposto, bem como a percepção acerca das hierarquias outrora 

institucionalizadas no âmbito artístico às mesmas, em meio às ampliações de 

preocupações e interesses postos para debate em cena. O conceito de 

Representação e Recepção de Roger Chartier, mostrou-se caro frente ao 

levantamento de uma problemática que nos auxilia a pensar a obra de arte como 

objeto de análise da pesquisa histórica. A apreensão dos indícios de recepção e 

observação das críticas teatrais foram necessárias para compreensão e exposição 

do trabalho do grupo no período, o que fomenta e possibilita o debate entre arte 

e sociedade. Desta maneira trata-se de uma averiguação cuidadosa, já que as fontes 

aqui referidas já foram analisadas e hierarquizadas outrora. 

 

Nayara Crístian Moraes (UFG) 

Goiás de memórias e vozes sonoras: a música goiana no regime militar brasileiro  

 

Já há alguns anos os historiadores começaram a se preocupar em colocar a música 

como corpus de análise; e como elemento constituinte da cultura essa arte nos 

ajuda a entender o mundo por meio dos discursos (dizíveis, escritos, audíveis e 

sonoros), memórias, narrativas, e verdades que nela se inscrevem. Verdades não 

absolutas, mas construídas, pelos sujeitos ao longo dos processos históricos. 

Discursos que relacionam o dito e o não dito, as relações de poder e os 
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acontecimentos, que constroem a rede de significados que podemos chamar de 

dispositivo, como afirma Michel Foucault ao longo de sua obra. A música é 

considerada neste trabalho como um dispositivo discursivo, cultural e social, 

imbuída de memórias em funcionamento, que articuladas aos acontecimentos e 

narrativas de determinado recorte temporal, nos mostra a historicidade que nos 

faz compreender o jogo entre passado e presente. Neste caso trazemos à tona um 

recorte temporal que inscreveu uma etapa sombria na história brasileira, ainda 

indagada devido à complexidade que a envolve: a Ditadura Militar ou Ditadura 

Civil Militar. Apesar do tema ter sido muito estudado pelos historiadores, a 

perspectiva cultural do período em Goiás continua quase vazia. É pensando nessa 

ausência que se trará neste trabalho vozes ainda marginalizadas pela historiografia. 

Vozes carregadas de protesto e brasilidade, conceito de Marcelo Ridenti. Vozes 

que se encarregaram de mostrar que na cultura goiana os artistas não estavam 

inertes às torturas, prisões, corrupção, inflação e ufanismo que irradiavam dos 

chamados “Anos de chumbo”, que assolavam também o chão de Goiás. Odair 

José, Léo Jaime, Lucas Faria, Adalto Leal, Ely Camargo, dentre outros... em meio 

a festivais e sonhos de gravar discos, também tiveram que sujeitar suas músicas à 

Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), órgão criado para censurar e 

impedir o “imoral”, o “subversivo”, a resistência ou transgressão, e calar o 

contrário ao regime autoritário. Mas como nem só de protesto viveu a música 

brasileira no período, o ufanismo também chegou no interior, Lindomar Castilho 

e “Os filhos de Goiás” são exemplo disso. Ao lado da campanha lançada pelo 

general Médici, “Esse é um país que vai pra frente” ou “Brasil, ame-o ou deixe-

o”, nascia em Goiás canções que exaltavam o exército, chamava o povo e erguia 

o verde e amarelo do Brasil. Diante do posto o objetivo deste trabalho é dar 

visibilidade à rede de discursos que compuseram o cenário musical goiano nos 

chamados “Anos de chumbo” e assim elucidar o que José R. Tinhorão escreveu 

do feito de Ely Camargo, uma das principais representantes da música goiana na 

época, que teve a tarefa de: “Fazer cantar por sua voz, tão cheia de emoção e de 

sonoridade, a voz anônima do povo que – apesar de tudo- canta e traduz no seu 

canto a alma da própria terra”. 

 

Ney Iared Reynaldo (UFMT) 

Guerra do Paraguai, um conflito anunciado (1852-1864) 

 

Esta comunicação propõe analisar os fatores regionais que, na Província de Mato 

Grosso, contribuíram para a deflagração da Guerra do Paraguai. A fronteira, 

conceito que subsidiou a análise, foi abordada no sentido territorial e concebida 

como expressão da dinâmica que a ocupação do território por distintas sociedades 

imprime. Foram focalizados, principalmente, os anos de 1852 a 1864, período 

que inicia com a liberalização do rio da Prata (Paraná) à navegação internacional, 

fato que recuperou a navegação até o Atlântico Sul para as comunidades 

ribeirinhas brasileiras e paraguaias que viviam nas margens do rio Paraguai. Na 

Província de Mato Grosso (Brasil) e no Departamento de Concepción (Paraguai), 
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foi vivenciada uma experiência de fronteira de conflitos e intercâmbios durante o 

período colonial (século XVIII). As disputas territoriais se agravaram após a 

independência do Paraguai (1811), quando ocorreu um crescente isolamento 

fronteiriço, decorrente de dificuldades promovidas pelos governantes do país 

vizinho. Em vista dessa situação, a Província de Mato Grosso reorganizou suas 

atividades econômicas, vinculando-as aos mercados regional e nacional. Com a 

reabertura da navegação pelo rio Paraná, em 1852, o rio Paraguai tornou-se alvo 

de disputas entre brasileiros e paraguaios pela livre navegação, pois os países 

envolvidos tinham posições distintas quanto ao tema. De 1854 a 1856, as 

dificuldades de navegar no trecho do rio que cruzava o Paraguai, impostas por 

esse país, ocasionaram prejuízos econômicos e a necessidade de militarizar a 

Província com o fortalecimento das guarnições militares na região em litígio. A 

partir de 1856, fruto de acordo diplomático, assinado entre as duas nações, a 

navegação no rio foi facilitada. Porém, os desentendimentos permaneceram, 

entretanto, com o Paraguai apontando uma série de inciativas (tais como ocupação 

de terras, captura de escravos fugidos, invasões indígenas, etc), oriundas da 

Província de Mato Grosso, que o prejudicavam. 

 

Nubia Prado de Carvalho (UFMT) 

Entre gênero e arte: história do ensino de História e quadrinhos no Brasil 

 

O Ensino de História no Brasil tem uma trajetória marcada pelos interesses do 

Estado sobre a formação do cidadão brasileiro. Independente do período 

analisado percebe-se que o conceito de cidadão esteve relacionado a um modelo 

acrítico, que pudesse aceitar com passividade as decisões de políticos que pouco 

se interessavam com os brasileiros comuns. Nesse sentido a educação auxiliou na 

manutenção de realidades que quando questionadas posteriormente pela 

disciplina de História motivou sua crise enquanto código disciplinar que só 

conseguiu se reerguer no fim da década de 1980. Nesse sentido as Histórias em 

Quadrinhos (HQs) tiveram um papel de reprodução de valores do Estado, 

procurando inculcar nas educação de crianças e jovens uma conduta passiva, 

norteada para a valorização do trabalho como forma de ascensão social. 

Atualmente percebemos uma aceitação desse tipo de literatura dentro das escolas 

e sua valorização como forma de investigação histórica. Nesse sentido pretende-

se nessa comunicação fazer uma breve análise sobre a História do Ensino de 

História no Brasil e enfatizar de que maneira as Histórias em quadrinhos foram 

utilizadas pelo Estado, para tanto o objeto de estudo foi analisado a partir da 

pesquisa bibliográfica. 
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Osvaldo Rodrigues Junior (UFMT) 

A História Cultural e os livros didáticos de História no Brasil: um breve estado da 

arte da questão 

 

Estudos de tipo “estado da arte” acerca das pesquisas com livros didáticos no 

Brasil indicam a importância dos referenciais da História Cultural para o aumento 

do número de trabalhos e ampliação das abordagens. Diante dessa constatação, o 

objetivo deste trabalho foi analisar as contribuições da História Cultural para as 

pesquisas com livros didáticos de História no Brasil. Os objetivos específicos do 

trabalho foram: a) Inventariar os trabalhos sobre os livros didáticos de História 

publicados na forma de livros nas últimas quatro décadas no Brasil; b) Selecionar 

uma amostra de livros que permitisse compreender as mudanças no campo de 

pesquisa em livros didáticos de História no Brasil; c) Analisar o conteúdo dos 

livros selecionados. Na análise assumimos como referencial teórico-metodológico 

alguns procedimentos da análise de conteúdo e a sociologia do conhecimento de 

Pierre Bourdieu (2004), principalmente o debate acerca da cultura letrada, 

enquanto “jogo de referências”, que permite identificar movimentos de 

diferenças, reverências, distanciamentos e atenções dos autores em relação as 

referências. Os resultados parciais nos permitiram confirmar a presença dos 

referenciais da História Cultural nos trabalhos publicados na década de 1990, e 

mais destacadamente nas décadas de 2000 e 2010. O “jogo de referências” 

permitiu observar movimentos de reverência e atenção em relação aos autores da 

História Cultural, que contribuíram para alterar o status dos livros didáticos de 

História. Antes visto como instrumento ideológico a serviço das classes 

dominantes, os livros didáticos de História passaram a ser compreendidos na sua 

complexidade a partir de elementos dos processos de produção, edição, 

comercialização e uso. Dessa forma, concluímos que a História Cultural 

contribuiu sobremaneira para a construção e ampliação do campo de pesquisas 

em livros didáticos de História no Brasil.  

 

Paula Mendes dos Santos (UNEMAT) 

Violência de gênero e políticas públicas: mulheres negras em foco 

 

Refletindo sobre o papel social que era imposto as mulheres ocidentais nos 

séculos passados onde elas eram subjugadas pelas ordens de alguma figura 

masculina, tudo muito normal para o modelo patriarcal, houveram mudanças 

significativas pelas quais conseguiram alcançar uma certa liberdade de serem 

quem são, através de organização e luta sociais, participação na vida política, no 

mercado de trabalho, nas artes e outros espaços que antes lhes era negado, 

conquistaram também direitos civis e trabalhistas, embora muitos aspectos 

tenham de ser melhorados para que haja equidade na luta por igualdade de gênero 

e para isso o feminismo é imprescindível. Apesar de tantas conquistas as mulheres 

continuam sendo alvo de violência de gênero, ou seja, são violentadas apenas pelo 
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fato de serem mulheres. Leia-se violência não apenas a física mas também sexual, 

psicológica, moral, tortura e discriminação. Conforme dados contidos em estudos 

como o Mapa da Violência e Atlas da Violência que discutem situação de 

violência no Brasil, a violência contra a mulher mostra-se ainda mais díspar 

quando se compara a raça, ou seja, mulheres negras são mais vitimadas pela 

violência que mulheres brancas. Contudo a diminuição do índice de violência 

contra mulheres perpassa por várias ações que vão desde a sensibilização dos 

agressores, leis eficazes, educação menos sexista e mais equânime e claro políticas 

públicas realmente efetivas para proteção e acolhimento de mulheres que já 

sofreram violência e de modo mais necessário políticas públicas que visem não 

permitir que a violência ocorra. Nota-se a necessidade de um recorte racial ao 

definir e implementar essas políticas públicas, sabendo que violência contra 

mulheres brancas vem diminuindo ao longo dos anos e o inverso está ocorrendo 

com a população de mulheres negras. Apesar de leis como Maria da Penha (Lei 

nº 11.340/06) e a Lei nº 13.104/2015 que prevê o feminicídio como circunstância 

qualificadora do crime de homicídio com caráter hediondo, tem-se a impressão 

de que estas não se tornaram tão eficazes contra a violência cotidiana sofrida por 

mulheres negras, em sua maioria periféricas e/ou em situação de risco. Cabendo 

ao estado, poder público e sociedade civil organizada a promoção de ações que 

viabilizem o atendimento a demanda social da população negra e feminina, 

quando o assunto é violência de gênero. 

 

Paulo Alberto dos Santos Vieira (UNEMAT) 

Violências, Fronteiras e Saberes: ação afirmativa, universidade e saúde mental 

 

Pesquisas recentes realizadas no Curso de Enfermagem da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, na cidade de Cáceres, apontaram com alguma frequência 

sintomas e distúrbios relacionados à saúde mental. As práticas pedagógicas, a 

organização e a gestão universitária e a baixa representatividade desses estudantes 

no currículo surgem como possíveis situações deflagradoras de distintos níveis de 

sofrimento emocional por parte de estudantes. Estes eventos que foram 

sistematizados e apresentados publicamente. Buscamos neste ensaio realizar uma 

breve discussão a respeito do que as pesquisas puderam constatar, conectando-a 

com movimentos mais amplos apoiados em políticas públicas educacionais como 

é o caso das ações afirmativas. Ao longo da primeira década o debate sobre tais 

políticas centrou-se, basicamente, na constitucionalidade ou não da forma de 

ingresso em cursos universitários no Brasil. O debate sobre a permanência aos 

poucos foi se tornando mais visível, trazendo elementos que complexificam esta 

nova realidade dos campi universitários brasileiros. O debate mais tradicional está 

no contexto dos planos de assistência estudantil e das condições materiais que 

assegurem o êxito, ou seja, que o término do curso superior seja ratificado. Ao 

mencionarmos a questão da permanência de estudantes negros (e provavelmente) 

cotistas, pretendemos problematizar esta temática à luz do encontro – que pode 

ser mais ou menos tenso – de perspectivas de mundo distintas. Levantamos a 
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hipótese, para o caso do Curso de Enfermagem da Universidade do Estado de 

Mato Grosso, de que em alguma medida os sofrimentos emocionais e psíquicos 

vividos por estudantes podem estar relacionados com bases epistemológicas que 

agora tencionam o ambiente acadêmico. Marcadamente influenciada pelo 

pensamento social formulado no Ocidente, a universidade brasileira pode estar 

pouco receptiva a esta diversidade racial que introduz novas perspectivas para a 

produção do saber e acredita-se que o resultado destas tensões emerge nos relatos 

que apontam a presença de distúrbios sociais relacionados à saúde mental. Em 

outras palavras, a presença negra no interior dos campi universitários apresenta o 

potencial de questionar as bases epistêmicas sobre as quais a própria instituição 

foi erguida ao longo das últimas décadas. Deste ponto de vista, propomos 

enxergar os distúrbios mentais sob outra ótica, a que é reflexo de estruturas, físicas 

e simbólicas; reais e elaboradas que parecem ter reagido violentamente à presença 

da diversidade em espaços públicos que até recentemente eram mais uma das 

expressões de desigualdades construídas a partir da diferença, neste caso a racial. 

 

Paulo Roberto de Jesus Menezes (UERJ) 

As galerias de pessoas ilustres e a disputa pelo passado na cultura histórica do 
Brasil oitocentista 

 

O século XIX é aos historiadores/as fonte inesgotável de estudos. Momento no 

qual tudo que era sólido desmanchava no ar (BERMAN), as certezas ruíam e 

outros caminhos se abriam frente aos homens e mulheres. No Brasil oitocentista 

não foi diferente. Em meio às turbulências políticas na Europa, a “dramática e 

extraordinária” (KIRSTEN, 2008) transferência da corte portuguesa para o Rio 

de Janeiro, que pôs em dúvida a natureza da monarquia, do império e da nação 

portuguesa, contribuiu de forma inequívoca para novos arranjos sociais, culturais 

e econômicos, deixando marcas indeléveis em nossa história. Do encontro entre 

portugueses da Europa e portugueses da América ou dos exilados e residentes 

(KIRSTEN, 2008) resultaria outro olhar para o tempo pretérito. De um lado, os 

primeiros reafirmavam sua identidade recorrendo ao passado heroico através dos 

grandes feitos praticados por seus antepassados. De outro, surgia lentamente entre 

os últimos um sentimento de diferenciação, pois o presente já não podia ser 

medido apenas pelo tempo pretérito. Identidades transitórias em busca de suas 

histórias. Assim, na modernidade oitocentista, mundo que via o passado com 

outras lentes, escrever biografias aparecia como uma das formas de mostrar o 

homem que emergiu das transformações ocorridas: nem único nem reconciliado, 

antes múltiplo, cheio de vida, conflituoso, feito de diferenças e de contrastes. Daí 

a importância de conjugar a biografia a outros textos, especialmente ao retrato. 

No Brasil, a disputa pelo passado na cultura histórica do século XIX também se 

daria através desta arte. Se nas primeiras galerias de ilustres aqui reproduzidas o 

que prevalecia eram imagens de nobres portugueses, na década de1860, 

influenciada pelo texto Iconografia Brasileira de Manuel de Araújo Porto-Alegre, 

começaria a circular na corte do Rio de Janeiro a Galeria dos Brasileiros Ilustres, 
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produzida pelo litógrafo Sebastião Sisson. Por suas características – era composta, 

em sua maioria, pelo retrato de personagens contemporâneos - penso que ela 

representa um ponto de inflexão na elaboração das galerias que aqui circularam. 

Assim, tomando à François Hartog a noção de regime de historicidade, o objetivo 

desta comunicação é analisar a interação entre imagem e texto nessas obras e 

propor que este fenômeno é ao mesmo tempo indício de uma transição do antigo 

ao novo regime de historicidade bem como nos mostra intensa disputa pelo 

passado na cultura histórica do Brasil oitocentista. 

 

Pedro Vilarinho Castelo Branco (UFPI) 

Virilidades e práticas sacerdotais no Piauí oitocentista 

 

O artigo analisa as condições de vivência do sacerdócio no período Imperial 

brasileiro, especificamente na Província do Piauí. Na reflexão, percebemos os 

padres na dimensão das virilidades, como homens que – para além da 

particularidade de ocuparem a função pública do sacerdócio – tinham vivências 

cotidianas marcadas pelas condições existenciais no Piauí oitocentista. Desta 

forma, analisaremos os discursos com caráter prescritivo, que procuravam definir 

padrões aceitáveis para os clérigos. Na sequência, abordamos as práticas 

cotidianas dos padres oitocentistas. Na formatação do argumento, utilizamos 

livros de memória, relatos literários, obras de caráter historiográfico, jornais que 

circularam em Teresina, ofícios e correspondências trocadas entre o Bispo da 

Diocese do Maranhão, e autoridades da Província do Piauí e ainda o Livro de 

Tombo da Paróquia de Valença do Piauí, documentos que dão conta de intrigas, 

queixas e práticas, nem sempre canônicas, dos padres oitocentistas. Ao final 

afirmamos que as possibilidades existenciais dos padres sofreram significativas 

mudanças entre o meio do século XIX, período em que a Igreja gozava do status 

de religião oficial do Império, e o início do século XX, quando, livre da 

subordinação ao Estado, a Igreja Católica no Brasil se encontrava com a difícil 

tarefa de reinventar-se. 

 

Priscila de Lima Alonso (Mackenzie) 

Entre a roda e o hospício: o lugar da mulher na medicina higienista 

 

Nos primórdios do século XX, com o desenvolver da República, o Brasil passava 

por uma época de profundas transformações que refletiam na estrutura social, 

política e econômica, nos hábitos e na vida cotidiana das cidades. Processos de 

civilização e urbanização passavam a ser empregados na tentativa de trazer o 

progresso e a europeização da nossa nação.  

Nesse contexto brasileiro, a medicina social emergiu como grande novidade. 

Medicina assim chamada pela forma como tratou a questão da saúde da 

população e pelo modo como procurou intervir na sociedade de maneira global, 
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como saúde pública. Medicina que servia de apoio científico para validar o uso 

do poder do Estado, que era usada para penetrar na sociedade e incorporar o 

meio urbano como alvo da prática e da reflexão médica, sobretudo nas grandes 

cidades. 

Exercer a medicina tornou-se recurso de controle urbano, institucional, de 

indivíduos em sociedade. A moral foi associada à doença e a medicina foi vista 

como aquela que poderia garantir o equilíbrio entre o físico e o moral do ser 

humano. 

Diante disso, este trabalho pretende analisar o controle que essa medicina social, 

adjetivada também de higienista, procurou exercer sobre os indivíduos e suas 

relações sociais e morais. De maneira mais específica, refletiremos sobre a 

influência que os médicos higienistas exerceram sobre a mulher, sobre sua moral, 

sobre seu corpo e sobre seus gostos. Analisaremos como emergiu um movimento 

de moralização e de padronização de comportamentos femininos, objetivando 

preservar não só a sociedade como um todo, mas também a honra das mulheres 

e assegurar papéis, comportamentos e qualidades aceitáveis e desejáveis. Nesse 

processo, o discurso dos médicos higienistas recaiu firmemente sobre a Roda dos 

Enjeitados (onde muitas mulheres se viam obrigadas a abandonarem seus bebês) 

e sobre a loucura feminina, que, segundo tais médicos, seria mais facilmente 

evitada se a mulher experimentasse a maternidade. Delineava-se assim, a 

preferência por um tipo específico de mulher, aquela que seria boa mãe, boa 

esposa, boa dona de casa, frágil, ingênua.  

Através dos ditames dos médicos higienistas, procurava-se banir socialmente 

aquelas mulheres que não apresentavam comportamentos aceitáveis. Ao serem 

alvo da análise, da medicalização e da internação, as condutas das mulheres eram 

julgadas por meio de um prática moral e médica ambígua que, supostamente, 

visava extirpar o mal da sociedade, trazendo os tão almejados progresso, ordem e 

civilização. 

 

Priscila de Oliveira Xavier Scudder (UFMT) 

Pólvora e Asfalto: Uma reflexão sobre o extermínio da população negra a partir 

da decolonialidade 

 

O atual cenário político brasileiro, desnudou qualquer ilusão sobre o mito da 

harmonia racial. Diante de um governo exercido por um presidente ilegítimo, 

apoiado por um parlamento conservador, masculino e de maioria branca, 

políticas que relegam as camadas populares ao completo desamparo social não 

cessam de ser propostas e aprovadas. Tais políticas, que são urdidas em um 

momento de campanha eleitoral veiculam e incentivam práticas e discursos 

racistas e classistas, e têm provocado uma onda de violência cada vez maior sobre 

a população negra, afinal a pobreza, a vulnerabilidade, a exclusão social tem cor. 

Esta situação confirma, entre outras coisas, a tese de Castro-Gomez e Grosfoguel 

(2005), de que não existe capitalismo sem racismo. Indicadores desta tese podem 

ser encontrados por observadores e pesquisadores atentos das ações ostensivas e 
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repressivas da Segurança Súplica nacional, que verificam que o uso e a 

constituição dos dispositivos de punição, entre eles a prisão, tem como alvo deste 

poder violento, a juventude, negra e de periferia. As imagens dos confrontos entre 

PMs e milícias ao longo do território brasileiro, veiculadas cotidianamente e à 

exaustão pela mídia oficial, não apenas constroem e reforçam a ideia do negro 

como elemento perigoso e inimigo natural da população, como demonstram e 

noticiam para todo país a atualidade dos estudos de Abdias do Nascimento sobre 

o genocídio do negro brasileiro. No ano de 2010, as televisões brasileiras fizeram 

circular imagens de “traficantes” da Vila Cruzeiro e do Complexo da Rocinha, 

fugindo de policiais durante operações do BOPE nestas comunidades. As 

imagens, de certa maneira, comemoradas por grande parte da população e por 

apresentadores de programas policialescos sensacionalistas, mostravam jovens 

negros, de chinelos (alguns descalços), sem camisas, alguns armados, fugindo para 

a mata, ou correndo em fila, sendo “observados/perseguidos” do alto por 

helicópteros e por terra pelos homens do BOPE. Uma das imagens mais 

acessadas nas redes sociais, foi a de um “traficante”, alvejado por um tiro disparo 

de dentro de um caveirão, despencando do alto do morro. Nesta comunicação, o 

objetivo é problematizar as ações do aparelho da Segurança Pública, em especial 

a intervenção nas favelas do Rio de Janeiro, acentuando o viés racista destas ações 

e os possíveis enfrentamentos frente ao extermínio que a população negra 

 

Rafael Costa Prata (UFMT) 

Breves reflexões acerca do papel das Enchas no Direito Militar Castelhano-

Leonês durante o reinado de Alfonso X (1252-1284) 

 

Alfonso X, Rei de Castela-Leão (1252-1284), fora um dos monarcas mais 

representativos do Ocidente Medieval em meio ao século XIII. Caracterizado a 

partir do epíteto o Sábio, por conta de seu mecenato frente a uma vastíssima e 

diversificada produção cultural, a qual resultara em uma gama de obras de 

natureza jurídica, histórica, artística e literária, este monarca castelhano-leonês se 

apresentara igualmente como um enérgico monarca guerreiro.  

A preocupação com os assuntos relativos à esfera militar e bélica se manifestaria 

nos diversos campos da produção intelectual alfonsina, em especial, nos seus 

ordenamentos jurídicos – Espéculo, Fuero Real e Siete Partidas –, que se 

apresentam profundamente permeados por um vasto conjunto de diretrizes legais 

voltadas a regularem a Guerra e o Direito Militar.  

Particularmente na Segunda Partida, os juristas alfonsinos problematizam a 

natureza das chamadas Enchas, por meio de um seleto conjunto de diretrizes 

destinadas a regularem precisamente a natureza destas “indenizações” oriundas 

dos danos das guerras.  

Tendo estas questões em consideração, nesta breve comunicação, trataremos de 

observarmos as possíveis associações entre os conteúdos dispostos sobre as 

Enchas no Fuero de Cuenca e na Segunda Partida, procurando compreender o 
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papel ocupado por esta questão no Direito Militar Castelhano-Leonês durante o 

reinado de Alfonso X (1252-1284). 

 

Rafael Gonçalves de Oliveira (UFMT) 

Aníbal Quijano e a Colonialidade do Poder, uma práxis revolucionária no Peru 

 

Esta comunicação tem como base a pesquisa de mestrado realizada na Pós-

Graduação em História (PPGHIS) da UFMT, a qual aborda a construção da 

teoria da Colonialidad del Poder, desenvolvida em meados dos anos de 1990, 

pelo historiador e sociólogo peruano Aníbal Quijano Obregón (1928-2018). De 

início, com o objetivo de apresentar e compreender a sua inédita formulação 

teórica, percorremos a trajetória intelectual que o autor trilhou desde 1948 

(quando iniciou sua graduação em Estudos Sociais) até 2014 (ano de publicação 

de sua última obra: Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-

estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder), para examinarmos de que 

modo, e em quais momentos históricos, suas reflexões foram se articulando até 

culminar em sua própria teoria, que emergiu no final do século XX. Para tanto, 

será apresentada e analisada sua formação e produção intelectual em relação ao 

contexto histórico-social vivido por ele no Peru, almejando, também, identificar 

motivações, problemas e objetos que permearam suas reflexões críticas. Por sua 

vez, uma análise que versa a respeito dos problemas, fontes e objetos do 

historiador Aníbal Quijano, não poderia se eximir de tratar minuciosamente a sua 

principal contribuição para o enriquecimento da ciência histórica marxista na 

América Latina: a “colonialidade do poder”, publicada pela primeira vez em 

1992, pela Revista Perú Indígena (em Lima), no artigo Colonialidad y 

modernidad/racionalidad. Sendo assim, referente à análise da historicidade de sua 

teoria, serão apresentadas as principais teorias, conceitos e autores os quais o autor 

utilizou como referencial para sua formulação, como, por exemplo; o marxismo 

oriundo de Marx Horkheimer (1895-1973), a partir da obra “Eclipse da Razão”; 

as reflexões de José Carlos Mariátegui (1894-1930) sobre o fator da “raça” na luta 

de classes; e, a teoria da “Dependência Estrutural” de Ruy Mauro Marini (1932-

1997). Para o encerramento da apresentação destacar-se-á em quais fenômenos 

objetivos e subjetivos (políticos, econômicos, culturais e históricos) a colonialidade 

del poder se manifesta na concepção do autor. 
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Rafael Nóbrega Araújo (UFCG) 

Azemar dos Santos Soares Júnior (UFRN) 

A “Syphilis dos Inocentes”: o discurso de degeneração da raça no cuidado e 
educação da infância nas primeiras década do século XX na Paraíba 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os discursos médicos e higienistas 

sobre degeneração da raça no cuidado e educação da infância nas páginas de 

periódicos que circularam na Paraíba ao longo da década de 1920 e 1930. A saber, 

serão problematizados os discursos publicizados nas revistas Era Nova, Revista do 

Ensino, editada pelo governo do estado criado para veicular os debates 

educacionais e na revista Medicina, periódico que teve sua edição por parte da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba. Metodologicamente, analisaremos 

esta documentação à luz das contribuições da Análise do Discurso (FOUCAULT, 

2012). Havia uma compreensão de que se fazia necessário educar as crianças em 

preceitos higiênicos, pois havia uma concepção de infância que serviria ao futuro, 

possuindo uma intrínseca relação entre eugenia, melhoramento da raça e o 

combate de doenças hereditárias como a sífilis que ameaçava o ideário de uma 

nação hígida, saudável e produtiva. 

 

Rafael Reinaldo Freitas (UFMT) 

Jogos eletrônicos e aprendizagem histórica: possibilidades de entendimento sobre 

a relação estética participativa e sujeito aprendiz 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender a aprendizagem histórica tendo 

como linguagem problematizada o jogo eletrônico a partir das ideias apresentadas 

por jovens em contexto de escolarização. Inserido nas perspectivas do campo da 

Educação Histórica, buscou-se entender a aprendizagem histórica a partir da 

cognição histórica situada (SCHMIDT, 2009) numa abordagem específica 

pautada nas ideias mobilizadas por tais sujeitos tomando como matriz teórica a 

consciência histórica em Jörn Rüsen. Para tanto, a aprendizagem histórica 

referenciada na ciência de referência é possível em um diálogo com a consciência 

histórica, somando as consideração empíricas do lugar da intersubjetividade no 

processo de subjetivação do conhecimento histórico conforme Fronza (2012). A 

relação intersubjetiva pode ser mensurada quando claro a estetização do passado 

no jogo eletrônico, portanto, problematiza-se tal linguagens com considerações 

teóricas de Jesper Jull e Katie Salem & Zimmerman. Por fim, foi elaborado e 

aplicado um instrumento investigativo com questões objetivas e abertas, tendo em 

vista a necessidade de investigar como jovens estudantes relacionam-se com o jogo 

eletrônico, a narrativa histórica e, finalmente, como veem a aprendizagem 

histórica nesta linguagem. A interpretação deste questionário resultou na redução 

de dados em tabelas, assim como proposto por Flick, cujos critérios classificatório 
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e conceituais são oriundos da filosofia da história, ampliados pela experiência de 

pesquisadores da Educação Histórica. Feito isto, foram verificadas estratégias 

mobilizadas em argumentos, que abordam questão da metahistória, a saber, 

verdade histórica, intencionalidade, objetividade e subjetividade. 

 

Raphaela Rezzieri (UFMT) 

“Eu fui um homem qualquer”: uma leitura de Carlos Drummond de Andrade 

 

Em meio ao universo de possibilidades manifestas na obra de Carlos Drummond 

de Andrade, esse trabalho detém-se naquelas que situam o escritor na espiral do 

regime civil-militar deflagrado em 1964 e nos confrontos e consensos 

estabelecidos a partir do encontro entre o campo literário e o político. Não se 

trata de tecer um catálogo de suas opiniões e escolhas partidárias - embora essas 

questões serão tratadas no quadro que vamos desenhar -, tampouco nos 

limitaremos a uma interpretação histórica de sua produção intelectual, analisando 

os pressupostos políticos e filosóficos que perpassam sua obra. A perspectiva que 

orienta a construção desse recorte é, sobretudo, compreender as tensões situadas 

entre o social e o literário, isto é, entre o sujeito histórico e o sujeito do texto. A 

tensão entre o corpo que enuncia e a escrita enunciada, que se prolonga no 

mundo social, desprende-se deste corpo, ganha vida flui, recebe novas 

significações, deforma-se, conforma-se e assim revela suas contradições. Nesse 

sentido, debruçamo-nos sobre suas poesias e crônicas, confrontando-as com 

entrevistas, anotações, cartas, diários e acontecimentos políticos situados entre 

1964 e 1985, abordando tal conjunto de informações dentro de uma complexa 

trama entre arte e política. Nosso esforço nessa empreitada é determinar nestes 

documentos o ponto em que Drummond defronta-se com o poder e qual postura 

assume diante desse encontro. Embora a análise proposta contemple os anos que 

envolvem os governos militares, a leitura e interpretação dada as fontes não 

seguirá uma ordem cronológica linear, uma vez que o que norteia o estudo da 

obra do escritor é demonstrar o modo como sua escrita funciona como uma 

“lente” para a leitura do sujeito Drummond. 

 

Regiane Caldeira (UNEMAT) 

Maria Inês Rauter Mancuso (UFSCAR) 

Conexão gosto e memória: bolo de arroz na rede 

 

Na era digital, quase tudo pode ser encontrado no ciberespaço. O virtual não é 

sinônimo de irreal, mas de uma realidade que se opera em um universo onde a 

ausência de contato físico configura-se como estímulo e não barreira. Algo, que 

antes possuía acesso restrito, ganha formas instantâneas, móveis e portáteis de 

serem compartilhadas com o mundo. Histórias de vida, cotidianos e memórias 
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que pertenciam a espaços circunscritos-mente, grupos, livros, etc., passam a 

percorrer distâncias até então inimagináveis. Experiências e memórias são 

construídas, compartilhadas e realimentadas continuamente por sujeitos que na 

maioria das vezes nem mesmo se conhecem, mas compartilharam vivências em 

comum e as transmitem no mundo virtual das redes sociais. Este estudo é um 

recorte da pesquisa de doutoramento intitulada “Caminhos do bolo de arroz 

mato-grossense: tipos, histórias e cotidianos”, iniciada em 2016, que até o presente 

momento aborda experiências de oito produtoras de bolo de arroz, moradoras 

em Cuiabá, Barão de Melgaço, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade. 

Busca-se apresentar o caso de D. Eulália, produtora de bolo de arroz – quitute 

típico mato-grossense como exemplo de um formato que apresenta sua história, 

memórias e cotidiano não exclusivamente por meio da oralidade como vem 

fazendo há algumas décadas, mas também por ambientes virtuais que ampliam 

continuamente o tamanho da rede de contatos e, por conseguinte, o consumo 

simbólico e material do bolo de arroz, quitute do patrimônio cultural mato-

grossense. Intenta-se descrever como se apresenta no espaço virtual -Facebook as 

memórias ligadas ao consumo do bolo de arroz no Café Eulália e Família e, a 

partir disto, como essas contribuem na formação de memória coletiva em rede. 

Os dados foram obtidos por meio de pesquisa na página Eulália e Família 

disponível no Facebook. Foram coletadas tanto informações postadas pela 

produtora quanto por seus seguidores que totalizam mais de 6.000. Para entender 

sobre este novo formato de memória social, abordamos memória como arquivo 

vivo (HOSKINS, 2001), mídias locativas (LEMOS, 2008) por se tratar de 

memórias desenvolvidas por sujeitos variados, narrando suas experiências dos 

mais diferentes lugares, advindas do mesmo espaço físico e experiências 

sensoriais, em especial gustativas. Sobre memória, recorre-se aos trabalhos de 

Halbwachs (2003). O exemplo de D. Eulália demonstra o caráter multifacetado e 

coletivo de uma memória sempre em construção, que se alimenta de memórias 

dispersas mas não desconectadas, ancoradas na oralidade, mas disseminadas pela 

conectividade virtual. 

 

Renata Costa (UFMT) 

Avigorar o corpo, robustecer o cérebro: instrução pública e saúde infantil em 

Cuiabá (primeira metade do século XX) 

 

A primeira metade do século XX no Brasil foi cenário de grandes transformações, 

e o período foi marcado pelo desejo de uma elite política e econômica de superar 

os problemas do país, elevando o a patamares considerados “civilizados”. Aos 

graves problemas brasileiros já existentes juntaram-se outros, como aqueles 

provocados pela chegada de imigrantes. As péssimas condições de vida nas 

grandes cidades levaram ao aumento da criminalidade, ao abandono de crianças 

e, de um modo geral no país, à disseminação de doenças e alto grau de 

mortalidade. Difundia-se então no país um forte discurso de que a saúde do povo 

seria obtida com a prática de medidas higiênicas e de segregação de pessoas que 
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provocassem os então denominados “males sociais”. Nesse contexto emerge um 

movimento de valorização das crianças enquanto o “futuro da nação”, a demandar 

proteção, amparo e cuidados do governo central. É nesse contexto que o presente 

estudo se insere, ao analisar o lugar que as crianças ocuparam na sociedade 

cuiabana na primeira metade do século XX, com foco em três pontos: o espaço 

escolar, a atenção à saúde e o âmbito familiar. Procuramos pelas vozes dessas 

crianças em fontes de diferentes origens: oficiais, como leis e regulamentos, 

nacionais e estaduais; notícias divulgadas em jornais e revistas; registros impressos 

de memórias, interpretando a informações obtidas à luz de estudos sobre o tema. 

Desse modo, ao procurar pelas vozes das crianças cuiabanas, buscamos analisar 

o vivido por elas, seus locais de pertencimento, e as políticas de Estado aplicadas 

a elas na primeira metade do século XX. 

 

Renata Silva da Costa (SEDUC-PA) 

Ana Célia do Nascimento Morais (SEDUC-PA) 

Saberes e processos educativos mediados por uma líder religiosa na Amazônia 

 

Este artigo tem como objetivo geral analisar o papel educativo que uma líder 

religiosa assume em uma casa de Candomblé na Amazônia. A pesquisa baseia-se 

fundamentalmente no conceito de “mediadores culturais” (Gruzinski, 2003) 

tendo em vista que no espaço do terreiro os líderes religiosos, que ocupam o topo 

da hierarquia, assumem o papel de agentes da circulação de saberes, valores e 

significados culturais e de mediadores entre os mundos ordinário e sobrenatural. 

Busca-se expandir o debate e o entendimento sobre educação em espaços não 

escolares, uma área ainda pouco explorada na ciência pedagógica, à luz da nova 

história cultural, que possibilita o alargamento do cerne da história da educação, 

atentando para as práticas e processos educativos diluídos na vida ordinária dos 

indivíduos. Para tanto foi necessário entender em quais bases epistemológicas a 

educação que circula dentro de terreiros está alicerçada, destacar o protagonismo 

feminino como líder espiritual e política nesta religião e compreender de que 

forma o terreiro configura-se como um espaço de transmissão de saberes, logo 

educativo, sendo a cultura o alicerce para a produção e circulação desses saberes. 

O lócus da pesquisa é o terreiro de Candomblé Jeje “Ilê Asé Gu Nidá”, localizado 

no município de Ananindeua (PA). Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se 

como uma pesquisa de campo, do tipo etnográfico. Os procedimentos utilizados 

para a produção dos dados foram: levantamento bibliográfico, observação 

participante, entrevistas semiestruturadas com membros do terreiro e registros 

audiovisuais. Dentre as conclusões, a pesquisa aponta para: a) a importância das 

lideranças espiritual e política de mulheres no Candomblé que histórica e 

culturalmente possuem uma posição privilegiada, muitas vezes de exclusividade, 

e de autoridade nas religiões afro-brasileiras e que desempenham funções 

predominantes na construção e manutenção destas religiões e b) o entendimento 

da religião como agência educativa, ou seja, como espaço de circulação de saberes 

culturais ancestrais que fornece bases para a formação de indivíduos dentro do 
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cenário religioso, contribui para compreender a educação em suas múltiplas faces 

e manifestações. 

 

Rhaissa Marques Botelho Lobo 

Considerações sobre o Papel social do Intelectual Frei Betto na religião e na 

política 

 

Frei Betto foi dirigente da Juventude Estudantil Católica no início dos anos 1960. 

Atuou no interior da ordem dominicana, ocasião em que traçou os princípios 

básicos de sua teoria libertária do cristianismo, conforme Michael Löwy. Com o 

golpe civil-militar de 1964, passou, junto com um grupo de dominicanos, a prestar 

auxílio aos perseguidos políticos, atravessando-os através das fronteiras nos países 

limítrofes, sobretudo para a Argentina e para o Uruguai. Foi preso por quatro 

anos (1969-1973), juntamente com outros dominicanos, por manter ligações com 

Carlos Marighella, e naquele momento escreveu as “Cartas da Prisão” que foram 

publicadas concomitantemente no exterior e no Brasil posteriormente. 

Em 1979, passa a assessorar a pastoral operária de São Bernardo Campo, quando 

aproximou-se de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), colaborando na fundação do 

Partido dos Trabalhadores (PT). A partir de 1980, assessorou diversos 

movimentos sociais empreendendo diversas viagens aos países socialistas, 

almejando fomentar o diálogo entre cristãos e comunistas. Descreve esse processo 

em “O Paraíso Perdido: Nos Bastidores do Socialismo”. Já na década de 1990, 

passou a militar mais intensamente em favor das causas ecológicas. No intuito de 

compreender como a trajetória intelectual de Frei Betto dialoga com a realidade 

social que ele vive e reflete procuramos fazer um balanço dos autores e textos que 

refletem o papel social dos intelectuais vinculados a diversas ciências humanas e 

sociais, especialmente historiadores, filósofos e sociólogos. São eles os autores 

Jean François Sirinelli, Norberto Bobbio, Antonio Gramsci, Edward Said, Louis 

Pinto, Michel Lowy e Eric Hobsbawm. 

A proposta dialoga diretamente com três campos de estudo específicos: História 

Intelectual; História das Religiões; e História da Teologia da Libertação. Isso 

porque, o personagem central, Frei Betto, é um intelectual e religioso com vasta 

produção literária, especialmente voltada para reflexão social, tendo sido 

considerado marco distintivo da Teologia da Libertação, justamente pelo 

movimento teológico Latino-Americano ter como intuito pensar o papel da 

religiosidade diante das desigualdades sociais. 
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Roberta do Carmo Ribeiro (UEG) 

Woody Allen e a revolução cultural de 1968: o cinema da Nova Hollywood 

 

Woody Allen, nascido pouco antes da geração Baby Boomers, tornou-se um dos 

membros mais ativos do grupo de cineastas conhecido como Nova Hollywood, 

ao lado de nomes como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Sidney Lumet. 

Esses autores revolucionaram o cinema a partir da década de 1960, diminuindo a 

autoridade dos antigos produtores e colocando cada vez mais o poder de decisão 

criativa nas mãos de jovens cineastas que estavam mais sintonizados com as 

tendências e gostos das novas gerações. Na Hollywood anterior à década de 1950, 

apesar da forte presença de judeus no desenvolvimento das bases da Indústria do 

entretenimento, artistas de origem judaica deviam esconder suas raízes, sob pena 

de não conseguirem trabalho. O filme A Primeira Noite de um Homem, lançado 

justamente em 1968, estrelado pelo judeu Dustin Hoffman, mudou este cenário, 

abrindo as portas para protagonistas “étnicos”, como Al Pacino, John Travolta e 

mesmo Woody Allen, que teve a possibilidade de deixar de ser apenas um cômico 

estereotipado e se tornar intérprete de papeis realistas e complexos, além de se 

tornar autor de seus próprios filmes. 

 

Roberta Siqueira de Souza Antonello (UFMT) 

A História Local como ferramenta de ensino e aprendizagem histórica: O caso 

do Município de Guarantã do Norte-MT 

 

Uma vez que ao conhecer as origens e raízes de um povo, esse estudo coloca os 

membros desse povo como agentes ativos e transformadores do processo 

histórico, dando significado ao que se aprende facilitando a aprendizagem, 

estimulando também o entendimento e o interesse sobre a História Nacional e 

Universal. Em tempos de globalização onde os espaços e as distancias estão cada 

vez menores e a cultura está a cada dia se tornando plural, valorizar o "Local" está 

se tornando uma forma de resgate e sobrevivência da identidade de muitos povos 

que para não terem seus costumes e expressões culturais extintas se valem do 

entendimento da Historia Local para manter suas tradições. Portanto, abordo 

nesta comunicação o que pretendo desenvolver no projeto de pesquisa sobre a 

História Local do Município de Guarantã do Norte, localizado ao norte do Estado 

de Mato Grosso. 

Ao apontar a cidade de Guarantã do Norte para a execução desse projeto, mostra-

se a necessidade de se refletir sobre a construção de uma história que respeite as 

especificidades regionais, onde um dos problemas que podem ser apontados para 

sua realização se encontra na dificuldade em lidar com as fontes. 

Num primeiro levantamento, observa-se que, até o momento, a fonte bibliográfica 

que existe foi elaborada por um memorialista, cujo título é; Guarantã do Norte-

MT: Registros Incautos, tendo como autor Eugênio Caffone Lima. Onde esses 
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registros se constituem em uma mistura de memórias pessoais, com fontes não 

declaradas e citações a outros moradores, o que prejudica a credibilidade do 

gênero. Sendo assim, pretende-se através da realização dessa pesquisa trazer novas 

perspectivas para a História do Município, através da abordagem de outras fontes, 

como a história oral, jornais, documentos oficiais da prefeitura e câmara de 

vereadores, produzindo como resultado um material didático que contemple essa 

nova visão. 

 

Robson Pereira da Silva (UFU) 

“Uma por todos & todos por uma”: os limites da autoria em Elis Regina a partir 

do espetáculo Falso Brilhante (1975-1977) 

 

Em 1975, após um ano a parceria de sucesso com Tom Jobim, no disco Elis e 

Tom, a intérprete Elis Regina, juntamente com o seu parceiro de produção 

artística César Camargo Mariano, decide partir para uma nova empreitada 

musical; um espetáculo – no caso trata-se de Falso Brilhante. Sumariamente, a 

ideia seria investir no aspecto cênico para o repertório musical de Elis, para além 

de um recital, de modo que se pudesse empreender uma narrativa que vinculasse 

a cantora ao percurso da construção da figura do artista, em um jogo que 

articulasse o aspecto individual de sua história ao coletivo – os artistas brasileiros; 

nada melhor do que a dimensão teatral para caracterizar esse intento. Dessa feita, 

os produtores, Elis e César Camargo, convidaram para organizar e dimensionar 

esteticamente suas ideias, acerca do espetáculo, artistas de diversas linguagens 

cênicas, como Myriam Muniz (teatro), Naum Alves de Souza (cenografia) e JC 

Viola (dança). Tais agentes de cena deram forma aos ideais dos artistas produtores 

e auxiliaram na construção do espetáculo de sucesso interrupto de dois anos, 

apresentado apenas em São Paulo, no Teatro Bandeirantes. Assim, a presente 

comunicação objetiva compreender as linhas limítrofes entre os processos 

criativos colaborativos e a função de autoria, essa última, como sugere Michael 

Foucault (2006) sendo a capacidade articuladora de discursos do sujeito dentro 

da “ordem do discurso”, não trata-se especificamente do indivíduo que assina 

determinada produção, ou seja, interessa-nos aqui o que sobrevive a esse processo 

de composição, tensão e recepção dos agentes da obra. Assim, a pergunta que 

norteia a presente investigação é: Qual o local da interprete de música popular, 

Elis Regina, na ordem do discurso acerca da condição do artista brasileiro, na 

década de 1970? Para isso, analisaremos o processo judicial, acerca de direitos 

autorais da referida obra cênico-musical, movido pela diretora e o cenógrafo do 

espetáculo, a fim elucidarmos as tensões e limites do trabalho coletivo e a autoria, 

considerando inclusive os embates de mercado que envolveram o espetáculo 

Falso Brilhante. Ademais, confrontaremos o referido processo com o 

texto/roteiro do show, para compreender como a interprete tinha centralidade na 

narrativa produzida na performance e circulação de um discurso que 

dialogicamente previa uma problemática coletiva que, entretanto, Elis Regina, 
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pela dimensão interpretativa da crítica sobre o espetáculo, foi alçada a estandarte 

de questões sobre a condição do artista no Brasil de então. 

 

Rodrigo Davi Almeida (UFMT) 

Jean-Paul Sartre, Les Temps Modernes e o Terceiro Mundo (1945-2016) 

 

Fundada em outubro de 1945, em Paris, e dirigida pelo prestigioso e já consagrado 

grupo existencialista de filósofos e escritores de Saint-Germain-de-Prés, Jean-Paul 

Sartre, Simone de Beauvoir e Maurice Merleau-Ponty, a revista Les Temps 

modernes objetivava “posicionar-se nos eventos políticos e sociais de sua época 

no sentido de produzir determinadas mudanças na condição social do homem e 

na concepção que ele tem de si mesmo”. De fato, tanto antes quanto depois dela, 

outras revistas que compõem o “campo da intelectualidade francesa de esquerda” 

estavam – como Esprit, criada em 1932 por Emmanuel Mounier e relançada após 

a Liberação, e La Nouvelle Critique, criada em 1948 pelo Partido Comunista 

Francês – dispostas ao engajamento, não obstante suas “visões de mundo” 

diametralmente opostas. Não por acaso, e em pouco tempo, Les Temps 

modernes constituíram-se como privilegiado observatório mundial das 

publicações da intelectualidade de esquerda dedicada ao estudo crítico de temas 

e problemas contemporâneos da literatura, da filosofia, da história e da política. 

No entanto, neste trabalho, objetiva-se estabelecer as posições políticas de Les 

Temps modernes relacionadas ao Terceiro Mundo, a partir da análise de seus 

editoriais e dossiês temáticos. A principal hipótese de trabalho considera que as 

posições políticas de Les Temps modernes sobre o Terceiro Mundo têm um 

fundamento histórico-social (segundo a perspectiva goldmanniana). Nessa esteira, 

pode-se distinguir duas fases bem distintas na evolução da revista. A primeira fase 

corresponde à trajetória de Sartre e, historicamente, com o processo de 

descolonização, a emergência do Terceiro Mundo e as expectativas da revolução 

social tricontinental. Eis o “período sartriano” (1945-1980), anti-colonialista e anti-

imperialista, sem dúvida, o mais engajado do periódico. A segunda fase 

corresponde à direção assumida por Claude Lanzmann, após a morte de Sartre 

e, do ponto de vista do contexto histórico, com o fim do “terceiro mundismo” e 

do “socialismo real” e a imposição da agenda neoliberal em escala global. Eis, 

portanto, o “período lanzmanniano” (1980-2016) durante o qual uma mudança 

na periodicidade da publicação da revista terá impacto decisivo. Anteriormente 

mensal, seus números serão bimestrais, trimestrais e até quadrimestrais. Na 

prática, isso significa que ela se torna incapaz de registrar e de se posicionar sobre 

os eventos históricos no momento em que eles se manifestam. Sendo assim, o 

periódico adotará uma linha político-editorial que abandona suas características 

originais e contradiz os objetivos inicialmente projetados por Sartre e pelo seu 

núcleo diretor. 
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Rodrigo de Freitas Costa (UFTM) 

A Memória Histórica e a obra de Máximo Górki: a construção ficcional e sua 

recuperação ao longo do tempo 

 

Esta comunicação visa discutir como a obra do dramaturgo e romancista russo 

Máximo Górki foi recuperada ao longo do tempo, principalmente após a 

derrocada do mundo socialista e as divulgações dos crimes de Stálin. Pretende-se 

analisar como o “realismo socialista” deixou uma marca profunda no processo de 

recuperação da obra do escritor e, além disso, avaliar as brechas que a produção 

ficcional promove mesmo em um espaço marcado pelo autoritarismo criativo. 

Para tanto, utilizaremos como fonte principal de análise o romance “Mãe”, a peça 

“Pequenos Burgueses” e os diários do autor: “Infância”, “Ganhando meu pão” e 

“Minhas Universidades”. No que se refere ao aporte teórico desta análise, 

sustentaremos nossa argumentação no trabalho desenvolvido pelo historiador 

Carlos Alberto Vesentini, no livro “A teia do fato”. 

 

Rodrigo Tavares Godoi (UNIR) 

Presumir memória pelo uso do passado: um problema teórico compreendido 
entre metáfora e imediato 

 

O objetivo desta comunicação concentra-se na ideia de raciocinar a relação entre 

tempo e espaço a partir dos conceitos de metáfora e imediato quando ao uso do 

passado. Essa delimitação implica na ideia de escrita da história epistemológica e 

hermenêutica. Compreender os usos e abusos do passado, no caso da memória, 

pressupõe colocar essa categoria sob os limites da memória entre o individual e o 

social. Marcar um princípio onde metáfora e imediato faz parte da tematização e 

problematização da memória, recoloca em debate questões vinculadas a 

metodologias, suas práticas e usos. Como possibilidade compreensiva, a 

demarcação teórico-metodológica dessa apresentação está centrada pela 

contribuição de Reinhart Koselleck (2006) e Jörn Rüsen (2015). Apresentar uma 

reformulação teórica da memória, redefine seu lugar a partir da Teoria da 

História. Os manuais existentes atualmente no Brasil, apropriaram da memória e 

a apresentam a partir de adjetivos. Incontestavelmente, as contribuições da 

psicologia, antropologia, sociologia e da neurociência se fazem presentes nas 

diversificadas metodologias por suas multifacetadas epistemes. Porém, colocar 

memória sob os limites entre sujeito e objeto, exige racionalizar uma matriz a ela 

inevitável. Se considerada sob sua substancialidade, os adjetivos tornam-se 

complementares, condicionantes, mas não evidências. Por esse motivo, como 

tentativa de apreender nessa matriz o princípio entre metáfora e imediato, o corpo 

recoloca-se no centro onde tempo e espaço são ressignificados. E, pela 

sistemática, a teoria da história, coloca-se como filosofia da história. Por esse 

caminho, raciocinar nos conceitos e nas ideias compreende-se uma hermenêutica 

da memória. O princípio dessa hermenêutica, embasa-se sob preceitos filosóficos 
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de Frank Ankersmit (2001), Paul Ricoeur (2000) e Henri Bergson (2003). Esta 

proposta faz parte de projetos de pesquisas, em desenvolvimento, diretamente 

ligados a aproximação entre memória e hermenêutica. Projetos financiados pela 

FAPERO e PIBIC/UNIR/CNPq. 

 

Rogério Luis Gabilan Sanches (UFMT) 

Guerra Fria e histórias em quadrinhos em sala de aula 

 

Nosso trabalho se dá na perspectiva dos alunos acerca de um evento marcante do 

século XX, conhecido como “Guerra Fria”: o embate no campo das ideias que 

colocou em lados opostos as duas superpotências vitoriosas surgidas após o fim 

da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União Soviética, 

sendo que esta representava o lado socialista do conflito, enquanto aqueles 

representavam os interesses da esfera capitalista. O objetivo da nossa investigação 

é o de demonstrar como um período marcado por intensa propaganda ideológica 

foi representada por diversas mídias, sejam elas impressa, televisionada, 

radiofônica etc e quais as impressões que os alunos possuem acerca do conflito, 

valendo-nos do conceito de Consciência Histórica proposto pelo alemão Jörn 

Rüsen. Com este intuito elegemos um meio de comunicação que pode ser 

considerado inusitado: as Histórias em Quadrinhos (HQ’s) e como estas possuem 

estreita ligação com o período retratado em nossa investigação, haja vista que 

super-heróis facilmente reconhecíveis até os dias de hoje, Homem de Ferro, 

Quarteto Fantástico, Hulk e outros, tiveram sua origem no período ora estudado 

cujo recorte temporal é compreendido entre a ascensão da Doutrina Truman 

(1948) e a queda do Muro de Berlim (1989). Neste viés, pretendemos analisar as 

impressões dos alunos, seus pontos-de-vista e assim, estabelecer diálogos entre a 

produção docente e a prática do Ensino de História em Sala de Aula, que, a priori, 

visa buscar uma maior interação e compartilhamento de saberes entre ambas as 

partes, professor e aluno. 

 

Rosemar Eurico Coenga (UNIC) 

Mulheres nos espaços da margem: a escrita autobiográfica de prostitutas 

 

Desde o início dos anos 2000 surgiram muitas narrativas – autobiográficas ou 

autoficcionais – escritas por mulheres que tratam abertamente de suas 

experiências sexuais. Dentre elas destacam-se: O doce veneno do escorpião 

(2005), escrito por Bruna Surfistinha; Eu, Dommenique (2012), de Dommenique 

Luxor; O diário de Marise: a vida real de uma garota de programa (2006) e Filha, 

mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta (2009), de 

Gabriela Leite e O prazer é todo nosso (2014), de Lola Benvenutti. Entre as 

temáticas mais frequentes nos romances autobiográficos escritos por prostitutas, 

destaca-se suas experiências sexuais, o papel de ativista, a objetificação do corpo 
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da mulher, a profissionalização e as discriminações que acomete as autoras. 

Tendo em vista esse crescimento no mercado editorial objetivo analisar a relação 

entre gênero, território e autobiografia.  

A pesquisa tem como suporte teórico, além de teorias sobre gênero, teorias 

contemporâneas acerca da memória e da autobiografia. As autobiografias que 

compõem o corpus desse trabalho são: O doce veneno do escorpião (2005), 

escrito por Bruna Surfistinha; Eu, Dommenique (2012), de Dommenique Luxor; 

O diário de Marise: a vida real de uma garota de programa (2006) e Filha, mãe, 

avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta (2009), de Gabriela 

Leite e O prazer é todo nosso (2014), de Lola Benvenutti. Ao narrarem 

abertamente sobre sua experiência sexual, em particular, e sobre o corpo e a 

identidade feminina, em geral, se propõe a fazer uma releitura do papel arcaico e 

submisso da mulher.  

A produção textual destas cinco escritoras que consideramos para a análise 

problematiza, de uma forma ou de outra, não somente a questão da identidade, 

mas também revisão de certas figurações do ser feminismo e das figurações do 

“eu” de cada uma delas.  

Construir um corpus dessas narrativas, dessas mulheres implica perceber a 

emergência dessas vozes, mulheres prostitutas que são tomadas invisíveis e, assim, 

contribuir minimamente para a sua discussão, portanto, é importante que sejam 

incluídas novas vozes, oriundas de outros espaços sociais, em nosso campo 

literário. 

 

Sabrina Alves da Silva (UFU) 

Transições políticas e violência: o prelúdio da Ditadura Civil Militar na escrita 
fílmica de João Batista de Andrade 

 

Segundo Marc Ferro, o filme expõe o “avesso da sociedade” ao apresentar uma 

interpretação do funcionamento das instituições e do corpo social (Cf. FERRO, 

1992. p.86), ou seja, é uma construção de significado permeada pela subjetividade 

de seu realizador. Deste modo, considerar o filme como um registro da 

experiência, é toma-lo como um vestígio de uma percepção sobre o mundo e das 

relações por um sujeito localizado em um tempo e lugar. Assim, a partir de suas 

escolhas se estabeleceu um enredo em diálogo com um tema que o transpassa e 

expõe sua intenção no roteiro e na abordagem dada pela direção. Por conseguinte, 

no longa-metragem Veias e Vinhos: uma história brasileira (2006), estão 

incorporadas as vivências do cineasta João Batista de Andrade, cuja filmografia 

materializa um engajamento próprio de artistas do período da resistência à 

Ditadura Civil Militar no Brasil, na década de 1960, momento em que Andrade 

se constituí enquanto cineasta. Suas vicissitudes marcaram seu ato criativo, e neste 

filme inscreveram na narrativa uma versão sobre os acontecimentos que seriam o 

prelúdio da Ditadura. Portanto, ao realizar a adaptação, para o cinema, da obra 

literária Veias e Vinhos (1981) de Miguel Jorge, um autor goiano que romanceou 

- na época do processo de reabertura democrática brasileira - a chacina de uma 
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família ocorrida em 1957, na cidade de Goiânia, na qual se tornou notória a ação 

autoritária do Estado, da justiça e da sociedade em um processo marcado pela 

violência e falhas investigativas; o diretor reinterpreta os acontecimentos e expõe 

seu discurso sobre o passado. Considerando a trajetória deste realizador fílmico e 

a temática abordada no filme, se intenta, nesta comunicação, discutir as 

reverberações de sua experiência, de modo a refletir a construção de um discurso 

que se propõe a ser um registro sobre a violência nos momentos de transição 

política no Brasil. Desta maneira, é oportuna a análise da interpretação das 

relações entre política, justiça, sociedade e violência, de um ator social nos anos 

2000, que vivenciou períodos de transições políticas, para os quais edificou 

significados em sua escrita cinematográfica. 

 

Sainy Coelho Borges Veloso (UFG) 

Memórias em performances culturais: Galeries Lafayette Haussmann, em 

Paris/França e Teatro Solís em Montevideo/Uruguai 

 

Essa sistematização decorre de questionamentos acerca dos usos e costumes 

performáticos de espaços públicos e o que apreendemos na e sob a aparência dos 

mesmos. Para tal fim, selecionamos dois espaços físicos em culturas diferentes, a 

saber, a galeria central do conglomerado de lojas de departamento das Galeries 

Lafayette Haussmann, em Paris/França e Teatro Solís em Montevideo/Uruguai. 

A partir da prática nesses espaços e à maneira etnográfica (Patrick Boumard, 

1995, 1999), observei, fotografei e fiz anotações sobre os mesmos, em 2014 e 

2015. O objetivo foi identificar semelhanças e diferenças entre eles, de maneira 

análoga, a partir da teatralidade de seus espaços, bem como, refletir sobre a 

memória através das performances culturais. O embasamento teórico recaiu em 

autores como: Erving Goffman ([1957]2011; [1963]2010), Peter Burke (1992), 

Richard Schechner (2000, 2006), Richard Sennett (1988), Raymond Williams 

(2011), Jorge Dubatti (2014), Elizabeth Jelin (2002), Jacques Le Goff (1991) entre 

outros 

 

Samara Letycia Moura Borges (UnB) 

Os processos de reassentamento na perspectiva da História Cultural: análise das 

representações de gênero das moradoras e moradores do reassentamento São 
Francisco de Assis 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as representações de gênero das mulheres e 

dos homens do reassentamento São Francisco de Assis, situado no município 

rural de Porto Nacional (TO). O reassentamento São Francisco de Assis foi criado 

em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. O 

presente trabalho está inserido na perspectiva dos estudos da História Cultural, 

nesse sentido, as representações sociais é uma categoria de muita relevância no 
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desenvolvimento dessa pesquisa. Trata-se aqui de uma pesquisa em andamento, 

sendo que a metodologia a ser utilizada é a história oral. Serão entrevistas doze 

pessoas do reassentamento São Francisco de Assis. As narrativas dos sujeitos que 

colaborarão com a pesquisa constituirão a fonte de análise da presente 

investigação em curso. Verena Alberti (2005) e Alice Lang (2001) compartilham 

da definição de história oral enquanto uma metodologia. Para Alice Lang (2001) 

a história oral constitui uma metodologia de pesquisa voltada para o tempo 

presente que permite conhecer a realidade presente, o passado ainda próximo 

pela experiência e pela voz daqueles que os viveram 

Para tanto, o trabalho é embasado na perspectiva de teóricos como Denise 

Jodelet, Serge Moscovici e Michael Pollak. Acredita-se aqui que a ressignificação 

dos papéis de gênero das mulheres e homens reassentados podem ser 

apreendidas por meio das narrativas. Segundo a historiadora Joana Pedro, o uso 

da palavra “gênero tem uma história tributária de movimentos sociais de 

mulheres, feministas, gays e lésbicas, tendo uma trajetória que acompanha a luta 

por direitos civis, direitos humanos que visavam igualdade e respeito” (PEDRO, 

2005, p. 78). Para a autora a palavra “gênero” passou a ser usada no interior dos 

debates que se travaram dentro do movimento, onde se buscava uma explicação 

para a subordinação das mulheres.  

 As narrativas das mulheres e homens reassentados indicam suas representações. 

Representação aqui está inserida em uma perspectiva social. Serge Moscovici 

define a representação social como “uma modalidade de conhecimento particular 

que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre 

indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26 apud CRUSOÉ, 2004, p. 109).  

Os sujeitos que tiveram de mudar para os reassentamentos provavelmente tinham 

uma relação simbólica com o lugar em que viviam, compreender como essa 

relação se deu nos novo lugar de morada, é uma das pretensões dessa pesquisa, 

já que para Pollak (1992) a memória é importante para o sentimento de 

identidade. 

 

Samuel Nogueira Mazza (UFU) 

O Registro Fílmico de No Singular (2012): uma transposição intersemiótica? 

 

A diversificação das fontes de pesquisa para trabalhos historiográficos foi um 

processo intensificado com a Escola dos Annales no século XX. E foi a partir 

desse processo que se tornou possível a análise de registros fílmicos de espetáculos 

por parte do historiador, para o entendimento de contextos históricos.  

Nessa pesquisa iremos abordar o registro fílmico digital do espetáculo No Singular 

(2012), da Quasar cia de Dança, companhia que surge nos anos de 1988 em 

Goiânia – Go. Esse espetáculo estreou no dia 07 de outubro de 2012 e foi bastante 

comentado, assim como todas as suas reapresentações, pelo principal jornal 

goiano, O Popular. 
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As notícias de jornais que comentaram o espetáculo sempre traziam para primeiro 

plano um dos temas do espetáculo, a dizer, as relações humanas estabelecidas nas 

redes sociais digitais. Esse tema é um dos principais motivos que caracterizam a 

coreografia, segundo as publicações, como “dança contemporânea”. Nosso 

objetivo, então, nesse momento da pesquisa, é analisar alguns quadros do 

espetáculo, através do registo fílmico digital, para pensar como esse tema aparece 

e quais são os outros temas colocados em debate pela Quasar Cia. de Dança em 

2012. 

Temos em mente que estamos lidando com um objeto que sofreu uma 

transposição intersemiótica (CLÜVER, 2006) para o registro fílmico digital e, por 

isso, possui certas características específicas à sua linguagem. Essas características 

da linguagem fílmica acabam por reforçar determinados significados da obra 

encenada, mas, por outro lado, também suprime outros que estavam colocados 

no palco no momento da gravação. Nesse sentido, nossa análise deve ser conjunta: 

do registro e da coreografia. Dessa forma, quais são os signos coreográficos que 

ligam o espetáculo às redes sociais? Eles são reforçados pelo registo em filme? E 

quais são os outros temas possíveis de perceber, pelo registro, que estão colocados 

no espetáculo, mas não são discutidos nas notícias de jornais? 

 

Sandra Márcia Giaretta (UFMT) 

As apropriações e usos do manual didático pelo professor de História 

 

Esse trabalho tem a finalidade de apresentar alguns resultados da pesquisa 

referente ao Manual do Professor do livro didático. O trabalho teve como objetivo 

analisar os usos e apropriações que uma professora de História faz desse artefato 

cultural. Os objetivos específicos foram: a) compreender as relações entre os livros 

didáticos e os manuais didáticos e o ensino da História; b) contextualizar a 

investigação realizada; c) analisar os materiais empíricos da investigação. 

Teoricamente a pesquisa está fundamentada em um conjunto de autores que 

discutem os livros e edições didáticas Alain Chopin (2004); Michael Apple (1995); 

Kazumi Munakata (2012) e Circe Bittencourt (2004), e outros que discutem as 

formas de produção e difusão dos impressos Chartier (1992; 1994) e Darnton 

(2010) e a configuração do habitus professoral Silva (2005). A pesquisa utilizou 

procedimentos de pesquisa qualitativa baseada na grounded theory e foi 

sustentada em alguns procedimentos da análise de conteúdo conforme Bardin 

(2011), também no conceito de apropriação de Chartier (1992; 1994). Os 

materiais empíricos da pesquisa incluíram questionários, entrevistas 

semiestruturadas, observação de aulas, planejamento docente e manual do 

professor de História. Os resultados nos permitiram evidenciar o uso do manual 

do professor pela docente investigada compreendido a partir da apropriação 

identificada em sala de aula. Tal estudo nos permitiu observar o caráter rebelde 

da Leitura, entendido como um processo criativo de transformação 

(CHARTIER, 1992), ainda o uso do manual do professor enquanto elemento 

constituidor do habitus professoral (SILVA, 2005), evidenciando um caráter 
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duológico de seu uso, pois apresenta uma submissão ao material impresso e uma 

autonomia, quando demonstra a ressignificação realizada pela docente para a 

mediação com o discente, sua intencionalidade de uso. No Brasil os manuais 

trazem a ideia de representações acerca do ensino e os paradigmas dessa 

organização de discurso são constituídos pela inter-relação da ação individual com 

as representações coletivas, compondo as bases teóricas e metodológicas 

especificas dessa ferramenta cultural. Os resultados nos permitem justificar a 

importância dos estudos acerca dos manuais didáticos, ao mesmo tempo em que 

indicam a necessidade de adentrarmos ainda mais essa floresta pouco explorada, 

pois demonstra ser uma fonte fecunda sobre as práticas do ensino de História. 

 

Sandra Rodart Araújo (UEG) 

Interpretações históricas na obra do dramaturgo Jorge Andrade 

 

A proposta para esta Comunicação é a compreensão dos temas históricos 

presentes na obra de Jorge Andrade. Para tanto, a análise se fará a partir das peças 

organizadas, pelo autor, no livro “Marta, a árvore e o relógio”. A mobilização de 

conceitos, caros à História, são organizados pelo dramaturgo na vasta investigação 

feita, tanto no que diz respeito aos processos históricos determinantes da 

constituição do país, quanto daqueles constitutivos da sua própria memória 

individual, apontando inevitavelmente o encontro destes dois caminhos por meio 

de mecanismos conceituais e formais. Neste sentido, as investigações do passado 

empreendidas por Andrade foram magistralmente engendradas por meio de suas 

escolhas formais, sem dúvida o ponto alto destas experimentações foi na peça “O 

Sumidouro”, texto de fechamento da obra “Marta, a árvore e o relógio” e objeto 

privilegiado desta análise. 

Não obstante, uma carpintaria teatral tão bem engendrada no seio de suas peças, 

que por si só explicitariam as heranças historiográficas e estéticas da formação do 

autor, Jorge Andrade publicou em 1978 o romance autobiográfico “Labirinto”, 

instrumento primordial para a compreensão da sua obra. No livro, o caminho 

individual e o rememorar do autor dão o tom para um instigante processo criativo. 

Assim, o romance apresenta-se como documento fundamental no entendimento 

das propostas formais/conceituais do dramaturgo. 

A escolha de “O Sumidouro”, última peça do ciclo, como ponto central da análise 

se dá pela “radicalização estética” empreendida pelo autor; a utilização dos 

elementos épicos foram essenciais para a materialização artística dos conceitos 

históricos pretendidos. Ou seja, a hipótese central desta pesquisa é a de que a 

experimentação estética elaborada em “O Sumidouro” é o que torna possível o 

mais bem acabado diálogo passado/porvir elaborado pelo dramaturgo. A “volta” 

empreendida por Vicente até o tempo histórico vivido por Fernão Dias e sua 

última Bandeira traz à tona um passado rico em possibilidades. Mas um passado 

visceralmente conectado ao presente. 
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Sandrine Robadey Huback (UFMT) 

A arte como possibilidade de representação: uma reflexão a partir do romance As 

Meninas, de Lygia Fagundes Telles 

 

A autora paulistana Lygia Fagundes Telles, quando questionada acerca da função 

social de seu ofício, afirma que o papel do escritor é ser testemunha e participante 

do seu tempo e da sua sociedade. Em seu romance As meninas (1973), publicado 

durante a ditadura militar no Brasil, é revelado aos leitores o universo particular 

de três personagens femininas que moram no pensionato católico Nossa Senhora 

de Fátima, na cidade de São Paulo. “A época é o ano de 1969, indicado 

indiretamente pela referência ao célebre sequestro do embaixador americano 

Charles Elbrick” (TEZZA apud TELLES, 2009, p. 288). Observamos, através da 

flutuação da voz narrativa, intercalada entre as figurações de mulheres, a 

imbricação entre a veia ficcional e a veia historicista, ambas voltadas para os 

aspectos socioculturais do espaço-tempo em questão.  

As personagens são figurações da época e oscilam entre a reprodução de discursos 

tradicionais e a ruptura dos papéis sociais de gênero. Através do fluxo de 

consciência, as personagens revelam seus pensamentos e suas emoções, 

acontecimentos de seu passado e presente. A vida conturbada das jovens, 

nitidamente, aparece interligada ao meio externo assinalado, sendo este mesmo 

meio uma das molas propulsoras do processo imaginativo da autora. As meninas, 

seguindo a tradição da escrita lygiana, pretende falar sobre os conflitos da 

existência humana, contextualizada em um ambiente opressor e que tende a calar 

a voz da alteridade, em uma configuração de silenciamento. A partir das 

figurações femininas, fica evidente a representação de uma época em que os 

valores conservadores e patriarcais disputavam espaço com os ideais de 

desconstrução do tradicionalismo e os movimentos de emancipação da mulher.  

A questão política do momento histórico está presente na obra juntamente com 

temáticas que ganharam visibilidade naquele momento, como a desmistificação 

do casamento e o aborto. Assim, em meio aos conflitos individuais de Lorena, 

Lia e Ana Clara, os desdobramentos políticos e sociais do final da década de 1960 

e do início dos anos 70 – ressaltados no próprio texto – ganham contornos nítidos, 

por si e por influência na configuração dessas personagens. Apesar de a literatura 

não concorrer a uma finalidade meramente ilustrativa, segundo Antonio Candido 

(2006), a ficcionalização da violência, da tortura, das dores e das angústias assume 

uma proporção relevante na obra estudada, que emerge, até hoje, como uma 

possibilidade de reflexão e estímulo à resistência. Assim, por esse viés de análise, 

levando em consideração o corpus em destaque, desenvolvemos algumas 

considerações acerca do diálogo existente entre História, Literatura e 

representação. 
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Sandro Ambrósio Alves (UFMT) 

Patrimônio histórico e cultural de Rondonópolis-MT: orientações didáticas no 

ensino de História 

 

O ensino de História com o uso do Patrimônio Cultural, constitui-se em elemento 

que oportuniza a compreensão sobre os diferentes grupos culturais. Partindo 

dessa premissa, esta dissertação tem como objetivo investigar o uso do Patrimônio 

Cultural no ensino de História, com a proposição de um material didático 

orientativo, fundamentando a estratégia da Educação Patrimonial nas aulas de 

História. A pesquisa foi realizada a partir do embasamento teórico sobre 

Patrimônio Cultural, Memória, Lugares de memória e História local/regional. No 

campo metodológico utilizamos as abordagens da Educação Patrimonial e 

Educação Histórica, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Orientações Curriculares do Estado de Mato 

Grosso e ensino de História. O percurso da pesquisa foi fundamentado por ações 

educativas no ensino de História, proposto a partir de oficinas didáticas em sala 

de aula e em saída de campo ao “Centro Histórico”, com um roteiro previamente 

elaborado e discutido com o professor de História, para/com os estudantes dos 

7º anos do 3º Ciclo de Formação Humana do ensino fundamental de uma Escola 

pública na cidade de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso. 

Metodologicamente utilizamos a ação didática com a orientação da Educação 

Patrimonial com os estudantes; a análise das narrativas de estudantes do Ensino 

Fundamental; guia orientativo das ações didáticas. Visando que, o uso do 

orientativo didático Patrimoniar, como um material sugestivo, possam subsidiar 

os educadores na inserção no currículo escolar, como estratégia didática, seja no 

Ensino Fundamental como no Ensino Médio, de temas centrados no Patrimônio 

Cultural do município de Rondonópolis-MT. 

 

Sérgio Henrique Pereira de Souza Ramos (UFG) 

As representações de Cuiabá por Karl Von Den Steinen 

 

Este artigo estuda a expedição realizada pelo cientista alemão Karl von den 

Steinen, realizada entre os anos de 1883-1884, assim como as publicações que 

realizou para dar a conhecer os resultados da sua expedição. Não se desenvolverá, 

portanto, uma discussão sobre todos os lugares por onde esse viajante oitocentista 

percorrerá ao longo de sua trajetória, o recorte espacial privilegiará a província de 

Cuiabá. Localizada no centro geodésico da América do Sul, Cuiabá foi um lugar, 

por onde esse viajante passou, portanto analisaremos as representações de 

Steinen, acerca da cidade de Cuiabá, desde aspectos naturais, culturais a aspectos 

arquitetônicos. 
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Sérgio Roberto Rocha da Silva (PUCRS) 

Representação do herói nos monumentos públicos das cidades de Porto Alegre, 

Curitiba e Florianópolis (1900-1940) 

 

O presente estudo tem como objetivo central analisar a representação do herói 

nos monumentos públicos das cidades de Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis 

no período entre 1900-1940. A tese central do trabalho está sustentada na 

premissa de que os monumentos não traduzem uma realidade histórica, mas sim 

um imaginário. Não basta interpretarmos símbolos e alegorias para entendermos 

o passado de uma determinada sociedade, pois somente através de uma 

interconexão de fontes poderemos compreender os limites entre ficção e 

realidade. 

 

Sheila Cristina Silva Aragão Caetano (Mackenzie) 

Plataforma de Ação da Conferência Mundial de DURBAN 2001: Propostas 

Efetivadas e Entraves no Brasil para população afrodescendente 

 

No ano de 2001 aconteceu a Conferência Mundial Contra o Racismo, 

Discriminação Racial, a Xenofonia e Intolerância Correlata na cidade de Durban, 

na África elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que teve 

presença de inúmeros países, inclusive o Brasil, e foi acordado pelos países 

presentes um programa de ação para erradicação do racismo, da discriminaça6o 

racial, da xenofobia e da intolerância correlata. 

Este artigo visa investigar essa plataforma de ação voltada para o Brasil e para a 

discriminação racial e o racismo, e averiguar quais propostas foram efetivadas e 

seus desdobramentos, bem como quais possam ser seus entraves, e fazer um 

panorama da situação atual do país com relação ao racismo e a discriminação 

racial. 

 

Silbene Corrêa Perassolo da Silva (UFMT) 

O Rasqueado cuiabano: estudo sobre as interações entre paraguaios e cuiabanos 

na formação da identidade mato-grossense (1865 a 1940) 

 

A pesquisa pretende investigar possíveis mediações culturais entre a cultura 

paraguaia e a cultura cuiabana, por meio da análise do Rasqueado cuiabano, 

considerado como um dos ícones da “identidade” local, seguindo vestígios 

principalmente durante e depois da Guerra do Paraguai (1860-1870), com o total 

isolamento da comunicação da cidade de Cuiabá com o resto do mundo, e 

decifrar os legados culturais da guerra, por parte de atores sociais e as 

manifestações culturais, bem como o seu papel na construção da memória e 
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patrimônio mato-grossense. Primeiramente buscaremos evidencias no linguajar 

com o uso de palavras como cambio, leviano, mano, entre outras, mesclando 

castelhano e português; em segundo lugar, a música, pois o rasqueado cuiabano 

foi derivado da “polca paraguaia” considerada o estilo musical nacional do 

Paraguai, bem como a “polca syryry”, nome guarani para a execução da polca 

valseada, corrida, podendo ser dançada ou não, que guarda semelhanças rítmicas 

com o Siriri e o Cururu, e em terceiro, a culinária, pois pretendemos buscar as 

similaridades dos usos e costumes paraguaios, que encontrou em terras brasileiras, 

o povo cuiabano, aspectos de sua cultura, que também se alimentam de carnes e 

peixe, e uso do guaraná, a bebida mais apreciada, que substitui o café e o chá 

brasileiros. À luz do conceito de hibridismo do estudioso Néstor Canclini 

pretendemos analisar o que é tradicional e o que se pode chamar de moderno, e 

que acaba reforçando a longa construção de uma “cultura híbrida” onde 

modernidade significa pluralidade, entremeando as relações entre tradicional e 

moderno, popular e massivo, onde se pode entender que hibridação é “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. 

 

Sônia Mara Rogoski (SEDUC-MT) 

Flávia Heloísa Nogueira Francisco (CEFPARO) 

A representação da família no livro didático de História Coleção Projeto Ápis 

 

A representação da instituição família na sociedade atual é uma questão social, 

viva, dinâmica e presente no âmbito das relações humanas. O conceito de família 

é construído e vai sendo modificado historicamente e socialmente ao longo do 

desenvolvimento da humanidade. Neste artigo utilizamos como material de 

análise o livro didático da disciplina de História – Coleção Ápis, das autoras Maria 

Elena Simielli e Anna Maria Charlier, da Editora Ática. Percebemos o livro 

didático como uma ferramenta pedagógica que auxilia e instrui professores e 

alunos sobre determinados conteúdos. O objetivo geral busca identificar como o 

conteúdo família é apresentado nos livros didáticos de História para o 1º e 2º ano 

do Ensino Fundamental. Sabemos que o modelo tradicional de família não mais 

se sustenta na atual sociedade moderna, modelo marcado por transformações ao 

longo do tempo. Buscamos ainda, por entender como esse conceito é 

apresentado nos documentos curriculares oficiais como conteúdo a ser ensinado 

em história nos primeiros anos de escolaridade, analisamos a Base Nacional 

Comum Curricular, as Orientações Curriculares do Mato Grosso e os Objetivos 

de Aprendizagem – Módulo Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso (SEDUC). O conteúdo família tem relação direta com 

a história da criança enquanto estudante, e nestes primeiros anos é primordial 

para a construção de sua identidade e pertencimento em sociedade. 
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Stefany Marquis de Barros Silva (UFPI) 

“Fazer jornal no Piauí é desdobrar fibra por fibra o coração”: história e produção 

de sentidos no jornalismo alternativo teresinense da década de 1970 

 

A presente comunicação busca analisar as condições históricas que possibilitaram 

a elaboração de experimentalismos artísticos no âmbito da imprensa alternativa 

por parte de uma parcela da juventude teresinense no início da década de 1970. 

O objeto de estudo será o jornal alternativo “Gramma”, o primeiro 

experimentalismo jornalístico de Teresina, capital do Piauí, cuja estética escapava 

aos moldes tradicionais de fazer imprensa na época em estudo. Através de uma 

análise semiótica da fonte, objetiva-se problematizar as micropolíticas de 

resistência cotidianas realizadas a partir das mais diversas expressões artísticas 

como, por exemplo, a literatura, poesia, desenhos e cartuns presentes nas páginas 

do jornal. Parte-se do pressuposto que toda experiência social estabelece novos 

processos de subjetivação dos sujeitos, nesse sentido, a pesquisa se encaminha 

para um reflexão acerca da influência do lugar social no processo de produção de 

novas linguagens que dessem conta de explicar o real. Ao cartografar os discursos 

normatizadores expressos pela imprensa de ampla circulação é possível mapear 

as táticas de subversão e fuga empreendidas por essa parcela da juventude 

expressas nas páginas da imprensa alternativa da época. A fundamentação teórica 

principal é construída através do diálogo com Gilles Deleuze e Félix Guattari onde 

juntos lançam chaves de leitura importantes para a construção da discussão aqui 

proposta, como os conceitos de desterritorialização e linha de fuga; com Michel 

Foucault e a compreensão da análise do discurso e das relações de poder e com 

Michel de Certeau a partir dos conceitos de tática e estratégia. 

 

Talita Michelle de Souza (UFG) 

A trajetória de escritoras em Goiás nos séculos XIX E XX 

 

O presente trabalho busca trazer alguns apontamentos e debates sobre a escrita 

de autoria de mulheres em Goiás elegendo a literatura como um local de 

produção de autonomia acerca das representações sobre os espaços sociais 

possíveis para mulheres e suas falas e silêncios. No atual cenário de pesquisas no 

Centro-Oeste encontramos muitas fontes de estudo que reorientam as pesquisas 

acerca da participação de mulheres em diversas áreas desde a atuação com 

enfermeiras, artistas, compositoras, escritoras, poetisas, comerciantes, dentre 

tantas outras funções. Nessa perspectiva buscamos fazer uma discussão acerca de 

algumas escritoras goianas que transitaram entre os séculos XIX e XX. 
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Talitta Tatiane Martins Freitas (UFR) 

Despindo a pele que habito: identidades de gênero e transexualidade pela lente 

de Pedro Almodóvar (“A pele que habito”, 2011) 

 

A proposta desta comunicação é debater sobre o uso de filmes em sala de aula, 

pensando-o enquanto possibilidade de diálogo entre o binômio Arte e 

Sociedade, História e Cinema. Assim, parte-se do pressuposto de que o cinema 

possibilita, desde que definidos objetivos e métodos, uma excelente forma de 

construção do conhecimento em sala de aula, enriquecendo o processo de 

ensino-aprendizado ao não concebe-lo como ilustração de uma determinada 

temática histórica (tal como muitas vezes ainda ocorre), mas como o pontapé 

inicial para a compreensão da maneira como os sujeitos criam representações 

acerca do passado a partir de questões que são caras ao seu presente. 

Sob esse prisma, elegeu-se como objeto de análise o filme “A pele que habito” 

(La piel que habito), produção espanhola lançada em 2011, sob direção de 

Pedro Almodóvar. Trata-se de uma adaptação cinematográfica do livro 

“Tarântula” (1984), do francês Therry Jonquet, na qual as questões de gênero 

e transexualidade tomam o centro da narrativa. A partir da análise de tais obras, 

é possível discutir em sala de aula tanto as construções identitárias de gênero, 

como as mudanças históricas em relação a elas, visto que, ao analisa-las, observa-

se o deslocamento do eixo central das narrativas dramáticas, o que resulta 

consequências significativas. 

Enquanto no livro a trama gira em torno da questão da vingança em si – a 

tarântula que prende a sua vítima e a tortura antes que a mesma sirva de 

alimento –, no filme a discussão se desloca para a relação entre as personagens, 

que se encontram numa trama de vingança, de transexualidade e de convivência 

forçadas. Da mesma forma, a diferença nos desfechos indicam uma tácita 

mudança na maneira como diferentes sociedades pensaram à cerca da 

construção de gênero e da transexualidade. Na obra literária de 1984, a 

transexualidade forçada faz com que esse novo corpo biológico feminino 

determine a identidade de gênero da personagem, final esse que não se torna 

viável ou pensável na adaptação de 2011, na qual Vicente apenas habita o corpo 

de Vera (pela transexualidade forçada), não determinando a sua self ou a sua 

identificação com o gênero feminino. 

Sob esse ponto de vista, o uso de “A pele que hábito” em sala de aula mostra-

se uma frutífera mola propulsora para as discussões sobre feminilidade, 

masculinidade e performances de gênero, sendo possível ao educador mediar 

o debate à cera dessas questões para as sociedades contemporâneas, bem como 

evidenciar que se trata de construções socioculturais que, como constructo 

social, não devem ser naturalizadas, sendo passíveis de questionamento e 

modificação. 
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Tatiane Coelho Antunes (UFMT) 

Poder e violência: uma análise sobre as relações de gênero 

 

O texto proposto tem por finalidade analisar e trazer reflexões sobre gênero e 

violência realizando contrapontos entre relações de poder e normatização na 

perspectiva do filósofo Michel Foucault. Para elucidar o termo violência 

utilizamos o entendimento da filósofa Hannah Arendt, que associando o termo 

ao conceito de política, refere que o poder ao reduzir as relações humanas às 

relações de dominação, acaba com a pluralidade humana e coisifica as pessoas. 

Com isso, o espaço entre os seres humanos estaria sendo destruído e as pessoas 

se colocando umas contra as outras, matando o diálogo e as palavras, ocasionando 

situações de violência. 

Através do desenvolvimento dos estudos de gênero, alguns autores começaram a 

usar “violência de gênero” como um termo mais geral que “violência contra a 

mulher” (Saffioti & Almeida, 1995). A violência de gênero é originária 

diretamente das desigualdades histórico-culturais reverberadas nas relações entre 

homens e mulheres e se cruza diretamente com as categorias de classe e 

raça/etnia. Ela ressoa através do estereótipo de virilidade masculina e da 

submissão feminina, associada a ordem patriarcal, que transmite aos homens 

anuência de dominação e controle perante as mulheres, podendo lançar mão da 

violência para isso. Utilizando desta lógica, a ordem patriarcal seria uma das 

formas de se manter a violência de gênero, uma vez que está na base das 

reproduções de gênero que validam as relações de desigualdade. 

Buscamos compreender ademais, por meio de um breve deslizar pela Teoria 

Decolonial, o processo de dominação colonial que ainda reverbera em nosso 

cotidiano, padronizando saberes, corpos e comportamentos, colaborando para a 

manutenção da violência de gênero. 

 

Thaís Luana Felipe Santos (UFCG) 

“A pátria confia na nossa farda, na nossa disciplina!”: Sensibilidades e dispositivos 

disciplinares na Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba (1910-1932) 

 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre alguns dispositivos disciplinares 

utilizados na formação dos aprendizes na Escola de Aprendizes Marinheiros. 

Adestramento responsável por modelar posturas e construir sensibilidades em um 

rito de árdua mutação de corpos e mentes. Encaminhamos as análises das práticas 

educativas da Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba através do método 

indiciário, conforme nos orienta Michel Foucault (1996), servindo-nos assim 

arquivos da Marinha como Ofícios, memorandos e Relatórios de Inspetorias e 

Higiene, que registravam dados capazes de descrever mesmo que por meio das 

entre linhas, experiências do cotidiano escolar. Compactuamos do conceito de 
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Cultura escolar por Dominique Julia (2001), e a partir de Sandra Jatahy Pesavento 

(2007) contemplamos as escritas do sensível. 

 

Thais Nívia de Lima e Fonseca (UFMG) 

Concepções de educação na pintura devocional e catequética na América 

Portuguesa: Capitania de Minas Gerais, séculos XVIII e XIX 

 

A ideia da pintura religiosa como a “bíblia dos iletrados” atribuída ao papa 

Gregório Magno (590-604), ajudou a reforçar a importância das imagens como 

instrumentos de catequese, “instrução oral de coisas religiosas”, amplamente 

praticada na América portuguesa desde o início do século XVI. Embora utilizasse 

também a escrita, essa educação operava num contexto de pequena população 

letrada, reforçando o papel das imagens na sua formação, visando também a 

construção de uma ordem “civilizada”. O uso das imagens não dispensava a 

escrita, que dividia espaço com elas, como nos ex votos, representação visual de 

milagres e graças obtidas de santos de devoção, acompanhados de textos 

descritivos em português. Pinturas no interior de igrejas traziam registros escritos 

em português e em latim. A presença desses tipos de pintura foi forte na Capitania 

de Minas Gerais e relacionam-se ao contexto de desenvolvimento de uma “cultura 

barroca”. Os objetivos desta comunicação são discutir as narrativas visuais e 

textuais presentes nos ex votos e nas pinturas de igrejas, as concepções educativas 

nelas presentes, e problematizar a presença da escrita nesses suportes, acessíveis 

a um número maior de pessoas, inclusive as que não soubessem ler ou escrever. 

As fontes de pesquisa são ex votos mineiros e pinturas de passagens bíblicas no 

interior de igrejas, feitas entre a segunda metade do século XVIII e o início do 

XIX. As fontes são confrontadas com obras da época que expressavam as 

concepções de educação, obras de formação moral e religiosa, e documentos de 

irmandades. No estudo das inscrições presentes nas pinturas, utilizaremos 

também alguns princípios analíticos que consideram os diferentes níveis de 

letramento a partir das características da escrita praticada. 

 

Thaís Tavares Nogueira (UEPA) 

História Cultural e Práticas Educativas da Pajelança 

 

O presente trabalho reflete sobre as práticas educativas em um terreiro de 

pajelança na Ilha de Colares/ PA e toma como fonte as narrativas do sujeito 

mediador dessas práticas: o pajé. Sua trajetória de vida provoca uma reflexão 

acerca do conceito de pedagogia, pois ao considerar as práticas de pajelança como 

educativas, aponta-se para uma pedagogia cultural que reconhece a existência de 

espaços diversos de aprendizagem e de processos educativos de um modo mais 

amplo e complexo. Trata-se de uma pesquisa etnográfica pautada na metodologia 

da história oral. O suporte teórico parte de pressupostos da história cultural, que 
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permite olhar para objetos do cotidiano, da cultura popular, de pessoas simples 

que carregam em seu dia-a-dia um conjunto de saberes e tradições repassadas em 

suas comunidades, suas formas de trabalho e relações sociais. Inspirada pela 

história cultural, passo a considerar possibilidades de pesquisas em espaços e com 

sujeitos outros para além daqueles circunscritos pela ciência moderna e 

hegemônica, a exemplo dos terreiros e seus agentes. Busco destacar, pelo viés da 

resistência decolonial, como uma prática religiosa de matriz afroindígena 

permanece viva até hoje. Abordo a temática da pajelança como uma prática 

religiosa com rituais xamânicos de cura que teve sua origem com os povos 

indígenas e sofreu influências no decorrer do processo colonizador de culturas 

como a africana e a europeia; prática em que ocorre circulação de saberes, seja de 

cunho religioso, moral, estético, da medicina popular, entre outros. Nas 

considerações, ressalto a existência de uma prática educativa no terreiro, a 

exemplo do rito de iniciação, ao observar o pajé como um educador que media 

toda a ritualística. Todos os participantes dos trabalhos experimentam algum tipo 

de aprendizagem. Aprende-se sobre a cultura das entidades nas suas falas e 

doutrinas; aprende-se onde sentar, no que tocar ou não; aprende-se a cantar para 

acompanhar o trânsito das entidades no terreiro; sobre fórmulas e receitas de 

banhos ou chás, bem como a moral repassada pelas entidades. O processo 

educativo no terreiro de pajelança possibilita pensar uma proposta contra 

hegemônica de construção do conhecimento, a partir de um conceito mais amplo 

de educação e de respeito aos povos até então invisibilizados. Nesse sentido, o 

conceito de práticas educativas aqui aludido concebe-as como trocas de saberes 

que não estão situados apenas no âmbito da educação escolar e sim numa 

perspectiva cultural. Para tanto, utilizo como referências: Burke (2008), Costa e 

Andrade (2015), Cunha e Fonseca (2007), Fonseca (2003), Geertz (2008), Maués 

(2008), Portelli (2016), entre outros. 

 

Thales Biguinatti Carias (UFMT) 

Inventar(iar) a Crítica Nacional: Apropriação da historiografia brasileira por 

Antonio Candido na construção de seu objeto de estudos 

 

A fortuna Crítica sobre Candido é imensa e são inúmeros os discípulos que 

tensionaram e ampliaram o escopo de sua obra. Fazem parte, também, dessa 

fortuna as inúmeras obras que se prestam a referendar, contestar ou apenas 

comentar as visadas críticas, bem como as bases teóricas do autor. No entanto, o 

campo das ciências sociais e, num modo mais abrangente, das ciências humanas, 

grandes devedores das análises e apontamentos de Candido, não o reverbera com 

a mesma intensidade. Visando contribuir com esse flanco, o presente resumo 

veicula uma hipótese de trabalho que discute as possibilidades interpretativas da 

obra de Candido diante de suas relações com a geração de intelectuais e 

intérpretes do pensamento brasileiro em meados do século XX. Tomando como 

ponto de partida dois trabalhos, no campo das ciências sociais, que postulam 

Antonio Candido como objeto de Pesquisa, a saber, “A tradição esquecida” (Luiz 
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Carlos Jackson) e “A vida Social das formas literárias” (Rodrigo Martins 

Ramassote), lançamos mão de um problema histórico de grande monta até então 

não abalizado: No bojo de um grande processo de formulação e concepção de 

um projeto de Estado ancorado nos termos de uma brasilidade e sua 

correspondente história nacional, Antonio Candido fora um agente a mais na 

disputa; agente singular na medida em que tensionou (e, em certa medida, 

conseguiu) apropriar-se de um modelo de explicação da história nacional para 

alçar a crítica literária brasileira como um objeto autônomo, mas prenhe de 

problemas, temas e visadas comuns a determinada tradição interpretativa do 

Brasil que teve, no modernismo, seu grande projeto ético, estético e científico. 

Para aferir esta hipótese, traremos um estudo sobre a proposição de uma 

antologia da crítica literária brasileira que Candido exerce no final do segundo 

volume de sua “Formação da Literatura Brasileira” (FLB). A partir da relação 

entre Antonio Candido com a matéria do passado de que dispõe, ou seja, uma 

série de trabalhos críticos exercidos por intelectuais do século XIX, buscaremos 

mostrar como há uma orientação do passado que aponta para o projeto de “FLB” 

como o ponto, mais ou menos autoconsciente, da ruptura histórica. Nos termos 

propostos por Candido, uma vez formada, a literatura brasileira estaria passível de 

objetificação e análise científica, esta encabeçada por seu próprio projeto. Dessa 

força é que provém a organização dos dois volumes do livro de Candido e, como 

num satélite (que depende, mas mantém certa distância), a organização da crítica 

literária executada por Candido ao final do segundo volume. Neste grande 

processo, o elemento da continuidade, ou seja, a proposição de um modelo 

explicativo para o desenvolvimento histórico do Brasil, é que garantiu a tão 

propalada ruptura técnica da crítica literária de Antonio Candido. 

 

Thayane da Rocha Cruz Dias Freitas (UFU) 

Olhares sobre Debret no Ensino de História atual 

 

A presente comunicação tem por objetivo apresentar algumas considerações 

realizadas no trabalho de conclusão de mestrado sobre a presença das imagens 

do pintor de viagem francês Jean-Baptiste Debret nos livros didáticos de história 

do Ensino Médio. Debret esteve no Brasil durante quinze anos, entre 1816 e 

1831, tornou-se mais que um simples viajante, pois viveu na capital brasileira 

compondo os espaços e ambientes do Rio de Janeiro e não apenas os 

representando em suas aquarelas. Debret registrou e viveu momentos 

fundamentais da história política do Brasil como a independência e o fim do 

Primeiro Reinado. Debret teve mais a dizer do que um simples turista, pois 

carregava consigo a bagagem do Império Napoleônico e os ensinamentos 

neoclássicos de Jean-Jacques David. Deixou a França desgastada com o fim da 

Era Napoleônica e partiu em direção ao Novo Mundo. Para a realização desta 

pesquisa foram escolhidas três coleções didáticas que fizeram parte do Guia de 

Livros Didáticos do Programa Nacional de Livros Didáticos: PNLD – 2015. As 

coleções escolhidas para a pesquisa estão entre as três mais distribuídas no país 
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naquele ano. No desenvolvimento dessa pesquisa foram colhidos dados 

quantitativos dessas coleções como número de exemplares comprados e 

distribuídos pelo governo brasileiro, valor unitário e geral. O objetivo principal é 

analisar como é realizada a abordagem das imagens de Debret pelos autores das 

coleções e de que maneira essas imagens compõem determinados discursos a 

respeito da história do Brasil, contribuindo para reafirmar uma determinada 

identidade nacional modelada pelo Estado brasileiro desde o século XIX até hoje. 

Para isso utilizou-se também relatórios de pareceristas do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro: IHGB, sobre os volumes da obra de Debret após sua 

publicação. A partir dessa análise e da redescoberta de Debret no século XX, 

percebemos como o pintor francês se tornou uma importante referência da 

iconografia brasileira e insistentemente surge em diversos espaços e locais de 

memória, principalmente nos livros didáticos de história desde o século passado 

e até o presente. 

 

Thiago Rafael da Costa Santos (IFMT) 

Ariadne Marinho Machado (SEDUC/MT) 

O cinema e a educação no projeto CineGuaporé 

 

O presente trabalho discute o emprego de um recurso audiovisual, 

nomeadamente o cinema, enquanto ferramenta didático-pedagógica voltada para 

formação continuada de profissionais da educação da rede pública e privada do 

município de Pontes e Lacerda, extremo oeste do estado de Mato Grosso. 

Apresentamos os resultados de projeto de extensão executado entre o primeiro e 

o segundo semestre letivo do ano de 2016, no Instituto Federal de Mato Grosso, 

campus Fronteira Oeste/Pontes e Lacerda, a partir da identificação do uso 

frequente em sala de aula de filmes e vídeos e da necessidade urgente de uma 

formação adequada para o seu manuseio e leitura. O propósito foi o de atender 

a um grupo de profissionais da educação interessado no cinema como ferramenta 

de instrução e crítica. Apesar de ser uma forma produtiva e de mais fácil difusão 

– pela facilidade do acesso aos aparelhos multimídias nas instituições escolares –, 

na prática do ensino a utilização do recurso cinematográfico ainda demanda de 

aprimoramento por parte dos profissionais que o utilizam. Deste modo, 

promovemos o projeto de extensão “CineGuaporé: a sétima arte e seus olhares 

para a educação contemporânea”, visando auxiliar novas práticas didáticas que 

fomentassem meios alternativos de produção de conhecimento, para além do giz, 

quadro negro e livros didáticos. A execução desse curso de extensão teve como 

questão mobilizadora a pergunta: “como utilizar o cinema no ensino escolar?”. 

Partimos da proposta de que a película no ensino e aprendizagem escolar deve 

partir da interdisciplinaridade, constituindo assim em um meio de fundamental 

importância para compreensão das representações da realidade social em 

diferentes momentos históricos. A execução do curso dividiu-se em diversas 

sessões, com a exibição de vídeos e filmes – nacionais e estrangeiros – que 

privilegiavam o tema da educação e suas diversas interfaces. Ao longo dos meses, 
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realizamos 8 encontros com 4 temáticas diferentes, a saber: “Escola e professores, 

educação para quê?”, “Cotidiano e cultura escolar”, “Das muitas maneiras de 

aprender e ensinar” e “Os valores que sustentam o sistema de ensino”. Após as 

exibições, fazíamos uma breve análise das obras e abríamos para o debate, 

tentando articular a representação cinematográfica com as realidades dos 

professores envolvidos. Como feedback das discussões, pudemos concluir que as 

escolas – brasileira e regional – refletem as condições socioeconômica e culturais 

da realidade em que estão inseridas. Ou seja, as escolas não estão suficientemente 

equipadas dos pontos de vistas material e nem seus profissionais como deveriam, 

nesse campo metodológico da utilização do cinema no auxilio didático-

pedagógico. 

 

Tiago Ancelmo Duarte (SEDUC/MT) 

A temática indígena no livro didático de História do ensino médio: colonialidade, 

cultura histórica e representações 

 

Este trabalho apresenta um esboço de reflexões sobre as representações 

construídas em relação à temática indígena no livro didático de história do Ensino 

Médio. Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, utilizamos o método 

documental, a partir da análise da fonte, no caso, os três volumes da coleção 

“História”, produzida pela editora Saraiva, além de revisão bibliográfica 

pertinente sobre o assunto. Os principais aspectos abordados para nortear a 

análise remetem a permanência do discurso colonial e da elaboração de uma 

cultura histórica que não considera a diversidade dos povos indígenas. Além disso, 

nosso trabalho conterá uma discussão sobre o livro didático como objeto cultural, 

posto que este artefato é produzido em um ambiente que envolve interesses 

editoriais e políticas educacionais promovidas pelo Estado. Por fim, destacamos 

alguns elementos que permitem observar a continuidade do discurso colonial em 

relação aos povos indígenas na coletânea analisada, dando destaque para àquelas 

que permitem vislumbrar lutas de representações e relações de poder. 

 

Uendel Rodrigo Figueredo da Silva (UFMT) 

Adolescentes, Vulnerabilidade Social e Sistema Socioeducativo 

 

A pobreza, a extrema pobreza e as agravantes que a acompanham tornam-se 

barreiras sociais que privam milhares de pessoas ao acesso do que julgamos 

necessário à sobrevivência e ao desenvolvimento humano, como alimentação, 

moradia, saneamento, educação, saúde, segurança. Esses problemas contribuem 

para a informalidade e clandestinidade em comunidades onde o Estado não 

alcançou seus projetos, seus serviços, sua vigilância.  

A internação no Sistema Socioeducativo parece oficializar a carreira criminosa, 

donde virão os futuros presidiários no Sistema Prisional. Isso nos faz refletir sobre 
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qual é a utilidade da medida e o objetivo do Estado? Punir ou recuperar? 

Recuperar através do punir? 

A pesquisa busca a partir dos dados socioeconômicos dos internos identificar o 

que há de similar em suas condições materiais, procura também destacar as 

práticas que lhes são comuns, pela linguagem, músicas e outras manifestações 

culturais. Para a discussão teórica, ampara-se na obra de Michael Foucault em 

“Vigiar E Punir” analisando a configuração do Estado e suas ferramentas para 

manter o controle dos indivíduos e nos escritos de Nietzsche a respeito do 

humano, expressado pelas forças antagônicas e complementares de Dionísio e 

Apolo, nas tensões do “eu quero” e o “tu deves”. 

Os dados mostram que as ações do Estado, provocam pouco ou nenhum 

resultado no enfrentamento da criminalidade, superlotando presídios e 

despendendo de altos gastos com os vários setores da Justiça (mercado prisional, 

licitações, serviços) que parecem atender somente a sua função meramente 

burocrática. Cabe considerar que as ocupações, sobretudo no alto escalão dos 

profissionais do Judiciário possuem além de altos salários, prestígio e status social 

pela sociedade, mas que o resultado de seus trabalhos pouco contribui para a 

“socialização” ou “re- socialização”, a discrepância física entre fóruns e unidades 

de internação evidencia mais uma das tantas contradições nos cenários de nossas 

cidades. A desobediência e o enfrentamento da ordem instituída pela prática de 

delitos por esses adolescentes, ainda que punidos, é também um fato instigante a 

observação do sujeito compondo sua existência pela contravenção. 

 

Valeska Bassi de Souza (UNEMAT) 

República e decência: jornal A Cruz e o combate a imoralidade moderna 

 

Este trabalho tem por objetivo pensar, através dos discursos veiculados pelo jornal 

católico A Cruz, a construção de uma condição feminina na cidade de Cuiabá de 

1916 a 1920, tendo em vista a influência dos periódicos sobre as ideias e os modos 

de vida no início do Século XX. Considerando que o regime republicano e os 

ideais de vida moderna - com o aumento da urbanização, a instituição de uma 

nova ordem social que alterou os costumes, as normas de higiene e de saúde – 

representaram para a igreja católica uma grande ameaça ao seu lugar enquanto 

detentora de poder social e influência política, percebemos, a partir do jornal, a 

constituição de um movimento de reação, através de uma organização estratégica, 

que elaborou uma linha de ação para manter a sua influência e recuperar parte 

do poder que perdeu. Assim, elencamos para análise pontos debatidos nos 

jornais, como: a moda feminina, os concursos de miss, os romances literários, as 

danças, o casamento civil e o divórcio. Eles são o que chamamos de campanha 

contra a imoralidade, que se baseou basicamente no controle da sexualidade e na 

educação moral, principalmente a feminina, constituindo assim um modelo 

feminino a ser seguido. 
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Vera Lúcia Nowotny Dockhorn (UFMT) 

O ensino da Guerra do Paraguai através das imagens: uma proposta para o uso 

da fotografia e da pintura como fonte de ensino 

 

A necessidade de ampliar as discussões acerca da história da Guerra do Paraguai 

ensinada no Ensino Médio, considerando as atuais discussões historiográficas a 

respeito do tema, nos leva a pensar e repensar as práticas de ensino, bem como, 

avaliar os conteúdos dos livros didáticos. A historiografia sobre a Guerra tem feito 

diversos avanços no sentido de trazer novas abordagens, objetos e sujeitos para 

este acontecimento do Cone Sul, especialmente para as nações envolvidas, o 

Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A partir da década de 1980 a 

historiografia ofereceu novas abordagens acerca de inúmeros aspectos da Guerra 

do Paraguai. Concomitantemente, ampliam-se as pesquisas visibilizando sujeitos 

que não foram considerados pelas correntes historiográficas anteriores, onde 

prevalecia uma visão militar dos fatos. Por outro lado, os livros didáticos, de um 

modo geral, pouco contemplam toda a diversidade da trama da Guerra abordada 

pela historiografia atual. Nesta perspectiva, nos propomos a trazer uma breve 

análise da abordagem do tema da Guerra do Paraguai nos livros didáticos do 

Ensino Médio, com base em estudos realizadas pela autora Ana Paula Squinelo, 

André Mendes Salles e pelo autor Tiago Gomes de Araújo, incluindo também 

uma análise de alguns exemplares aprovados pelo PNLD-2108. A partir do 

trabalho com fotografias e pinturas pretende-se ainda apresentar uma proposta 

para o ensino da Guerra que vise contemplar alguns dos temas negligenciados nos 

livros didáticos, tal como a presença das mulheres, a participação dos negros e 

dos Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai, dessa forma, ampliando as 

discussões acerca deste tema. 

 

Victor Hugo do Rosario Modesto (UFPA) 

Ambivalências da lei de 1871: tutela de “ingênuos” e experiências de libertas no 
judiciário da província do Grão-Pará (1871-1893) 

 

Empreendimentos historiográficos tem demonstrado o crescimento 

circunstancial da prática da tutela de menores em fins do século XIX, estes sendo 

de diferentes categorias sociais, como: “ingênuos”, libertos, indígenas e livres 

(pobres e ricos). Tendo em vista a legislação emancipacionista de 1871, o presente 

trabalho busca analisar a prática da tutela de menores “ingênuos”, os filhos de 

mulheres escravizadas que nasceram a partir de 28 de setembro de 1871, 

evidenciando as circunstâncias históricas que motivaram diferentes sujeitos a 

pleitearem o cargo de tutor destes menores. Estas circunstâncias se materializaram 

a partir de “brechas” encontradas na lei do ventre livre, em decorrência das 

interpretações que os diversos sujeitos históricos faziam da mesma. Outra 

conjuntura que explica a motivação das tutelas é composta a partir da paulatina 
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execução da própria legislação de 1871, o que fez senhores e ex-senhores se 

utilizarem dos tribunais como meio para prolongarem laços de dependência.  

A análise dos processos judiciais de tutelas que tramitaram na instituição do Juízo 

de Órfãos, em diferentes localidades da província do Grão-Pará, nos proporciona 

observar os sentidos que diferentes sujeitos atribuíam às tutelas de “ingênuos”, 

fossem eles senhores, ex-senhores, curadores ou juízes. Além destes sujeitos, as 

mães dos ingênuos, em geral, libertas, também recorriam aos tribunais na busca 

do que consideravam como direitos, sendo possível analisar a experiência destas 

mulheres frente aos tribunais. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo 

demonstrar os aspectos históricos que explicam o crescimento dos pedidos de 

tutelas de “ingênuos” em finais do século XIX, mais precisamente a partir da 

legislação de 1871 até o ano de 1893, demonstrando a configuração das tutelas 

também no período pós-abolição, assim como as experiências dos sujeitos que se 

envolveram nestes processos, com destaque para as mães libertas. 

 

Vivian Galdino de Andrade (UFPB) 

“Aguçando o ato de pesquisar pela web”: uma experiência de pesquisa 

historiográfica na cidade de Bananeiras/PB 

 

Este artigo traz o relato das experiências de pesquisa vivenciadas na cidade de 

Bananeiras/PB. Trata-se do desenvolvimento de projetos que discutem a fortuita 

relação entre a História, a Educação e as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação - TDIC. Tais trabalhos versam sobre o patrimônio arquitetônico e 

documental da cidade, enfatizando desde a informatização deste patrimônio à 

preservação de documentos históricos pela digitalização e depósito em um 

repositório, como uma estratégia de sensibilização da comunidade para com a sua 

herança cultural. Neste contexto, já fizeram parte de nossas ações: constituição do 

repositório digital "História da educação do município de Bananeiras - HEB", 

levantamento, mapeamento e digitalização de documentos históricos produzidos 

na cidade; catalogação e registro de uma história para os prédios que compõe o 

polígono de patrimônio tombado do Centro Histórico do município, assim como 

a criação de jogos que tematizem, de forma lúdica, este patrimônio arquitetônico 

com crianças e jovens. Ainda trabalhamos com a catalogação dos espaços de 

sociabilidade e organização dos acervos históricos do município. Estas ações 

visam superar uma perspectiva dicotômica e advogar o saudável convívio entre o 

digital e o impresso, propondo a construção de instituições híbridas de guarda e 

difusão do saber. Neste cenário, passamos a nos deparar com outra significativa 

necessidade, diante do amadurecimento de um olhar investigativo em Bananeiras, 

acreditamos que algumas informações ocupam lugar de relevo no âmbito da 

pesquisa em história da educação, tais como as que orientam a localização na rede 

mundial de computadores de páginas e arquivos que já podem ser consultados 

em sua versão digitalizada; museus e bibliotecas digitais que já disponibilizam 

pesquisas e e-books sobre as mais variadas temáticas; ter conhecimento dos 

aplicativos de smartphones que auxiliam no registro e na transcrição de entrevistas 
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orais e demais ferramentas já possíveis de serem utilizadas com fins de pesquisa 

na rede. Acreditamos que todas estas informações se aglutinadas em um só espaço 

facilitaria significativamente o ato da pesquisa, como um norte que melhor 

orientaria os passos do pesquisador. Foi neste contexto, que realizamos diversos 

levantamentos de aplicativos, repositórios, plataformas e redes sociais que são 

substanciadas pelos conteúdos de História e Educação, com vistas a motivar e 

auxiliar pesquisadores iniciantes a desenvolver pesquisas históricas nestas áreas. 

O contato com estas fontes digitais e digitalizadas facilitam a operação 

historiográfica, é o que também assinala a constituição de uma área de saber 

denominada de História Pública Digital. Auxiliados pelos estudos de Serge 

Noiret, Anita Lucchesi e demais autores trazemos aqui o relato de nossas 

experiências digitais de pesquisa em Bananeiras. 

 

Viviane Adriana Saballa (UFPel) 

Porto Alegre (1900-1920): a mulher como idealizadora de sua identidade através 

da Indumentária, Representação e Narrativas Visuais 

 

O presente estudo tem como objetivo central investigar o comportamento e a 

conduta da mulher de elite, como meio lícito de expressão individual, através de 

sua indumentária, gesto e corpo na sociedade de Porto Alegre entre os anos de 

1900-1920. Visa interpretar e analisar as imagens femininas nas fotografias, como 

meio de comunicação e afirmação de si. A tese central do trabalho está sustentada 

na premissa básica de mostrar a mulher como idealizadora de sua identidade, 

explicitada nas imagens, pelo viés das representações sociais. Nossa proposta é 

promover uma nova edificação da noção que se tem acerca da mulher no período 

em estudo, mostrando-a como incluída no conjunto ideário da Modernidade em 

Porto Alegre. Para tal utilizamo-nos também de fontes como jornais, revistas 

ilustradas, almanaques e jornais de moda. 

 

Viviane Cristina de Oliveira Duarte (UFMT) 

O papel da equipe multiprofissional do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT 

Campus Rondonópolis no que tange ao atendimento de pessoas em 
vulnerabilidade social 

 

Este trabalho consiste em um relato de experiência realizado no Instituto Federal 

de Mato Grosso – IFMT Campus Rondonópolis com as turmas do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e as atividades realizadas 

para o atendimento às pessoas deste público que se encontram em 

vulnerabilidade social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, que 

visam ao aprofundamento da temática proposta e o mapeamento das ações da 

equipe multiprofissional existentes no Campus, que colaboram para o ingresso, 
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permanência e êxito dos estudantes. A equipe multiprofissional é formada pelos 

seguintes profissionais: pedagogos, técnicas em assuntos educacionais, assistente 

social, psicóloga, intérprete de libras e assistentes de alunos. Esta equipe tem um 

papel fundamental dentro da instituição e é nessa perspectiva que a pesquisa 

ganha corpo, relacionando seu papel com o público de Educação de Jovens e 

Adultos, que por vezes tiveram seu direito à educação ceifada por diversos 

motivos. O acompanhamento desses estudantes pela equipe faz-se necessário, 

pois contribuem significativamente para a concretização do processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, este relato de experiência objetiva dar visibilidade às ações 

realizadas pela equipe multiprofissional para o atendimento de estudantes dessa 

modalidade. 

 

Viviane Gonçalves da Silva Costa (UFMT) 

Entre histórias, tramas e bruxarias na Cuiabá de Dunga Rodrigues 

 

Este artigo analisa e descreve os relatos atribuídos a Maria Ozébia em Lendas de 

Mato Grosso, no intuito de compreender o fazer literário em Dunga Rodrigues – 

mulher que lança-se como defensora de uma memória e das tradições de Cuiabá 

e sua gente. Uma atenção especial será dada a figura de Ozébia e também a lenda 

“03. A bruxa 1”. Nas palavras de Dunga Rodrigues, Lendas de Mato grosso tem 

uma missão, pois foi escrito com a finalidade de preservar e educar (literatura 

didática), além disso, evidencia as reais preocupações da escritora relacionadas às 

migrações na região mato-grossense. O artigo foi organizado por seções: 

Apresentação, 1. O livro, o texto e o contexto histórico nas composições literárias 

de Dunga Rodrigues e 2. Ozébia, entre saberes, poderes e dissabores, 2.1 Um 

acontecimento - O casamento de Ozébia e Zé Monqüeba. 

 

Welson Ribeiro Marques (UFU) 

Estética e História: o desenvolvimento da teoria épica do teatro brechtiano 

 

Bertolt Brecht foi um dos principais nomes do teatro durante o século XX, ao 

desenvolver uma nova forma teatral, repropôs todo o contexto do teatro 

moderno. Denominando esse novo modelo de teatro épico, o dramaturgo traz 

diversas possibilidades para o campo artístico. Porém, não foi o fundador desse 

estilo e nunca reivindicou tal título, ao contrário, sempre deixou claro que a sua 

concepção foi influenciada pelo teatro shakespeariano, medieval e chinês. 

Começa a usar o estilo épico desde 1926, embora as suas peças anteriores já 

contenham alguns dos recursos utilizados no seu teatro épico, por exemplo, desde 

a sua segunda peça, Tambores na Noite, Brecht já utilizava elementos do modelo 

épico que influenciaram a sua escrita. Essa perspectiva estética tinha o intuito 

didático de passar para o seu público que a sociedade foi construída e, por isso, é 

passível de transformação. Transformação que necessita ser realizada pelo sujeito. 
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Entendendo como exata a afirmação que qualquer obra artística possui as 

possibilidades do seu próprio tempo, o seu processo criativo ocorre em 

momentos singulares nos quais o artista experimenta situações próprias da sua 

época e as reelabora em sua criação, a teoria do teatro brechtiano deve ser 

entendida no contexto histórico geral que o dramaturgo estava situado. Os seus 

escritos teóricos se estendem durante cerca de trinta anos e com modificações que 

nem sempre seguiram uma linha coerente, no entanto, a divulgação e os principais 

pilares da sua teoria são realizadas no texto “Notas sobre a ópera Ascensão e 

queda da cidade de Mahagonny” durante a República de Weimar, na Alemanha. 

Tal texto é o centro dessa análise da concepção teórica do teatro épico brechtiano. 

Para compreender a elaboração da sua estética torna-se necessário analisar o 

“lugar social” em que o dramaturgo encontrava-se inserido, não apenas o lugar de 

produção da linguagem teatral, mas também, o lugar socioeconômico, político e 

cultura em que o autor elabora a sua teoria. Ao investigar o ambiente teatral 

alemão do começo do século XX pode-se compreender as influências e oposições 

que perpassam a teoria elaborada por Brecht, e ao realizar a mesma operação na 

sociedade em que o autor se encontrava inserido pretende-se demonstrar como a 

estética do teatro brechtiano constitui uma experiência histórica que capta a 

percepção desenvolvida pelo autor da sua temporalidade. 

 

Wendell Emmanuel Brito de Sousa (IFBA) 

Nelson Mandela Capture Site: Políticas de memória e narrativas visuais entre o 
terror do apartheid e a reconciliação democrática na África do Sul 

 

Nos últimos vinte anos as políticas de memória e a cultura da memória tornaram-

se artifícios transnacionais, ou poderíamos dizer globais. Da Argentina à África do 

Sul, do colapso dos regimes autoritários ao fim do apartheid, as novas 

democracias tiveram que conviver com as violações dos direitos humanos e os 

traumas do passado (HUYSSEN, 2015). Em específico, na África do Sul do pós-

apartheid, ocorreu um investimento no passado traumático, com o objetivo de 

reconstruir a nação. O trabalho das políticas de memória sul-africana tinha como 

objetivo sedimentar uma nova cultura da memória baseada na narrativa (TELES, 

2012). Tornar público os crimes e as violações do regime segregacionista, tinha 

como objetivo superar os traumas do passado, promover a reconciliação no 

presente e projetar uma nova nação para o futuro. Nesse sentido, foram realizados 

inúmeros trabalhos de memória nos museus, arquivos e monumentos sul-

africanos. Era necessário que esses “lugares” pudessem publicizar os anos de 

repressão, mas que vertessem para a construção de uma nova democracia. O 

presente trabalho trata-se de um estudo de caso do museu-monumento conhecido 

como NELSON MANDELA CAPTURE SITE, localizado na região de 

Holwick, Kwazulu-Natal, África do Sul. O lugar de memória foi construído em 

2012, em lembrança dos 50 anos de prisão de Nelson Mandela na mesma região. 

Composto por uma exposição de fotos, trechos de entrevistas e um monumento 

artístico em homenagem a Nelson Mandela, o local narra através da história de 
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vida de Madiba os anos repressivos do apartheid bem como as lutas e a nova 

nação sintetizada na figura (monumento) de seu líder maior. O objetivo aqui é 

compreender os museus sul-africanos como espaços de construção de narrativas 

através da relação passado/presente; presente/passado.  

 

Wesley Espinosa Santana (Mackenzie) 

A formação do Estado biopolítico no Brasil e as políticas educacionais sobre o 

gênero na lógica da consolidação do capitalismo industrial e do sistema neoliberal 

 

O nascimento do Estado Biopolítico (G. AGAMBEN) no Brasil deu-se na Era 

Vargas, numa estrutura autoritária consubstanciada pelo estado de exceção 

permanente (W. BENJAMIN) onde as políticas educacionais e toda estrutura 

educacional foram destinadas ao projeto varguista de consolidação do capitalismo 

industrial. A educação vinculada ao trabalho foi responsável em garantir as 

diferenças étnicas, de gênero e socioeconômicas. O país que se modernizou foi, 

também, o país que permaneceu desigual em vários campos sobre os diversos 

capitais (P. Bourdieu). 

Na década de 1930 no Brasil, os direitos sociais eram, pela primeira vez, pauta de 

discussões e da formulação de documentos que propuseram novas abordagens e 

estudos sobre cidadania. Nas escolas e universidades, alunos e professores, 

conjuntamente, com intelectuais e artistas, traduziam os tempos de mudança e da 

urgência destes direitos, ao mesmo tempo em que outros direitos, políticos e civis, 

eram reprimidos dentro de um estado de exceção que queremos analisar sob a 

ótica agambeniana da formação do biopoder, conceito oriundo da teoria 

foucaultiana. Essa exceção política, discriminada a partir da discussão aristotélica 

das traduções de vida, zoé (a vida comum de qualquer ser vivo) e bíos (a vida em 

grupo com características étnicas e políticas) se desmembra na ideia de vida nua e 

da sacralização negativa do homo politicus, o homo sacer que se tornou, em nossa 

concepção inicial, prática do processo colonizatório e civilizatório que originou o 

país e formou a nação através de sua elite agroexportadora. 

A partir destas referências documentais, teorias e conceitos, podemos indagar se 

o papel do historiador de olhar para o passado para entender o presente se torna 

sugestivo para a discussão sobre a formação desta cidadania, Estado e de seus 

desdobramentos na contemporaneidade, a saber: a proposta do governo varguista 

era, realmente, universalizante ou era de exceção? Esta proposta estava moldada 

na formação de um “novo” cidadão para que culminasse sobre a lógica capitalista 

do mercado ou, oniricamente, de forma revolucionária até então, na intenção de 

valorização das raízes socioculturais, étnicas e políticas de um Brasil de todos? 

Esta proposta era a tentativa de criar um cidadão para participar de um Estado 

democrático, de todos, ou criar políticas que garantissem a permanência histórica 

da desigualdade, privilegiando as classes mais abastadas que vinham desde a 

colonização portuguesa e formasse o homo sacer como o indivíduo que pode ser 

assassinado sem constar crime para o assassino? No âmbito do gênero, das etnias 
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e das classes sociais quais foram as intenções deste projeto varguista de 

modernização? 

 

Wesley Garcia Ribeiro Silva (UFPA) 

“Fazendo festa tropicalista para ‘chatear’”: Dailor Varela e a crítica cultural no 

jornalismo da “Tribuna do Norte” (Natal, 1967-1970) 

 

Foi empregando termos contra os “artistas quadrados e lineares” que pareciam 

dominar a cena estética do país, e denunciando o “provincianismo” daqueles que 

se ligavam ao “Comando de Caça aos Caetanistas (CCC)” que o jovem colunista 

Dailor Varela assinou uma série de textos, no final dos anos de 1960, para 

“Tribuna do Norte”, jornal de maior circulação na cidade do Natal daquele 

período e pertencente ao Ex-Governador do estado do Rio Grande do Norte, 

Aluízio Alves. Um dos líderes do “Grupo Dés” e do “Movimento Poema/ 

Processo”, Dailor Varela partia de questões cotidianas, como a chegada de hippies 

na cidade ou festivais musicais locais, para refletir sobre o papel da arte na cultura 

contemporânea e a necessidade de novas experimentações estéticas nos variados 

campos, como na música e na literatura. O trabalho pretende discutir este 

panorama, que envolve a emergência de uma nova geração ávida por romper com 

os cânones estabelecidos e os limites e possibilidades (contra)culturais que se 

apresentavam então para aqueles que viviam na “vanguarda” daquilo que era 

denominado de “Província” em um contexto de endurecimento da Ditadura 

Militar no país. 

 

Yandra de Oliveira Firmo (SEDUC-MT) 

Narrativas autorais: historiando caminhos para uma educação como prática de 

liberdade 

 

O trabalho é um recorte de pesquisa de doutoramento que tem o objetivo de 

compreender como o sociodrama, o teatro espontâneo e as narrativas autorais 

podem contribuir para a formação e preeminência dos vínculos entre os sujeitos 

historiadores na práxis pedagógica no ambiente escolar, favorecendo a 

convivência, permanência, criatividade e a aprendizagem de jovens alunos 

Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso.  

Realiza se esta investigação, por meio da compreensão bibliográfica 

fundamentada em uma Educação para a liberdade por meio da Pedagogia do 

Oprimido de Paulo Freire e os métodos do sociodrama, teatro espontâneo e as 

narrações autorais criados por Jacob Levy Moreno, lançando o olhar para a 

pesquisa interventiva que impulsiona os personagens a serem protagonistas 

autores narradores de suas próprias histórias. Indaga se de que maneira pode se 

considerar o sociodrama como uma metodologia para pesquisa em Educação e 

Cultura.  
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Uma ação pedagógica democrática de caráter autônomo e libertador contra 

opressores e mecanismos de opressão. Ancora-se, nos fundamentos teóricos 

pautados pelo ideário de uma educação para a liberdade. Traz como hipótese 

preliminar, que o sociodrama, o teatro espontâneo e as narrativas autorais podem 

ser utilizados no cotidiano escolar por terem como princípios a plenitude da 

experiência e a ação-reflexão-ação, vivenciadas nas práticas dialógicas e 

sociodramáticas.  

Crer se que o sociodrama é um instrumento para levantamento de dados 

diagnósticos e apresenta possíveis soluções dos conflitos escolares que distanciam 

os jovens alunos de uma educação protagônica, libertadora e democrática. O 

teatro espontâneo e as narrativas autorais podem vir a ser poderosos instrumentos 

para a provocação do narrador/discente como um ser protagonista na construção 

de conhecimento e reconhecimento de si e do mundo. 
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Aguinaldo Gonçalves Vasconcelos Junior (UNEMAT) 

O estudo da temática indígena na escola: observação participante no PIBID de 

História/UNEMAT 

 

O presente estudo centra-se em atividades preliminares de observação 

participante no Programa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de 

História, desenvolvido na escola Estadual São Luiz, em Cáceres (MT) acerca da 

temática indígena na escola. Objetivo: Objetiva-se realizar uma observação 

participante de característica exploratória de fatos e falas sobre o ensino da 

temática indígena na escola a partir da introdução do PIBID, em 2018. 

Metodologia: O procedimento teórico-metodológico que fundamenta esta 

pesquisa inicial ampara-se nas referências bibliográficas de Martins (2006); Gil 

(2008), Almeida (2015) que nos auxiliaram na análise de fatos (leituras de 

propostas pedagógicas da escola – Projeto Político Pedagógico (PPP) e Plano de 

Ensino de professores de História (PP) e falas de alunos das turmas: 9º ano do 

ensino fundamental e 2º ano do ensino médio. Resultado: Como bolsista do 

subprojeto do PIBID História, pude observar pela análise do PPP, que o estudo 

da história e cultura indígena e/ou temática indígena conforme a determinação da 

Lei 11.645/08, ainda não é contemplado nesse documento escolar. Seguindo o 

resultado desta pesquisa, também percebi na fala de uma professora de História, 

que de alguma maneira trabalha-se a temática indígena da escola, no dia 19 de 

abril. Em relação às falas dos alunos, esta pesquisa inicial, apontam que os 

mesmos ainda veem os indígenas no passado. Esperamos que durante o 

desenvolvimento do PIBID na escola, possamos problematizar essa situação e 

contribuir para o estudo da temática indígena na escola de maneira que estes 

possam ser vistos como atores históricos no presente. 

 

Aline de Souza Maciel (UFMT) 

Moralidade e censura à sexualidade feminina no período da Ditadura Militar: 
analise de “As traças” (1975) 

 

Em grande medida, o golpe de 1964 foi apoiado por setores conservadores da 

sociedade brasileira, que se justificava em nome da defesa da “moral e dos bons 

costumes”. Um grande exemplo é a “Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade” de 1964. Censurar era função do Serviço de Censura de Divisões 

Públicas (SCDP) criada em 1945 com o objetivo/justificativa de “defesa da moral 

e dos bons costumes”, e que posteriormente, na década de 1970 se tornaria 

Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), que não se afasta do seu 

objetivo inicial. Inúmeras cartas chegavam ao DCDP, de “pessoas comuns”, 

durante o período considerado de “abrandamento da censura política” no 

governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979). 
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Bianca Francisca da Silva Santos (UNEMAT) 

Ensino para a tolerância: MC Soffia e a construção da identidade étnica no Brasil 

 

Como resultado das lutas do Movimento Negro, o ensino de história da cultura 

Afro-brasileira e Africana torna-se obrigatório a partir de 2003 por meio da lei 10 

639/03 que altera a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta 

conjuntura essa pesquisa propõe trabalhar o ensino da cultura afro-brasileira 

através da obra da cantora MC Soffia, buscando enfocar a importância do 

movimento negro na luta contra as práticas racistas e no empoderamento 

feminino de meninas negras. A inclusão da história da cultura afro-brasileira nas 

salas de aulas exige do professor de história metodologias de ensino que sejam 

capazes de chamar a atenção dos alunos para que possam compreender como se 

deu a construção da identidade negra no Brasil, pois durante muito tempo a 

história tentou pregar uma falsa democracia racial sobre uma perspectiva 

eurocêntrica, buscando acobertar o racismo no Brasil. Diante disso é que 

propomos o uso da música, mais especificamente do Rap, para ensinar as culturas 

afro-brasileiras, uma vez que esse estilo musical tem sido usado historicamente 

como uma forma de resistência e expressão dos negros no Brasil. De acordo com 

Circe Bittencourt “a música tem-se tornado objeto de pesquisa de historiadores 

muito recentemente e sido utilizada como material didático com certa frequência 

nas aulas de história.” (BITTENCOURT, 2008, p. 378). Essa proposta 

metodológica de ensino tem como objetivo combater o racismo na sala de aula e 

atrair a atenção dos alunos para o ensino de história da cultura afro-brasileira que 

tem uma grande dificuldade de interesses dos alunos. Como se refere Leandro 

Karnal, “uma aula pode ser extremamente conservadora e ultrapassada contando 

com todos os mais modernos meios audiovisuais. Uma aula pode ser muito 

dinâmica e inovadora utilizando giz, professor e aluno.” (KARNAL, 2003, p. 9). 

Portanto, não é o uso da música em si que faz da aula inovadora, mas sim a 

metodologia de ensino que escolhermos para trabalhar, nesta conjuntura é que a 

obra da cantora MC Soffia será utilizada para propor um debate sobre a 

construção da identidade étnica no Brasil. 

 

Bruna Emanuelly Albuquerque Silva (UFG) 

Sagrados vestígios: um estudo das relíquias dos Mártires de Marrocos 

 

Esta pesquisa tem o intuito analisar a veneração as relíquias dos Santos Mártires 

de Marrocos, durante o século XII e XIII, em Portugal. Sobretudo, os santos que, 

ainda em vida, foram enviados por São Francisco de Assis para a África do Norte, 

para assim pregar a respeito de Jesus Cristo, por conseguinte, realizar a conversão 

dos tidos como infiéis. Posterior a execução dos frades no Marrocos, os corpos 

foram enviados a Portugal onde deveriam permanecer na Sé de Coimbra, mas 

que devido ao evento miraculoso, acabaram por jazer no Mosteiro de Santa Cruz 

de Coimbra. Os eventos acima citados, narram um pouco da vida e martírio dos 
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santos, que foram retiradas da hagiografia Santos Mártires de Marrocos: relíquias 

e milagres. O texto hagiográfico é um gênero literário que surgiu na Idade Média, 

mais precisamente durante o século XII, tal meio de narrativa foi construído a fim 

de relatar a respeito da santidade, assim, estabelecendo o sentido de ser uma 

escritura de santo o qual tem sua principal finalidade enaltecer o mesmo tornado 

assim sua vida e morte exemplo para o fiel. Ao mesmo tempo a hagiografia pode 

legitimar um discurso que prestigia determinado individuo ou instituição, como 

foi verificado com objeto de análise desta pesquisa. A chegada das relíquias trouxe 

para o Mosteiro de Santa Cruz grande prestígio, tanto que até os dias de hoje a 

instituição é considerada como um Celeiro de Relíquias. 

 

Caroline Barbosa Aquino (UFMT) 

“A TV na TV” sátira à televisão: análise de “Tá no Ar” (2014-2015) 

 

O presente trabalho pretende analisar o programa humorístico “Tá no Ar: A TV 

na TV” em seus dois primeiros anos (2014-2015) e a sua forma de sátira, humor 

e crítica a essa forma de televisão. O programa proposto para analise, “Tá no Ar: 

A TV na TV”, foi estreado no dia 10 de abril de 2014, na emissora Rede Globo, 

foi criado por Marcelo Adnet e Marcius Melhem que são figuras referentes do 

humor contemporâneo televisivo, e que estão vinculados a Rede Globo. O 

programa se caracteriza por apresentar o universo e a linguagem da televisão, 

sendo proposto o uso da sátira, humor e a parodia a TV. Porém não se restringem 

apenas a sátira a Rede Globo, e se expande em seriados, jornais, reality show, 

videoclipes, documentários, comerciais, novelas, e canais pagos de compra, 

conduzindo então esses programas dentro do programa por meio da sátira a 

televisão brasileira. Dessa forma a problemática da pesquisa refere-se às seguintes 

questões: Como foram constituídos os “signos” ou “sentidos” da televisão, no que 

tange os programas humorísticos? De que forma se apresenta e se configura esse 

formato de sátira da TV dentro da TV? Como o humor brinca com a TV, e critica 

de certa forma essa “sociedade do espetáculo”?. Estabeleceu-se como objetivo 

central a análise do programa “Tá no Ar: A TV na TV”, frente à satirização da 

TV dentro da TV no contexto dessa “sociedade do espetáculo”, e a mediação 

desse veículo de comunicação na formação desta na cultura de massas. Os 

objetivos específicos podem ser descritos das seguintes formas: Fazer um 

levantamento das análises dos dois primeiros anos do programa, de 2014-2015; 

pesquisar estudos sobre a televisão, e a formação desta como mediadora dessa 

indústria cultural de massas; pensar e refletir sobre as formas de sátira, humor e 

parodia desse programa. Contudo pretendemos através desse trabalho pensar essa 

sociedade de massas, sociedade do espetáculo da “TV na TV”, a formação da TV 

como uma disseminadora da “cultura” e a crítica implícita/explicita que traz esse 

programa na sua formação. 
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Cléia Batista da Silva Melo (UFMT) 

Quilombo Abolição: identidade e diferença 

 

A Comunidade Quilombola de Abolição localizada às margens da BR 364, a 

cerca de 60 km de Cuiabá, reúne aproximadamente 18 famílias remanescentes, 

além de outras famílias que não fazem parte dessa ancestralidade.  

Segundo estudos realizados pelo INCRA, a comunidade Abolição tem sua 

principal referência na fazenda Abolição que marca a história desta região, onde 

o negro escravizado se faz presente desde 1871, (FERREIRA, 2015) 

O período em que passei por aquela comunidade, observei conflitos identitários 

entre os moradores, principalmente relacionado a negação ao pertencimento 

daquela ancestralidade. Outras reflexões foram feitas, como por exemplo: Será 

que podemos pensar em uma identidade preservada mesmo com toda 

diversidade que envolve o processo identitário da população brasileira? 

Principalmente por sabermos das mudanças que vem ocorrendo ao longo dos 

tempos, como o hibridismo cultural, globalização, entre outras? Além disso, 

precisamos refletir sobre essas identidades, que muitos autores trazem como 

construções sociais e simbólicas, que geram diferenças e enfatiza a segregação, 

como chama a atenção Stuart Hall em seu livro A identidade cultural na pós-

modernidade, ao afirmar que “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação. (HALL, 2003)  

Essa experiência fez com que fosse lançado um olhar mais crítico sobre o meu 

objeto, onde o micro precisa dialogar com o macro, e o sujeito precisa relacionar 

com o objeto.  

Com base nisso o objetivo é dialogar a respeito do conflito de identidade que 

acontece na Comunidade Quilombola de Abolição, pois se partimos da premissa 

de que identidade gera diferença, podemos então pensar que pode ser isso que 

acontece naquela comunidade, quando membros da mesma família ou 

parentesco não partilham do mesmo entendimento sobre a identidade 

quilombola, quando alguns se reconhecem remanescentes daquela ancestralidade 

e outros negam esse pertencimento. 

Algumas pessoas da comunidade diziam e afirmavam com veemência serem 

pertencentes àquela ancestralidade que ali viveu e construiu um espaço de 

símbolos, representações e história. Ao mesmo tempo e com a mesma 

intensidade outros se negavam e não se reconheciam pertencentes àquela 

identidade. Nesse sentido podemos dizer que essa ambivalência gera o conflito. 

De um lado aqueles que se afirmam como quilombolas, e a partir dessa afirmação 

devem ter seus interesses, sejam individuais ou coletivos. E do outro, os que se 

negam, e que também têm seus interesses e motivos para essa negação. 
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Eduardo Bruno Ferreira da Silva (UNEMAT) 

Fronteira: o discurso da mídia impressa sobre a população fronteiriça 

Brasil/Bolívia 

 

Este texto é resultado da pesquisa derivado da Bolsa de Iniciação Cientifica que 

participo na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) aonde 

realizam diversos estudos sobre a Fronteira Brasil/Bolívia em especial a relação 

que tem com a cidade de Cáceres-MT. O objetivo deste projeto é se aprofundar 

na formação da imagem da fronteira Cáceres(Brasil)-Bolívia aonde é frequente a 

construção de discursos que julga e exclui o outro. Durante a pesquisa busquei 

materiais e fontes para a constatação do objetivo escolhido, foram meses de 

pesquisa realizada no Arquivo Municipal de Cáceres, analisando jornais 

relacionados a fronteira Cáceres(Brasil)-Bolívia especialmente a ligação entre a 

Bolívia e o município de Cáceres. Nas análises busquei como o discurso da 

fronteira se inseri no contexto social da cidade e como e tratada, por isso o estudo 

realizado proporciona o conhecimento de nós e os outros na transição da 

denominada “fronteira”. 

A partir de fontes documentais investigar o discurso jornalístico é possível afirmar 

que a maioria das manchetes relaciona à Fronteira em notícias ligadas a 

criminalidade como revenda de carros roubados, tráfico de drogas, prisões, etc. 

Questionamentos sobre como o discurso jornalístico da fronteira é importante, 

pois percebesse que através das notícias os leitores digamos “alienado” 

consideram como verdade, é além disso, que gera preconceitos e estereótipos, 

não só sobre a fronteira mas para aqueles que transitam a fronteira 

Cáceres(Brasil)-Bolívia, na maioria das vezes remete aos bolivianos, negando a 

participação dos brasileiros em caso de crimes cometidos.  

O discurso então posto da fronteira se repete cotidianamente e é nestas condições 

que se aplica afirmar a verdade do que é dito, mesmo sem intenções, ou seja 

quando mais notícias relacionando a fronteira a criminalidade o público que 

consome absorve as narrativas assim gerando estereótipos. Por estas questões se 

constrói uma imagem fronteiriça diretamente ligada a um só olhar, olhar este 

cheio de estereótipos e preconceitos, sendo possível perceber nas notícias 

divulgados nos jornais impressos, não que seja uma exceção, o discurso 

jornalístico só reforça o que é dito é reproduzido, registrado e estabelecendo 

valores. O discurso sobre a fronteira se resume em uma só visão negando assim 

uma relação étnica que é o contato de duas nações. Os jornais em si formam um 

pensamento de superioridade, fazendo seus leitores acreditarem no que é 

divulgado, que a fronteira e um espaço de tráfico e criminalidade que não existe 

nem uma noção de civilidade, não se importando para o contato cultural, 

econômico e comercial existente entre os países.  

Ao estudar os discursos veiculados a fronteira e possível observar a formação de 

uma imagem historicamente negativa baseada em preconceitos e estereótipos. 

Portanto podemos perceber que há um menosprezo entre as culturas, conflitos 

externos de pessoas que não entende a fronteira e a subjugam e classifica como 
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algo de banditismo, pois não é bem assim, digo isso pelos acordos políticos, 

econômicos que visam a integração entre os países e além disso a relação cultural 

existente entre os países. 

 

Elisa de Araújo Lopes (UFMT) 

“Mãe solteira é ‘fábrica de desajustados’”? Análise da censura à edição da Revista 
Realidade (1967) dedicada à mulher brasileira 

 

Os valores atribuídos ao corpo parte de uma reflexão a respeito da imagem que é 

produzida e exigida como um elemento obrigatório de uma construção cultural 

para compor esse corpo. Uma ditadura da beleza com imposições atribuídas à 

beleza do corpo feminino sobre uma perspectiva: jovem, magra, saudável e sexy, 

diz respeito ao “culto ao corpo”, como construção de um padrão associado a 

produção da aparência pessoal. Nesse sentido, o corpo é igualado a um objeto, 

utilizando de elementos para esculpir e destacar o corpo como: roupa, 

maquiagem, acessórios, procedimentos estéticos e musculação. Através disso, a 

exigência é feita como um ato disciplinar para moldar e valorizar o formato 

corporal considerado aceito pela sociedade como belo. 

Além disso, o padrão estético representa questões diretamente ligadas ao 

consumo e ao estímulo publicitário, postos no Brasil de forma mais direta a partir 

da década de 1930, por meio de colunas de jornais e publicidade dirigida 

diretamente ao público feminino. Embora, do ponto de vista da publicidade essas 

questões estejam postas desde os anos trinta, há por parte da imprensa certo 

silenciamento sobre a questão feminina especificamente. Nesse sentido, 

considerada um marco na imprensa brasileira a edição número 10 da Revista 

Realidade de 1967, apresenta resultados pesquisados através de entrevistas feitas 

com mais de 1.200 mulheres (de diferentes idades a partir de 18 anos a diante, 

condição social diferente e a instrução de estudo também).  

Dessa forma, a publicação dessa edição apresentava temas para a saúde feminina 

e o conhecimento sobre o próprio corpo, seus hormônios, sexo e gravidez. Assim 

como valorizavam a sensibilidade feminina, enaltecendo a importância da mulher. 

A intenção era apresentar a realidade vivida cotidianamente pela mulher. Como 

resultado disso, é evidente que os assuntos abordados pela revista nesse período 

eram considerados um problema aos costumes da época. Nesse sentido, foi 

censurada e apreendida, antes mesmo de chegar às bancas, por ser considerada 

obscena e confrontar diretamente ao regime militar e o caráter conservador da 

sociedade civil. Assim, a intenção desse trabalho, é discutir questões da 

moralidade, como a liberação sexual, por meio da Revista Realidade (editora 

Abril), posta no final da década de 1960 como importante diálogo que incita a 

transformação de temas, que entram em diálogo na esfera pública da imprensa 

nacional. 
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Felipe Marques Costa (UFG) 

Modernidade, mulheres, arte e moda na pintura francesa da segunda metade do 

século XIX 

 

O texto guia desta pesquisa, que quer ler representações da moda na arte pictórica 

da segunda metade do século XIX na França, faz parte dos escritos de Charles 

Baudelaire, 1821-18667, que cunha o termo “modernidade” para falar do belo e 

do efêmero representados pela moda deste período e da aceleração da vida 

urbana moderna. Estas considerações estão presentes em Le Peintre de la vie 

moderne texto publicado em 1863 no jornal francês Le Figaro. A intenção de 

Baudelaire foi a de elogiar o artista Constantin Guys, 1802-1892, correspondente 

da Guerra da Criméia, holandês, pintor de aquarela e ilustrador de jornais 

britânicos e franceses que para ele dominava a técnica da arte mnemônica e captar 

de representar a modernidade, o transitório e o efêmero. Após a revolução 

industrial as modificações no meio urbano se tornam presentes, em especial com 

as novas atividades econômicas que passaram a ser destinadas às mulheres 

proletárias que deveriam manter o próprio sustento trabalhando em fábricas, lojas 

e escritórios e tendo por isto maior liberdade no espaço público. O que não era 

bem aceito pela sociedade levando em consideração a multiplicação dos cabarés 

e casas de prostituição fazendo com a rua desta época fosse associada à 

promiscuidade. Proteger deste espaço a mulher burguesa, que deveria estar apta 

e pura para o casamento, era uma obrigação da “boa sociedade”. Então a moda 

que tem seu auge como fenômeno de massas urbanas da segunda metade do XIX 

vai retirar de casa as mulheres e não só as da classe burguesa que estavam presas 

ao espaço privado do lar, mas todas e tem por isto, um caráter emancipador. Para 

Baudelaire a moda é um esforço particular para alcançar a beleza e é na rua espaço 

social da aparência que ela pode ser vista e vivida em sua plenitude e se Paris é a 

capital da moda, a mulher parisiense seria o ícone que representa modernidade 

aliada à feminilidade. Ao falar de Guys que representava em suas aquarelas desde 

a dor da guerra a beleza da moda parisiense, Baudelaire faz uma crítica aos outros 

artistas da época por sempre se inspirarem em referências passadas, nunca se 

apropriando da modernidade e do presente para suas pinturas. 

 

Fernando Assunção de Resende (UFG) 

“Esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu 

passarinho”: o lugar de Joyce Moreno na historiografia da MPB 

 

A presente proposta de pesquisa objetiva compreender qual é o lugar destinado à 

cantora e compositora Joyce na historiografia da Música Popular Brasileira, 

especialmente, àquela que se dedica a pensar os marcos da Bossa Nova 

(TINHORÃO, CAMPOS, NAPOLITANO, CONTIER). Quando sim, a 

referente historiografia, ao mencioná-la, lhe atribui o rótulo de pertencente à 

segunda fase da Bossa Nova. Quando não, à relegam ao esquecimento, esse 
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procedimento de leitura de sua trajetória está carregado de interpretações 

dispostas no bojo dos processos de hierarquia da consagração dos próprios 

acontecimentos, que colocaram Joyce fora do mercado de música nacional. Dessa 

feita, interessa-nos aqui compreender os processos de uma dada memória 

histórica (VESENTINI, 1997), que dimensionaram um entre-lugar determinado 

à Joyce, por vezes, subjugada pelo rótulo classificatório da segunda fase, em outras, 

sua performance artística não recebeu a devida análise. A título de exemplo, o 

primeiro enfrentamento que Joyce teve e que cristalizou (negativamente) sua 

imagem diante do mercado de música brasileira, foi sua apresentação no Festival 

Internacional da canção (FIC) de 1967, em que defendeu a canção “Me 

Disseram” que, pela égide da moral, foi vaiada e, por conseguinte, críticos e 

gravadoras secundarizaram sua produção artística, sempre referendando a sua 

condição de mulher. Esse processo muitas vezes colocou em questão suas 

atividades enquanto compositora, especialmente pelos seus temas acerca do 

feminino. Tudo isso culminou para o exílio musical de Joyce, em que ela 

conquistou o mercado da música internacional, fazendo sucesso em países como 

EUA, Japão e Itália, sendo somente retomada no Brasil no final dos anos 1970, 

quando considerado número de intérpretes retomam suas composições. Ou seja, 

trata-se de lutas de representação e adesão (CHARTIER, BOURDIEU) pelas 

quais a artista enfrentou, a fim de manter suas propostas estéticas. Cabe salientar 

que a presente análise será feita por meio dos pressupostos teórico-metodológicos 

da História Cultural, sobretudo a partir da relação História e Música na qual 

consideramos, segundo Marcos Napolitano (2002), como dialógica. 

 

Fernando Fernandes de Alencar (UFG) 

As interfaces entre juventude e política: movimentações estudantis do Brasil 

contemporâneo (1964-2016) 

 

A presente proposta de comunicação visa compreender as intersecções entre 

juventude e política, sendo essas duas categorias centrais nas análises acerca das 

movimentações estudantis. A primeira categoria deve ser pensada em sua 

dimensão sociocultural, que, segundo Groppo (2000), possui um carácter plural 

que a faz interseccional articulando aspectos de classe, gênero e raça, assim tal 

categoria não se restringe aos limites etários. Portanto, nos alinhamos a ideia da 

necessidade da utilização do termo Juventudes. As juventudes estudantis, as quais 

nos interessa nessa pesquisa, ao se relacionar com o ambiente político propiciado 

pela própria inserção no espaço educacional, especialmente escolas e 

universidades públicas, passam, historicamente, a apresentar pautas e demandas 

e, por conseguinte, se relacionam com instituições e movimentos sociais que 

constantemente tem empreendido lutas pela manutenção da democracia, 

especialmente a partir da segunda metade do século XX. Dessa feita, nesse 

primeiro momento de pesquisa, será feita a análise bibliográfica de como a 

historiografia tem observado a juventude estudantil, especialmente sobre a égide 

das instituições representativas tais quais a UNE, UBES, UME, UEE e etc. Temos 
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como referencial bibliográfico e historiográfico os trabalhos de Antônio M. Junior 

(2000), Marcos Antonio de Menezes (2006), José Luis Sanfelice (2008), Luiz 

Carlos Bresser Pereira (1979), José Augusto Guilhon de Alburquerque (1977), 

entre outros. Assim, busca-se compreender as práticas e representações 

(CHARTIER, 1990) que construíram modos de se ler a relação entre juventude 

política, a partir do processo de reabertura política no Brasil pós ditadura, 

inclusive produzindo uma memória histórica (VESENTINI, 1997) na tentativa de 

recompor essas instituições gravemente atacadas pelo regime autoritário de então. 

Por conseguinte, considerando a atual conjuntura política do país, a partir de 2015 

as juventudes passaram a ganhar destaque no cenário político nacional por 

intermédio das ocupações e, assim, precisam ser investigados como práticas 

históricas, em que busca-se observar permanências, continuidades e rupturas 

acerca dos modos de resistências das juventudes nos últimos 60 anos. 

 

Geisla Ferreira Alves (UFG) 

“Agô Minha Mãe – as mulheres de fé no triângulo mineiro” (2018): as 
representações do feminino e da umbanda 

 

O presente trabalho visa compreender as representações do feminino no 

documentário “AGÔ MINHA MÃE- AS MULHERES DE FÉ NO 

TRIANGULO MINEIRO”, lançado em 2018, sob a direção de Cairo Katrib, 

como parte do projeto Mulheres de Fé e de Festa, desenvolvido na Universidade 

Federal de Uberlândia. A referida obra fílmica traça a trajetória da religiosidade 

afro-brasileira em Uberlândia, dando destaque a figura feminina e materna 

depositada em algumas zeladoras dos terreiros de Umbanda e Candomblé. A 

narrativa do filme/documentário é urdida pela seleção de temas postos em 

quadros (como protagonismo feminino, intolerância, preconceito, tradição, 

comunidade, etc.) nos quais cada “mãe no santo” trata de suas trajetórias e 

memórias acerca da religiosidade de matriz afro-brasileira. Coadunando, assim, 

com a perspectiva de Zelma Madeira (2008), compreendemos que dentro da 

religião existem muitos modelos de maternidade, podendo se partir da referência 

de que as mães de santo se apoiam na ordem social, e exercem fortes poderes, 

sendo guiadas por mitos mais tradicionais, dentro das práticas religiosas nas 

culturas afro-brasileiras. Desta feita, buscamos analisar o feminino, enquanto 

mecanismo de poder nas atividades do “povo no santo” e construção sociocultural 

de gênero nas práticas sacerdotais afro-brasileiras (MADEIRA,2009, p.22), 

especialmente em Uberlândia, onde por meio do documentário, pode-se observar 

os processos de significação postos sobre as mulheres a partir das práticas 

religiosas e socioculturais por elas exercidas, mas não sem considerar as 

contradições apresentadas pela linguagem no documentário, como o lugar 

designado as pombagiras na narrativa fílmica, sendo elas entidades femininas 

vindas na linha de Exú, da chamada linha da esquerda, recorrentemente 

marginalizada no imaginário preconceituoso sobre os cultos afro-brasileiros. 

Desta feita buscamos analisar as representações do feminino que, segundo 
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Losandro Tedeschi (2012), mostra-nos os modos pelos quais as mulheres são 

historicamente pensadas e como a figura feminina transformou-se, no decorrer 

dos séculos, submissa ao modelo masculino/patriarcal da sociedade ocidental, a 

culpabilidade a elas atribuída, sempre as colocando como seres inferiores em 

detrimento dos homens tidos como seres superiores. Mas, essa via, das 

contradições, nos oportuniza observar as resistências e lugares de poder que as 

mulheres historicamente têm buscado, como nas práticas religiosas aqui 

mencionadas. 

 

Igor da Silva Roviro (UFG) 

História e literatura: a dimensão temporal nas narrativas distópicas juvenis na 
virada do século XX para o XXI 

 

A partir do século XX, com as experiências traumáticas vivenciadas com duas 

guerras mundiais, ascensão dos regimes totalitários na Europa e o papel 

controverso da ciência e da tecnologia, as utopias deixam de projetarem futuros 

otimistas, para conotarem quadros cada vez mais sombrios, em rejeição à crença 

no progresso e num futuro otimista. Exemplo desta tendência explícita são as 

obras hoje clássicas Nós (1924), de Eugene Zamiatin, Admirável mundo novo 

(1932), de Aldous Huxley e 1984 (1949,) de George Orwell. Esse pessimismo, 

com matizes diferenciados, segue até dias atuais, como se nota pela continuidade 

crescente da edição destas e de várias outras obras distópicas. As séries juvenis 

Jogos Vorazes (2008-2010), de Susanne Collins e Divergente (2011-2014), de 

Veronica Roth confirmam essa inclinação. Estas obras, mesmo apresentando um 

viés acentuado de entretenimento, possuem, como na maior parte da literatura 

distópica, certo componente político de alerta, além de algumas das principais 

características do gênero. Entre essas características destacam-se a supressão do 

individualismo, a presença de estados ou corporações totalitárias, uso controverso 

da ciência e da tecnologia, projeção de cenários catastróficos e futurismo, ou seja, 

a projeção da dimensão temporal a partir prognósticos de futuros possíveis. O 

historiador alemão Reinhart Koselleck, em duas de suas obras, ocupa-se com a 

reflexão sobre a passagem da espacialização para a temporalização das utopias ao 

longo da Modernidade. Ele analisa textos utópicos de dois autores: Louis-

Sébastien Mercier e Carl Schmitt, responsáveis respectivamente pelas obras O 

Ano 2440 e Die Buribunken. O autor propõe analisar a temporalização da utopia 

entendo-a como uma irrupção do futuro, ao mesmo tempo em que busca 

incorporar a utopia como tema da filosofia da história. A partir do diálogo com 

este autor, além de outros, como François Hartog, propomos analisar a 

construção da dimensão temporal em distopias juvenis recentemente publicadas 

como Jogos Vorazes, no intuito de identificar como o tempo histórico (a relação 

entre passado-presente-futuro) se configura nessas narrativas de modo a abrir ou 

não possibilidades de ação e transformação na realidade vivida pelos personagens. 

Acreditamos que essa análise contribui com a reflexão teórica sobre a 

temporalidade na história e a relação entre história e literatura. 
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Isabella Trindade (UFG) 

As ambiguidades na linguagem do documentário “Dossiê Jango”: relações entre 

história e ficção 

 

Este trabalho busca compreender as representações fílmicas da figura do ex-

presidente João Belchior Marques Goulart e analisar as questões a respeito de sua 

morte, a partir do documentário “Dossiê Jango” (2013) dirigido por Paulo 

Henrique Fontenelle. Assim, visa-se compreender a constante retomada da figura 

de João Goulart pela linguagem cinematográfica, no período posterior a ditadura 

militar. O documentário “Dossiê Jango” trata da morte de João Goulart como 

assassinato de intenção política, sustentando a hipótese através de narrativas, com 

uma grande quantidade de entrevistados, documentos e casos semelhantes na 

América Latina. É relatado também através do objeto documental, sua trajetória 

política associada à ambiguidade dos jogos políticos, ao contexto que ocorreu a 

sua deposição e no exilio no Uruguai. A figura de Goulart é retomada no 

documentário através da construção de um discurso de idoneidade incontestável 

diante do referido jogo performático calcado em documentação, tratando-o como 

uma figura de forte aceitação popular. Tal processo representacional foi 

construído posteriori a sua morte, pois no bojo do processo sua figura, em 

determinados setores, não sustentava a referida aceitação, como nas caricaturas 

produzidas na década de 1960. Enquanto presidente, em processos de 

dissidência, Goulart foi considerado um homem fraco que não teria controle do 

poder, zombava-se das suas características e por ser uma pessoa tímida, 

(MOTTA, 2004, p.44). Após a morte, sua imagem foi ressignificada pela 

memória da resistência à ditadura, próximo a de um herói, como um 

representante da democracia. Outrossim, há a relação do cinema com o trato das 

formas de expressões culturais e, por esse, ser também um meio de 

representações (BARROS, 2011, p.178), por conseguinte de seus embates no 

campo da cultura política. Dessa feita, como no cinema a figura de Goulart é 

explorada de formas diferentes, na historiografia não se faz diferente. 

 

Jackeline Kojima Matias Ikuta (UNEMAT) 

História e literatura na dimensão da arte musical e na linguagem da política 

 

Esse trabalho se propõe analisar a produção musical e como ela se configura 

como um importante e rico material de suporte às pesquisas. A partir da revolução 

documental e na perspectiva da História Cultural a historiografia acolhe 

documentos de diversas naturezas para produção do conhecimento histórico, 

podendo pensar a cultura em um conjunto de significados partilhados e 

construídos pela ação humana para explicar o mundo, se constituindo em um 

novo campo de incertezas, desconstruções e possibilitando várias interpretações 
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historiográficas, não mais mergulhados na perspectiva da verdade em si mesma. 

No campo da história cultural, em que se inscreve essa investigação, a escolha das 

temáticas a serem pesquisadas se remete a explorar sensibilidades como atributos 

da condição humana que, se torna acessível pelos resquícios das experiências 

vividas e assinaladas nas fontes documentais que compõem os acervos dos 

arquivos. Nessa ótica, este trabalho de pesquisa se propõe a produzir uma leitura 

histórico-literária sobre a produção musical de dois artistas cujo legado 

reconhecemos como parte de um engajamento político: o chileno Víctor Jara, e o 

brasileiro Chico Buarque. Por serem contemporâneos em suas obras, ambos se 

aproximam na dimensão das sensibilidades e simbologias de um tempo histórico 

incomum – as ditaduras militares – que aconteceram no Brasil (1964-1985) e no 

Chile (1973-1990). Consideramos importante essa pesquisa, sobretudo pelo 

caráter artístico da linguagem musical e a dimensão simbólica que a música, 

enquanto instrumento político é capaz de redimensionar comportamentos 

identitários, concepções de mundo, conceitos, etc. Isso significa dizer que é 

necessário nos atentarmos para perceber as formas de apropriação com as quais 

as pessoas lidaram (e continuam lidando) com a simbologia musical. A obra 

musical como fonte documental pode ser compreendida como a expressão das 

leituras de mundo que os autores fazem e se esforçam para materializá-las na 

dimensão dos seus textos, sendo um instrumento de poder nas formas de 

comunicação. 

 

Jéssica Alana de Melo (UFMT) 

A evolução da narrativa seriada brasileira nos últimos 50 anos 

 

Pretende-se nesse artigo abordar a evolução da narrativa seriada e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo e das mudanças tecnológicas e culturais, 

através da análise dos seriados brasileiros mais relevantes das últimas cinco 

décadas.  

Considerando os fatores históricos, tecnológicos e de mercado unidos a recente 

cultura seriada que cresce cada vez mais no Brasil, e tendo em vista a influência 

desses fatores sobre a narrativa seriada atual, o trabalho apresenta brevemente a 

história da narrativa seriada mundial e nacional, expondo principalmente 

momentos nos quais o formato atingiu seu auge e que dizem respeito ao 

aparecimento da TV e sucessivamente da internet. Por fim, o trabalho aponta os 

principais elementos narrativos presentes nas séries brasileiras que foram e/ou são 

sucesso de público e crítica, traçando uma linha do tempo para apresentar sua 

evolução ao longo dos últimos 50 anos. 

A partir da coleta, revisão da bibliografia e observação de dados o trabalho utiliza 

como método, o dialético, através da pesquisa exploratória, que busca elucidar e 

explicar fenômenos que por sua vez, podem originar novos processos criativos. Já 

para análise dos seriados é utilizado o método de análise de conteúdo formando 

uma linha do tempo que apresenta os pontos mais relevantes da evolução. 
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Através da análise pôde-se elencar os principais aspectos evolutivos da narrativa 

seriada juntamente com os motivos que influenciaram seu desenvolvimento, 

sendo o principal deles, a evolução na qualidade dos roteiros e o progresso 

tecnológico que contribuiu para a democratização dos meios de comunicação e 

acesso ao entretenimento. 

Dessa forma, a narrativa seriada brasileira se desenvolveu conquistando cada vez 

mais públicos em diversos lugares do mundo, e alcançou um patamar nunca antes 

visto na história, promovendo uma abertura no mercado audiovisual brasileiro 

que tende a crescer muito nos próximos anos. 

 

Jéssica Fernanda da Silva Viana (UNEMAT) 

Fronteira e droga: o discurso da mídia sobre o boliviano 

 

Considerando que ao estudar os discursos jornalísticos da cidade de Cáceres-MT 

sobre os bolivianos no país de destino, analisaremos o processo de veiculação que 

a mídia acaba por gerar e manter ao associar crimes, drogas, suspeitos entre outras 

temáticas pejorativas vinculadas exclusivamente aos bolivianos, o que resulta 

numa formulação de estereótipos.  

Zientara (1989, p. 317 apud Zanirato, p. 06) aponta que as fronteiras passaram a 

ser vistas como locais de encontro de diversidades, de populações humanas em 

movimentos e em confrontos por determinados espaços, em luta pela conquista 

desses espaços. As fronteiras são espaços polissêmicos, cujas constituições 

culturais, históricas, sociais, religiosas, identitárias, entre outros sentidos, sofrem 

processos e pressões que modificam suas formatações iniciais e, a cada processo 

de situações diversas, novas formatações socioculturais vão ocorrendo. 

No entanto, a presença desses bolivianos em outro país cria-se associações 

negativas da qual perpetua a formulação de estereótipos, principalmente através 

do discurso jornalístico. Os bolivianos acabam por sofrer um processo de 

estigmação em várias ordens, como: a ordem sociocultural (pessoas de pouca 

cultura e possíveis traficantes), a ordem ética/racial (generalizados como índios) e 

a ordem jurídica (indocumentadas, clandestinos) (Goffman, 1975. Apud Silva, 

1997). 

E assim, as representações dos bolivianos na imprensa acabam por constituir em 

matérias que corrobora para a criação de rótulos que fixa ao longo do tempo 

histórico determinando a concepção sobre o outro, que por repetição, torna-se 

senso comum. Nesse sentido, o autor DIJK (1990 apud Alex Manetta, 2012) diz 

que a notícia significa uma nova informação sobre fatos políticos, sociais ou 

culturais, ou ainda, uma nova informação sobre fatos recentes. Assume-se que a 

veiculação cotidiana de notícias tende a influenciar a opinião pública, chegando 

mesmo a direcionar a formulação do senso comum. 

Desse modo podemos observa que, as notícias veiculadas sobre a presença dos 

bolivianos na fronteira oeste de Mato Grosso é reforçada pela imagem negativa e 
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estereotipada, o que resulta num processo de exclusão e de construção de 

estigmas sociais, da qual referem-se à fronteira como área de tráfico de drogas e 

de armas, de contrabando e falsificação de produtos. As manchetes jornalísticas 

trazem como destaque o boliviano nas páginas policiais, da qual associam os 

aspectos negativos da fronteira exclusivamente para o imigrante boliviano 

reforçando os estereótipos a essas pessoas. 

 

Jéssica Ferreira Alves (UFG) 

As representações do feminino na dramaturgia de Jean-Paul Sartre, a partir de 
“Mortos Sem Sepultura” e “Prostituta Respeitosa” 

 

O presente trabalho busca compreender as representações do feminino nas obras 

do dramaturgo e filósofo Jean-Paul Sartre, tendo como foco as obras “Mortos sem 

sepultura” (1946) e “Prostituta Respeitosa” (1946). A primeira obra se passa na 

França, que está abalada por uma recente guerra, e um grupo de pessoas são 

capturadas como prisioneiras, após fracassarem em sua missão revolucionária, e 

precisam resistir a diversas situações de violência para não delatar o paradeiro de 

seu líder. Do lado oposto, há militares que utilizam variados métodos de tortura 

para tentar obter a delação dos prisioneiros. A segunda peça, passada no sul dos 

Estados Unidos, tem como protagonista a personagem Lizzie, uma prostituta que 

viajava em um trem e, por conseguinte, presencia um crime, no qual dois negros 

e um grupo de homens brancos estão envolvidos, e um dos negros acaba sendo 

assassinado e o outro foge. Ainda que “Mortos sem sepultura” tenha um grande 

foco nas questões de regimes autoritários e tortura e “Prostituta Respeitosa” aposta 

na questão racial, ambas as questões tinham grande peso naquele contexto 

segregacionista norte-americano e pós-guerras mundiais. Sartre, como um dos 

percussores do existencialismo na França, pensa também em sua dramaturgia os 

aspectos de dilaceramento e a luta pela existência humana que, na perspectiva do 

pensamento existencialista, consiste em “[...] o homem primeiramente existe, 

descobre-se, surge no mundo, e só depois se define.” (PENHA, 1992, p. 44). O 

dramaturgo trabalha a individualidade por meio de uma perspectiva em que o ser 

precede a essência. Como algumas similaridades entre as duas peças já citadas, há 

que ambas possuem somente uma personagem feminina, sendo a Lucie em 

“Mortos sem Sepultura” e Lizzie, em “Prostituta Respeitosa”, ambas passam por 

momentos de tomada de decisão diante do destino dos demais personagens. 

Assim, busca-se investigar qual a dimensão do feminino nas obras de Jean-Paul 

Sartre, o que são as mulheres no existencialismo, qual o papel das mulheres nos 

movimentos de luta política contra situações autoritárias, como a ditadura militar 

brasileira, no caso, consideramos as encenações das peças no Brasil. As referidas 

encenações ocorreram em diversos momentos no país, sendo a mais conhecida - 

“Mortos sem sepultura”, em 1977, sob a direção de Fernando Peixoto. É 

importante salientar que ao fazer a análise dos espetáculos, estamos lidando com 

algo de natureza efêmera “[...] que se extingue no momento em que sua ação é 

finalizada. Por isso, sua recomposição só poderá ocorrer por meio de seus 
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fragmentos.” (PATRIOTA, 2008, p. 39). Portanto, para sua recomposição é 

necessário “historiciza-las”, devolvendo-as ao seu tempo de produção, difusão e 

recepção, por intermédio das análises da fortuna crítica, fotografias de cena, 

leituras representacionais que significaram o que a peça se tornou historicamente. 

Mas, nesse primeiro intento de pesquisa, realizaremos a análise do texto teatral 

para a compreensão das perguntas acerca das representações do feminina na 

dramaturgia de Sartre. 

 

João Vitor dos Reis (UFJ) 

Um espetáculo popular no musical “Arena Conta Tiradentes” 

 

O presente trabalho busca entender a peça Arena Conta Tiradentes, escrita por 

Augusto Boal e Gianfranscesco Guarnieri, produzida junto ao Teatro Arena de 

São Paulo. Assim, entenderemos a estrutura da proposta cênica que Augusto Boal 

esquematizou, junto com seu grupo teatral da época, com uma proposta de teatro 

popular. Através do texto do espetáculo e da crítica teatral (ROSENFELD; 

MAGALDI) pretendemos levantar aspectos da peça, já que podemos apenas 

encontrar poucas fotos da montagem do espetáculo disponíveis para nossa 

pesquisa, e por essa razão nosso trabalho se distancia da performance, mas o que 

podemos levantar aqui é a discussão do que se tem escrito sobre essa 

performance, a performatividade construída através da crítica. Temos uma 

limitação em conseguir fontes que retratam a performance, nesse caso a 

documentação da apresentação da peça (a marcação do diretor), ou áudios, 

gravações. Então iremos nessa pesquisa trabalhar com o texto da peça Arena 

Conta Tiradentes e a crítica desse musical. Partiremos do pressuposto que a crítica 

especializada da série Arena Conta... impulsionou a elaboração da poética de 

Boal: o Teatro do Oprimido. Tomaremos o devido cuidado de colocar a peça e 

as críticas em seu devido contexto histórico, e através dessas fontes analisar 

também o que se produziu de teatro popular brasileiro e a eficácia ou limitação 

da sua representatividade perante as plateias; além de observarmos a estrutura 

dessa ideia de teatro, as diferença e semelhanças com o teatro tradicional, e em 

que momento a série teatral Arena Conta... se torna (ou não) “inovadora” no 

espaço cênico brasileiro. Assim reafirmamos a importância de se realizar 

pesquisas utilizando as obras escritas para o Teatro, pois o teatro “é uma arma 

[...]. Por isso, é necessário lutar por ele.” (BOAL, 1991, p. 13). Portanto, esse 

painel busca encontrar nos trechos da obra Arena Conta Tiradentes características 

que fazem das artes cênicas um espaço popular dentro da proposta teórica 

construída coletivamente pelo Teatro Arena. 

 

Kathleen Loureiro Santana dos Reis (UFU) 

Um inferno povoado de pessoas negras: Identidade Nacional e Raça nos folhetos 
populares 
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Esse trabalho teve como objetivo analisar as representações nos folhetos 

populares, também chamados de cordéis, produzidos nos estados da Bahia e 

Paraíba, entre os anos de 1940 a 1954, considerando principalmente as poesias 

produzidas por Cuíca de Santo Amaro e Rodolfo Coelho Cavalcanti. 

Essas poesias, que versavam, entre outras coisas, sobre histórias e práticas do 

cotidiano, favoreciam a construção de um imaginário tanto sobre o Nordeste 

quanto sobre a construção da brasilidade e sentidos sobre o que é ser nação e, 

posteriormente, tais escritos também serviram para fundamentar e inspirar a 

produção de vários intelectuais sobre o nordeste e sobre os brasileiros na criação 

de seus próprios olhares e narrativas. 

O presente trabalho examinou os cordéis disponíveis virtualmente na plataforma 

“Cordelteca” do Centro Popular de Cultura Nacional e no acervo digital da 

biblioteca da Fundação Rui Barbosa, e investigou de que maneira os poetas 

populares apresentavam a si próprios e a sua relação com o outro, especialmente 

quando colocavam nos cordéis diversas imagens que representavam o que 

significava ser brasileiro e que tipo de cultura a nação deveria ter para ser 

considerada moderna e moral. Analisou também de que forma essas 

representações conversavam com as políticas institucionais postas para a 

concretização de identidade e cultura nacionais no governo de Getúlio Vargas. 

 

Kevin Alves Antunes de Sousa Lopes (UFMT) 

Assistindo animes, narrando histórias: as animações japonesas e o ensino de 

História 

 

Apresenta resultados parciais de pesquisa em desenvolvimento no Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, 

que tem como objetivo geral realizar uma pesquisa bibliográfica acerca dos animes 

e a sua relação com o ensino de História. Os objetivos específicos foram: a) 

levantar referências que tratem dos animes; b) buscar trabalhos acerca dos animes 

e do ensino de História; c) categorizar os trabalhos encontrados. Foram analisados 

trabalhos que têm como objeto as animações japonesas em diferentes disciplinas 

do conhecimento. Na análise adotamos alguns procedimentos da análise de 

conteúdo. Os resultados nos permitiram identificar três tipos de trabalhos: 1) 

trabalhos teóricos que tratam dos animes como fonte ou recurso para o ensino 

de; 2) trabalhos teóricos que combinam propostas de orientações para o uso dos 

animes no ensino de; 3) trabalhos teórico-práticos que investigam as ideias dos 

estudantes acerca dos animes. Partindo desse estudo bibliográfico e da 

metodologia de investigação em Educação Histórica pretendemos construir uma 

proposta metodológica que permita pensar a utilização dos animes do ensino de 

História de forma a favorecer o desenvolvimento da consciência histórica dos 

jovens estudantes. 
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Letícia Mota dos Santos (UNEMAT) 

O ensino das sociedades africanas na sala de aula: um estudo de caso do filme 

Pantera Negra 

 

O objetivo deste projeto está em levar para a sala de aula através da lei n°10.639, 

uma outra visão dos povos africanos, suas culturas, crenças, reinos, sociedades 

etc., para que os alunos possam conhecer a história destes povos do qual 

carregamos tantas heranças, uma vez que segundo Lépine “[...] o desenvolvimento 

da colônia brasileira se fez às custas do braço escravo” (LÉPINE, 1998 p.20). Ou 

seja, apresentar uma outra visão do que é apresentado nos livros didáticos, TV e 

filmes, que representam o negro quase sempre pela passividade e não pela 

resistência. Nesta conjuntura, essa pesquisa propõe trabalhar com o filme Pantera 

Negra (2018), enfocando como essa obra representa as sociedades africanas e 

assim propor o estudo da história da África. A visão que se tem dos povos 

africanos, ainda hoje, é a de miséria, quando na verdade as fontes indicam que 

esse povo se encontravam no século XV em tribos e reinos muito bem 

organizados e rico culturalmente, tendo um forte ligamento com sua 

ancestralidade. Sendo descritos com admiração pelos primeiros viajantes que se 

adentraram no continente Africano. Nesta perspectiva, esta pesquisa tem por 

objetivo, usar como fonte o filme Pantera Negra (2018) para trabalhar o ensino 

da historiografia africana e consequentemente a pluralidade cultural dos povos 

que habitaram e habitam o vasto continente africano. Esta pesquisa justifica-se 

pela necessidade de se trabalhar uma história que sirva de referência para a 

construção da identidade negra. Segundo Arnaut e Lopes, as referências 

eurocêntricas compõem um imaginário que engessou a representação da África 

em determinados parâmetros, limitando-a como uma unidade cultural e histórica. 

Esquecemo-nos com frequência da multiplicidade (social, política, econômica e 

cultura) presente nesse vasto continente (LOPES, Ana Mónica; ARNAUT, Luiz. 

2008. Pg. 11). Esperamos assim desmistificar o imaginário sobre o africano 

construído pelo olhar europeu que frequentemente reforça uma visão 

estereotipada desse povo que está diretamente ligado à nossa ancestralidade. 

 

Letícia Seba (UFMT) 

A “Guerra de Narrativas” acerca da Ditadura Militar nas páginas dos livros 

didáticos de História no Brasil 

 

Apresenta resultados parciais de pesquisa em desenvolvimento no Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, 

que tem como objetivo analisar as narrativas históricas acerca do golpe e da 

Ditadura Militar no Brasil nos livros didáticos de História aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. Os objetivos específicos do 



 

 

P
ág

in
a2

2
7

 

trabalho foram: a) Realizar uma revisão bibliográfica acerca do golpe e da 

Ditadura Militar no Brasil; b) Inventariar os livros didáticos de História para o 

Ensino Fundamental aprovados pelo PNLD; c) Analisar três livros didáticos de 

História da aprovados pelo PNLD 2017. Foram analisadas as coleções História, 

Sociedade & Cidadania, Projeto Araribá e Vontade de Saber. Na análise 

assumimos como referencial teórico-metodológico o modelo de crítica científica 

da interpretação histórica presente nos livros didáticos e as tipologias de narrativas 

históricas propostos por Rüsen (2001; 2007; 2010). O modelo de crítica é 

sustentando em um conjunto de critérios para análise do livro didático. Optamos 

pela análise dos critérios de apresentação dos materiais históricos (textos), 

pluralidade da experiência histórica, pluriperspectividade e normas científicas por 

considerá-los essenciais para o desenvolvimento narrativo do livro didático. Assim 

procuramos identificar a presença das tipologias de narrativa histórica: tradicional 

(afirmação), exemplar (regularidade), crítica (negação) e genética (transformação). 

Os resultados parciais nos permitiram observar a ausência de textos 

historiográficos na apresentação dos materiais históricos. A predominância da 

política como âmbito de experiência e a inexistência das várias perspectivas da 

história. Contudo, há uma razoável adoção das normas científicas no que diz 

respeito a historiografia. Entendemos que a ausência dos critérios analisados está 

intimamente relacionada ao predomínio da narrativa histórica tradicional presente 

nos livros didáticos analisados.  

 

Lidiane de Matos Paulino (UFG) 

“Os Pioneiros”: memória, história e romance- as imagens de Jataí a partir da obra 

de Basileu Toledo França 

 

Este trabalho tem por finalidade analisar a trajetória de pesquisa realizada por 

Basileu Toledo França, durante a escrita de sua obra mais conhecida, o romance 

histórico sobre o município de Jataí, “Os pioneiros: Romance Histórico sobre a 

Fundação de Jataí e Contribuição ao Estudo do povoamento de Goiaz” (1995). A 

obra em questão relata a colonização do sudoeste goiano e mais especificamente 

a ocupação de Jataí. Basileu T. França narra a fundação da referida cidade, no 

século XIX, ressaltando a importância das famílias “Vilela” e “Carvalho Bastos”, 

considerados fundadores do município. As incursões sobre essa obra me levaram 

a analisar a documentação pessoal (correspondência trocada com amigos) para 

tentar compreender quais os vínculos externos dessa literatura regional e tentar 

mapear a rede de colaboradores e os esforços de distribuição dessa obra pelo 

autor. O referido sujeito histórico dessa pesquisa é uma figura importante para o 

município de Jataí, devido a sua preocupação com a preservação da memória 

local, e sua obra mais conhecida “Os Pioneiros” foi apropriada pela opinião 

pública como a história do município por excelência. A opção pelo gênero 

literário de França não permite ao leitor perceber os procedimentos 

metodológicos empreendidos por ele para a pesquisa. Muito embora, o autor 

deixa claro em sua escrita que fez pesquisas em arquivos da prefeitura de Jataí, do 
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Estado de Goiás, cartórios de paz e demais arquivos da região, em busca das 

fontes. Partindo dessa premissa, o intuito dessa investigação é compreender a 

relação entre Basileu e as pessoas com que ele trocava correspondências, a fim de 

elucidar quais as relações entre essas missivas e a sua escrita. Dessa feita, teórico-

metodologicamente a investigação traça a busca pela processualidade da 

construção de uma memória que se fez histórica (VESENTINI, 1997), no intento 

de produzir interpretações no bojo dos processos históricos acerca da história de 

Jataí, que não necessariamente passam pelo crivo do método do historiador 

(SARLO, 2007). 

 

Ludmyla Laurentino da Silva (UNEMAT) 

A história da arte no ensino da cultura afro-brasileira e africana: uma análise da 

obra de Bispo do Rosário 

 

Diante da crescente onda de intolerância racial que concernem a todos os âmbitos 

da sociedade, esta pesquisa ressalta algumas inquietações voltadas ao ensino de 

história da cultura afro-brasileira e africana, enfocando a necessidade de abordar 

esse impasse dentro das escolas. Nessa conjuntura, esta pesquisa se dedica a 

analisar como o artista plástico negro Arthur Bispo do Rosário é trabalhado no 

livro didático Percursos da Arte (MEIRA; PRESTO; SOTER. 2016), direcionado 

ao Ensino Médio. O ensino de História ganha importantes contribuições a partir 

da História da arte, nos possibilitando cada vez mais estudar o imaginário social 

por meio das práticas culturais, assim, a forma como o ensino da cultura afro-

brasileira vem sendo discutida neste livro didático, ganha destaque porque difere 

em alguns aspectos, como por exemplo o espaço que “As Culturas Africanas” 

ocupam, com 18 páginas inteiramente direcionadas ao tema, mas sobretudo, 

porque direciona o aluno para refletir sobre a riqueza de nossa herança africana. 

Partindo dessa perspectiva, damos especial enfoque a Bispo do Rosário (1909 – 

1989), artista plástico pouco conhecido no Brasil e reconhecido 

internacionalmente, sua obra emerge no livro com um de seus murais 

denominado “Macumba”, está obra assemelha-se a um altar que traz referencias 

das religiões afro-brasileiras contribuindo para o debate acerca de nossa 

ancestralidade negada. Esquizofrênico paranoide, Bispo do Rosário produz uma 

obra ilógica, intrigante e delirante que permite ao aluno a construir diversos 

diálogos com a obra. A importância da aparição de Bispo no Livro didático 

contribui para inovar no ensino da história da cultura afro-brasileira e africana por 

meio da Arte, assim como sua própria história de vida, enquanto homem negro e 

pobre, que conversa com a realidade de muitos brasileiros, dessa forma 

acreditamos que o contato com as obras de arte desse artista pode estimular o 

conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, o fortalecimento da construção de 

uma identidade negra e consequentemente o combate as práticas de intolerância, 

seja religiosa ou racial. 
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Maria Eduarda de Azevedo Gusmão (UFG) 

Resistência e insubordinação de hereges: representações fílmicas de As bruxas de 

Salém e Giordano Bruno 

 

O objetivo deste trabalho é abordar as representações da resistência, da 

tenacidade e da identidade dos considerados bruxos e isto com base nas obras 

fílmicas, Bruxas de Salém (1996) de Nicholas Hytner e Giordano Bruno (1973) 

de Giuliano Montaldo. A representação das resistências política, econômica e 

religiosa de personagens consideradas hereges no século XVII é muito mais que 

mero glamour filmográfico.  

O elo que essas obras estabelecem entre História e Cinema como representações 

do passado, não é necessariamente verossimilhante a uma história narrada por 

livros. Um dos pontos importantes aqui é fugir do convencional e não estabelecer 

padrões de análise da História, mas reconhecer a importância dos filmes como 

objeto de análise e representação. Os filmes são a fonte documental desta 

pesquisa e será analisando como representam a época mostrada, também, o 

período em que foi construído. Para o historiador Marc Ferro, o filme é um novo 

objeto de análise historiográfico, que deve ser associado a sociedade que o 

produziu. Pode-se assim esperar compreender não somente a obra mas também 

a sociedade que representa (FERRO, 1988, P. 203).  

As obras em análise, Bruxas de Salém e Giordano Bruno, mostram as limitações 

das ciências época, século XVII, com seus dogmas religiosos, que não poderiam 

fugir do habitual. Bruxas de Salém é uma obra fictícia, inspirada na peça de Arthur 

Miller e Giordano Bruno trata da vida do filosofo homônimo, 1548-1600, que 

morreu queimado na fogueira pela inquisição. Estas obras abordadas mostram 

diferentes tipos de repressão que ocorreram no século XVII contra aqueles vistos 

como diferentes.  

Uma das questões que não podem ser esquecidas é que de fato dogmas e religiões 

limitaram não só a ciência, mas a liberdade ao culto, à sexualidade e a política. A 

repressão aos hereges persistiu ao longo dos séculos controlando vários âmbitos 

da sociedade, impondo limites ao corpo, criando tabus. As obras apresentadas 

aqui mostram a heresia e o paganismo e a base deste trabalho, assim como os 

questionários utilizados durante tortura. 

 

Milleide Alves de Jesus (UNEMAT) 

O papel da mídia na formação de uma representação sociocultural da fronteira 
Brasil/Bolívia 

 

Este projeto tem por objetivo analisar a mídia eletrônica Jornal Oeste a fim de 

compreender as representações culturais que envolvem os povos fronteiriços 

pertencentes aos espaços da fronteira entre Brasil/Bolívia abrangendo a 
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interpretação dos brasileiros para com os bolivianos. Entendemos que o espaço 

da Fronteira entre Brasil e Bolívia fica diretamente relacionado a questões sociais, 

étnicas, comerciais, familiares e outras, nesse sentido, estabelecendo trocas 

materiais e culturais. Todavia, ao se tratar das relações humanas nos espaços de 

povoamento de fronteira, algumas construções foram estabelecidas a partir da 

figura do “bugre”. Os arquivos jornalísticos, tornam-se fontes de análise 

sociocultural referentes às relações interpessoais e vivências nos espaços de 

fronteira e, portanto, analisar tais conteúdos, possibilita compreender de que 

forma são tratadas essa população boliviana na cidade de Cáceres, sobretudo, nas 

últimas décadas e quais são as concepções construídas sobre a figura do outro. 

Com a imigração em busca de trabalho e principalmente “uma melhora de vida”, 

o preconceito do brasileiro com relação ao boliviano toma grandes proporções 

quando estes se fixam na cidade, no trabalho e na escola, ou seja, como 

beneficiário de políticas públicas. Nesse sentido, Gonçalves (2012) diz que “assim 

como surgem alguns discursos xenofóbicos de que ‘os imigrantes furtam as 

oportunidades de emprego e utilizam de serviços públicos, como hospitais e 

escolas, diminuindo a qualidade destes serviços”. Em interpretação, isto significa 

o “roubo” das oportunidades de trabalho que brasileiros perdem, dada a “disputa” 

com imigrantes e, nesse caso, os bolivianos. Em relação à convivência entre 

bolivianos e cacerenses na fronteira, Lacerda (2011) propõe que “elementos da 

cultura e da economia boliviana estão bem presentes no dia a dia de muitos 

cacerenses, desde os produtos dos camelôs, passando pela ida de brasileiros para 

estudar ou trabalhar na Bolívia, até alguns aspectos da culinária, do idioma, da 

dança e da música”. Ora mais ora menos tensa, a convivência entre as duas 

populações existe desde o século XVIII, quando ainda os territórios pertenciam 

aos reinos de Espanha e Portugal. Assim, os pré-conceitos e/ou discriminações 

dessas populações da fronteira oeste tem uma forte referência nos modelos 

coloniais que cunharam a América Latina. Nesse sentido, pensar as práticas 

culturais mais especificamente as manifestações artísticas que aparecem no 

Correio Cacerense, enquanto formas de ação política é uma preocupação desta 

proposta de pesquisa, pois acreditamos que assim poderemos melhor abordar o 

imaginário social que se têm construído em relação ao boliviano. 

 

Natalia Noemia Carvalho Ramires (UFMT) 

Movimento Cultural Guaicuru: tentativa de construção identitária por meio de 

imagens pós-movimento divisionista 

 

Partindo do discurso do “vazio demográfico”, com o intuito de ocupar e integrar 

esses espaços ditos como vazios, além da exploração e do povoamento deste 

território, foi após negociações, acordos políticos que o Presidente General 

Ernesto Geisel, assinou no dia 11 de outubro de 1977 a lei n.° 31 que cria o Estado 

de Mato Grosso do Sul, pelo desmembramento da área de Mato Grosso com 

capital em Campo Grande. É nesse momento que é criado o IHG-MS – Instituto 

Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, para a elaboração da construção 
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de uma história, que envolvesse a cultura, seus símbolos e a identidade com o seu 

novo processo de formação a partir da divisão do Estado. E também é nesse 

momento em 1979 que surge Unidade Guaicuru de Cultura. A construção da 

memória dentro desse contexto divisionista está permeada de relações de poder, 

de interesses políticos e econômicos, e que a necessidade de possuir uma cultura, 

símbolos que impregnam e que caracterizam essa população é fundamental pra 

se estabelecer enquanto detentores não só da sua história mais também de 

estabelecer essa divisão se mostrando culturalmente únicos, em relação ao Mato 

Grosso do norte. 

A proposta dessa comunicação é mostrar como através de elementos da produção 

plástica visual foi importante para buscar símbolos para a construção de elementos 

identitários ao novo Estado de Mato Grosso do Sul, onde se deu a criação do 

Movimento Cultural Guaicuru, criado pelo artista plástico e historiador Henrique 

Spengler, trazendo consigo outros artistas que trabalham nessa mesma temática, 

como Ilca Galvão e Jonir Figueiredo, inspirado na arte iconográfica, de grafismo 

e das pinturas corporais, dos remanescentes Mbayá Guaicuru, os Kadiwéu, como 

símbolo de resistência e luta.  

É através dessa análise de representações que permeia o nosso trabalho e de como 

há uma construção de memórias, de identidades que foram inventadas e 

imaginadas num momento tão construtivo e decisivo para o estado que estava se 

formando, sendo estas representações presentes até os dias de hoje em Mato 

Grosso do Sul. 

 

Natália Peres Carvalho (UFJ) 

Juventude e três representações do universo feminino da década de 1970, por 
Lygia Fagundes Telles em As Meninas (1973) 

 

Este trabalho busca fazer uma análise acerca das representações femininas 

presentes na obra “As Meninas”, um dos principais romances de Lygia Fagundes 

Telles, premiado com o Prêmio Jabuti, em 1974. Nesse romance polifônico, 

escrito e publicado pela primeira vez em 1973, buscarei examinar as 

representações da mulher construídas por meio das três personagens principais, 

Lorena, que tem uma grande sensibilidade artística e literária e mantém um 

romance com um homem casado; Lia, uma militante da esquerda armada que 

está tentando tirar o namorado da prisão; e Ana Clara, que está envolvida com 

drogas e dividida entre o noivo burguês e o amante traficante e também através 

das personagens secundárias presentes na obra. O romance se passa no 

conturbado período da Ditadura Militar no Brasil, dessa forma farei ainda uma 

interpretação do contexto sociocultural, histórico e político no país durante o 

período, bem como a relação entre este contexto e as representações femininas 

presentes na obra. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, que manipula 

documentação primária e bibliográfica. Aqui, o romance As meninas é 

considerado ao mesmo tempo objeto e fonte principal de pesquisa. Considera-se 



 

 

P
ág

in
a2

3
2

 

importante a intersecção entre juventude e feminilidade, pois o escopo de 

personagens da autora, nesse romance, se caracteriza nesse segmento social, em 

três jovens meninas que apresentam interfaces femininas daquele contexto de 

efervescência cultural e de contestação política. Assim, pensa-se aqui o conceito 

de juventude a partir da dimensão interseccional proposta por Antônio Groppo 

(2000) que se apresenta enquanto categoria social e quando articulada a outras 

esferas da vida social está muito além de uma faixa etária, sendo também 

representações simbólicas e situações sociais que exercem grande importância na 

compreensão das sociedades modernas bem como de suas transformações. Para 

o autor, há uma multiplicidade das juventudes que faz com que ela varie de acordo 

com classe social e gênero, o que contribui para a compreensão das 

representações femininas presentes na obra “As Meninas”. Para a realização dessa 

pesquisa, algumas questões precisam ser respondidas, a saber: De que modo a 

autora compõe suas personagens? Em que medida elas rompem ou se alinham 

aos padrões femininos vigentes naquele momento? É possível afirmar que a 

autora apresenta uma ruptura ao abordar em sua literatura ficcional o tema 

feminino, ou dialoga com uma linha já estabelecida em obras com interpretações 

mais progressistas da mulher? O fato de Lygia Fagundes Telles ser mulher diz 

algo a respeito da representação ficcional que ela cria em relação ao gênero 

feminino? Tendo essas e outras questões debatidas e analisadas, os resultados 

serão apresentados. 

 

Raisha Conceição Silva (UFMT) 

Mussum e o papel do negro no humor pós ditadura 

 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo compreender como se dá a 

representação do negro no humor Brasileiro no período pós regime militar (1964-

1985), especificamente na TV aberta, por meio da análise da obra televisiva “Os 

Trapalhões” (1977 a 1985), com enfoque na personagem Mussum, interpretado 

por Antônio Carlos de Santana. O ator foi conhecido por sua trajetória dentro do 

Teatro de Revista carioca, gênero que propunha em cena situações do cotidiano, 

gerando uma comicidade com a qual o público se identifica, continuando parte 

da hipótese em que o personagem assume os diversos estereótipos culturais, como 

por exemplo o negro malando e esperto, tomando para si a alegria, os trejeitos 

exagerados e o gosto pela moleza, assumindo parte da figura caricata do boêmio 

preguiçoso e de conversa fácil, ao mesmo tempo em que rejeita termos que fazem 

referência à cor de sua pele, sempre em tom de piada das quais ele é o único que 

não se diverte. Para que seja alcançado o objetivo dessa pesquisa, propõe-se 

utilizar o conceito de representação empregado pelo historiador Roger Chartier 

(1990), que expõe que os significados dessas representações podem mudar com 

o passar do tempo, mesmo que o objeto se mantenha o mesmo, uma vez que se 

trata de uma construção advinda de uma sociedade e suas mudanças. A figura do 

negro sendo colocado em estereótipos culturais sempre foi presente, o que foi se 

alterando foram os significados dessas representações. 
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Rodrigo Filgueira Sousa (UFG) 

“Veneno da rima”: protesto, oralidade e [contra]violência em “Versos 

Sangrentos” (1999) do grupo de rap Facção Central 

 

O presente trabalho busca compreender as reminiscências do protesto na música 

durante a década de 1990, considerando o contexto neoliberal, a partir do álbum 

do grupo de rap Facção Central. Sobre o título de “Versos Sangrentos” (1999), o 

disco foi lançado pela gravadora “Five Special”, contendo 15 faixas. Cabe 

salientar, que o videoclipe da 4ª faixa do álbum “Isso Aqui é Uma Guerra”, 

também produzido pela gravadora, foi denunciado pelo Ministério Público de 

São Paulo como apologético e incentivador de práticas criminosas, por 

conseguinte seu videoclipe foi censurado e a sua reprodução proibida na televisão. 

Nesse sentido, buscamos compreender como o rap, enquanto prática 

sociocultural do som, é capaz de produzir representações que adentram os 

embates representacionais, especialmente pelo viés da resistência ao discurso 

normatizador, que como aponta Roger Chartier (1990), o campo do simbólico e 

representacional é capaz de apontar por quais parâmetros a sociedade dá-se a ler. 

Outrossim consideramos a contraviolência, segundo Robson Silva (2016), como 

reação ao estado normatizador e o poder legítimo da violência do Estado, 

inclusive podendo ser empreendido nas dimensões estéticas. Pela dimensão da 

oralidade em conjunto com a batida (flow), que pode ser considerado um canto 

falado, o rapper consegue produzir protestos "em forma de som e enquanto letra, 

evidenciam-se também, assim os como os depoimentos orais, (...) estratégias de 

existência, costumes e temporalidades vividas pelos músicos e suas personagens 

ao estar e ser na cidade", como apontado por Amailton Magno Azevedo (2001, p. 

370). Este trabalho busca vincular-se a perspectiva teórico-metodológica da 

História Cultural, a partir da relação História e música, seguindo a perspectiva de 

Marcos Napolitano (2002, p. 96) a melhor abordagem é a interdisciplinar, pois 

"uma canção opera com diferentes linguagens (música, poesia, imagem) e implica 

em séries informativas (sociológicas, históricas, biográficas, estéticas)". 

 

Rodrigo Frasson (UFMT) 

Um mundo de ponta cabeça? a construção da hierarquia social em um Frade 
Franciscano (1318-1330) 

 

O tema proposto para este painel trata de analisar a maneira como o “outro” é 

caracterizado num contexto histórico específico. Temos em vista o “outro” como 

uma visão construída pelas relações mantidas com a construção de ideias de uma 

mesma cultura sobre o diferente, como um recurso do modo de vida para 

compreender os ritos, o cotidiano e a cosmologia de outro ser humano vivendo 

em outro espaço. Nesse sentido, tomamos como objeto de estudos o vocabulário 
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da época e da configuração social apresentado no século XIV. Através deles 

buscamos compreender as formas repressoras projetadas pela mentalidade da 

época sobre outra cultura, mas, igualmente, as formas representação que ocorrem 

de povos do Oriente. O caso que selecionei para este painel trata de um frade 

franciscano, Odorico de Pordenone, que vai para o Oriente com a missão de 

converter os infiéis e “lucrar” alguns frutos de almas para o Cristianismo. Odorico 

nos oferece não somente uma visão das belas paisagens que percorre no mundo 

tártaro, mas, também, da circulação de mercadorias, das táticas de guerra, da 

formação do exército mongol e do modo de vida das civilizações encontradas. 

Porém, cabe perguntar: a maneira como a narrativa é construída é desvencilhada 

de preconceitos? Segundo, François Hartog, todo viajante é um mentiroso que 

narra o mundo a partir de sua cosmovisão, ainda mais no caso de um franciscano 

imerso na cultura clerical. Dito isto, em síntese, o problema que trago para este 

painel é o seguinte: onde a narrativa de Odorico Pordenone demarca a fronteira 

entre o “nós” e o “outro”? Dessa maneira, o objetivo dessa pesquisa é entender 

como ocorrem, dentro do relato do frade, as construções sobre “o outro”. Nossa 

hipótese, até o momento, é que a construção do outro é demarcada pelo 

acionamento da noção de hierarquia dos modos de vida e da posição social, 

narrados pelo autor como comportamentos que o oriental assume em sua própria 

cultura. Para isso, utilizaremos as fontes “Relatório” que se encontra na Coleção 

Pensamento Franciscano, com tradutor Ary E. Pintarelli e tradução em espanhol 

de Nildade Guglielmi, com o título “Relacion de Viaje”. Nesse sentido, o tema 

proposto é compreender como um frade do século XIV, a partir de uma 

experiência de conta com a diferença, cria fronteiras e hierarquiza culturais.  

 

Roziqueli de Jesus Tacio (UNEMAT) 

O rap em Cáceres/MT e sua contribuição no ensino de História 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa sobre como o rap pode ser 

utilizado, pelos professores, como ferramenta para o ensino de história. Este 

gênero musical vem conquistando, a cada dia, mais espaço e jovens da periferia 

da cidade de Cáceres/Mato Grosso. A escolha deste tema se deu a partir de uma 

vontade pessoal de entender como a introdução deste gênero musical nas aulas 

de história, tanto no ensino fundamental como médio, pode contribuir para atrair 

a atenção do aluno e ensinar história através das batalhas de rap. 

Produzir uma pesquisa sobre a origem do rap até a sua inserção na cidade de 

Cáceres, procurando desta forma, propiciar uma ferramenta para que o professor 

possa transmitir conhecimento e proporcionar reflexões de maneira a ficar mais 

próximo da realidade do aluno o conteúdo de história. 

Para a realização desta pesquisa usarei artigos e livros que se referem à origem do 

rap e sobre o ensino de história, tais como: No ritmo e na poesia: o rap e o hip 

hop como estratégia didática para o ensino de história da África e cultura afro-

brasileira, escrito por Michele Perciliano; Arte, cultura e política na história do 
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rap nacional, escrito por Bráulio Roberto de Castro Loureiro; e Se liga no som: 

as transformações do rap no Brasil, do autor Ricardo Tepperman. 

Acredito que o resultado desta pesquisa pode ajudar professores a inserirem o rap 

em suas aulas de maneira proveitosa e com maior facilidade para lidar com os 

preconceitos ainda existentes a respeito deste gênero musical. Pois com esta 

pesquisa pretende-se ampliar a visibilidade sobre o rap no ensino e assim 

colaborar para que os professores conheçam o assunto e tenham mais uma 

ferramenta para aumentar o envolvimento dos alunos em suas aulas. 

 

Thamirys Michaela Centurião Rodrigues (UFMT) 

Metalinguagem e crítica social no Brasil dos anos 1980 por meio do programa 
humorístico TV Pirata (1988-1989) 

 

O objetivo deste projeto é analisar o programa humorístico TV Pirata que 

ironizava a realidade brasileira e a programação apresentada na TV na época. 

Assim, não há que se desconsiderar no Brasil a influência dos artistas oriundos da 

rádio e do teatro de revista e por isso a pesquisa dialoga com a tradição do humor 

no Brasil. Todas essas questões serão debatidas à luz do contexto de abertura 

política posto pela redemocratização do país. Desta forma, considerando a 

influência dos artistas oriundos da rádio e do teatro de revista que nesse momento 

já estavam num período transicional a qual esses artistas migravam de outros 

veículos de comunicação para a televisão. Assim sendo, a pesquisa dialoga com a 

tradição do humor no Brasil e de abertura política posto pela redemocratização, 

momento político pelo qual o país passava. 

Sendo assim, esse projeto segue uma perspectiva teórica e metodológica da 

história cultural na busca da reflexão sobre os elementos culturais que permeiam 

o social nesse final dos anos 1980 no Brasil. 

O presente estudo considera o contexto e visão de obra do Antônio Cândido 

enriquece a discussão, pois a análise do programa humorístico que é carregado 

de situações que sociedade vem experimentando, e como esses elementos são 

usados para o fazer rir, satirizando a programação da Tv brasileira e em um 

momento de abertura política e desenvolvimento de uma indústria cultural 

ironizando a realidade social, e é um levantamento sobre a indústria cultural a 

qual a Tv pirata, nesse momento histórico a qual as camadas populares começam 

a ter aceso aos aparelhos televisivos de acordo com Hamburguer, e que segundo 

Ortiz é o veículo de integração nacional assim a indústria cultural tem a 

possibilidade de " equacionar uma identidade nacional" e a moldando para o 

mercado. 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

3
6

 

Thays de Campos Lacerda (UNEMAT) 

Axé pra quem é de axé: religiões e manifestações afro-brasileiras na cidade 

Cáceres MT 

 

O projeto Axé pra quem é de Axé: Religiões e Manifestações Afro-brasileiras na 

Cidade Cáceres MT, tem como intuito a fomentação das discussões sobre a 

Cultura Afro-brasileira que ainda é geradora de preconceitos e estigmas, 

sobretudo quando se aborda suas práticas e manifestações religiosas, questões que 

geram a urgente necessidade de envolver professores e comunidade acadêmica 

na discussão sobre a condição do negro na nossa sociedade, por tais práticas o 

projeto tem como objetividade o aprofundamento do conhecimento dos 

acadêmicos e da comunidade escolar sobre as Religiões e Manifestações Afro-

brasileira buscando, por meio do conhecimento, desmistificar e combater os 

preconceitos que essas religiões ainda enfrentam em nossa atual sociedade, diante 

disso o projeto tem como estratégia capacitar por meio de debates e discussões 

teóricos metodologias por parte dos acadêmicos que desenvolveram o projeto, 

estas discussões tem como proposito o conhecimento sobre as culturas Africanas 

e Afro-brasileiras, para que se possa realizar as entrevistas com os pais e mães dos 

centros e terreiros mais relevantes, o objetivo ainda é produzir um material 

paradidático para apresentar na comunidade escolar e que ficará armazenado no 

Laboratório de Ensino e História (LABEH) , este será formado por imagens, 

vídeos e entrevistas e também para futuras pesquisas na área, este material 

também estará sendo disponibilizado no Núcleo de Documentação Histórica 

Escrita e Oral (NUDHEO), posteriormente serão realizadas palestras e debates 

com as comunidades escolares da cidade de Cáceres e estabelecer por meio da 

realidade local dos alunos e acadêmicos uma melhor compreensão de uma 

questão universal que é o preconceito e a discriminação racial. 

 

Thiago da Cruz Lima (UFMT) 

Teatro Experimental Negro: lutas políticas 

 

O TEN- Teatro Experimental Negro: Lutas Políticas, tem como objetivo fomentar uma 

discussão sobrea integração do negro na sociedade brasileira a partir da década de 1940. 

Nascido no Rio de Janeiro em 1944, Abdias do Nascimento, formado em direito, 

atuando nas áreas do jornalismo, parlamentar, diretor, professor acadêmico, ator, poeta 

e pintor, principal precursor do movimento e insatisfeito com a ausência no negro no 

teatro e os estereótipos e rejeição, busca à partir do movimento integrar o negro na 

sociedade brasileira criticando a ideologia da branquitude, valorizando a contribuição 

negra na cultura brasileira mostrando que o negro era dotado de uma visão intelectual e 

tomar o palco de uma dramaturgia negra. O movimento integrado por operários, 

empregadas domésticas e moradores de favela, adotava uma postura político-discursiva 

da negritude, movimento que impulsionou a luta pela independência de muitos países 

africanos, entrelaçando em um jogo de significações em uma relação de poder em 



 

 

P
ág

in
a2

3
7

 

contramão de uma elite branca. O TEN, além da “formação de atores”, lutava por 

direitos dos negros, democratização do sistema político, mercado de trabalho e acesso a 

educação. Em uma sociedade marcada por laços da escravidão, se faz mais por 

necessário analisar as formas de resistência e as organizações políticas criadas para ir de 

contramão a desigualdade e o preconceito racial. 

 

Thiago Henrique da Silva (UNEMAT) 

Correio Cacerense: análise dos discursos da mídia sobre a fronteira Brasil/Bolívia 

 

O presente projeto pretende analisar as representações culturais que envolvem os povos 

fronteiriços pertencente aos espaços da fronteira entre Brasil/Bolívia, bem como 

compreender a vivência dos bolivianos no Brasil e as principais relações culturais, 

abrangendo a interpretação dos brasileiros para com os bolivianos. O espaço de 

Fronteira Brasil e Bolívia fica diretamente relacionado a questões sociais, étnicas, 

comerciais, familiares e outras, nesse sentido, estabelecendo trocas materiais e culturais. 

Todavia, ao se tratar das relações humanas nos espaços de povoamento de fronteira, 

algumas construções foram estabelecidas a partir da figura do “bugre”. Os arquivos 

jornalísticos, tornam-se fontes de análise sociocultural referentes as relações interpessoais 

e vivências nos espaços de fronteira e, portanto, analisar tais conteúdos, possibilita 

compreender de que forma são tratadas essa população boliviana na cidade de Cáceres, 

sobretudo, nas últimas décadas e quais são as concepções construídas sobre a figura do 

outro. Com a imigração em busca de trabalho e principalmente “uma melhora de vida”, 

o preconceito do brasileiro com relação ao boliviano toma grandes proporções quando 

estes se fixam na cidade, no trabalho e na escola, ou seja, como beneficiário de políticas 

públicas. Nesse sentido, Gonçalves (2012) diz que “assim como surgem alguns discursos 

xenofóbicos de que ‘os imigrantes furtam as oportunidades de emprego e utilizam de 

serviços públicos, como hospitais e escolas, diminuindo a qualidade destes serviços”. Em 

interpretação, isto significa o “roubo” das oportunidades de trabalho que brasileiros 

perdem, dada a “disputa” com imigrantes e, nesse caso, os bolivianos. Em relação a 

convivência entre bolivianos e cacerenses na fronteira, Lacerda (2011) propõe que 

“elementos da cultura e da economia boliviana estão bem presentes no dia a dia de 

muitos cacerenses, desde os produtos dos camelôs, passando pela ida de brasileiros para 

estudar ou trabalhar na Bolívia, até alguns aspectos da culinária, do idioma, da dança e 

da música”. Podemos sugerir que, os (pré)conceitos ou discriminações dessas culturas 

da fronteira oeste tem uma forte influência dos moldes coloniais que “criaram” a 

América Latina. De fato, ora mais ora menos tensa, a convivência entre as duas 

populações existe desde o século XVIII, quando ainda os territórios pertenciam aos 

reinos de Espanha e Portugal. Assim, os (pré)conceitos e/ou discriminações dessas 

populações da fronteira oeste tem uma forte referência nos modelos coloniais que 

cunharam a América Latina. 
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Thiago Henrique Nunes dos Santos (UFMT) 

Literatura digital nas redes sociais? a escrita autobiográfica e a reconfiguração de um 

gênero 

 

Com a ascensão das redes sociais como espaço de exposição de si estaria se criando um 

novo gênero narrativo para a escrita autobiográfica? Philippe Lejeune (2008) ao falar 

sobre a escrita autobiográfica em França, particularmente sobre os diários virtuais (blogs) 

mantidos por alguns correspondentes seus durante suas pesquisas, apontou uma 

tendência crescente de que a narração de si por meios não-convencionais (livros e 

cadernos) estaria ligada a uma progressiva assimilação de outras mídias (imagens, fotos, 

sons, músicas, backgrounds, textos em movimento, animações) que dariam então ao 

texto autobiográfico um novo caráter que, a princípio, mantendo algumas características 

consagradas pelos gêneros confessionais na literatura especializada, estariam estas 

mesmas características se superpondo e se reordenando fazendo surgir assim um novo 

gênero confessional: o perfil de rede social. Este trabalho tem por objetivo observar as 

implicações dessa possível transformação e tentar descrevê-las de forma crítica a fim de 

que se possa promover uma cultura de letramento digital literário que situe o lugar desse 

possível novo gênero que é o perfil de rede social e as suas possibilidades de pesquisa e 

algumas implicações teórico-metodológicas face a essa dita reconfiguração de um gênero 

literário estabelecido. Para tanto se usarão as considerações de Maciel (2013, 2010, 

2005); Lejeune (2008); Maddalena et al. (2018); Butler (2016); Cardell (2017); Brophy 

(2018); Poletti (2017) e Gudmundsdottir (2017) para se discutir o estatuto da escrita 

biográfica e seu aspecto formal pondo-se em perspectiva não só as fundações desse 

gênero e as principais transformações a que passou nas eras literárias, mas, também e 

principalmente, antever algo do possível futuro da escrita de si nas considerações mais 

recentes destes pesquisadores que falam sobre sua ocorrência nas redes sociais, 

esperando-se não esgotar o assunto, mas, antes, estimular e provocar reflexões a fim de 

que se possa delinear um caminho para a investigação paulatina desses relatos 

autobiográficos de forma sistemática ao se tentar enquadrar o perfil de rede social como 

futuro da escrita de si e os seus impactos e desdobramentos como prática social, 

linguística e literária que, supõem-se, perene. 

 

Valdeir Barbosa Nunes (UNEMAT) 

Imigrantes na fronteira Brasil/Bolívia: vivências e estereótipos no tempo presente 

 

O texto apresenta uma análise de preconceitos de populações nacionais locais sobre a 

contemporânea imigração boliviana ao território brasileiro. Abordamos alguns fatores 

que levaram bolivianos a imigrarem para o Brasil e como a mídia contribui na indução 

do preconceito. Assim o imigrante boliviano tornou-se destaque em muitas manchetes 

da imprensa nacional nas sessões policiais. Muitos migrantes ao tentarem se inserir na 

sociedade brasileira procuram a cidadania nacional, principalmente por necessidade 

econômica para melhorias na sua condição de vida. Nesta busca em país culturalmente 

e socialmente distinto, muitos bolivianos vivem dupla identidade, porque reconfiguram 
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seus costumes tradicionais e o idioma. As crianças descendentes de bolivianos são as 

mais afetadas nesta busca de “auto-reconhecimento” como cidadãos brasileiros. 

Desconsiderando sua origem migratória por volta dos anos 1950 aos grandes centros 

urbanos do país, muitos bolivianos já fabricaram uma nova identidade nacional. No 

encontro e convivência de populações nacionais distintas (brasileiros e bolivianos) ocorre 

uma mistura cultural que favorece o espirito de superioridade da sociedade receptora, 

que domina o processo de fabricação das diferenças que separam uns e outros. Esta 

prática criou estereótipos sobre a fronteira e os transfronteiriços, situações que vigoram 

nos dois países, principalmente no espaço da “Fronteira Oeste”. Assim se representa este 

espaço como território da “criminalidade” e da falta de segurança e de infraestrutura. O 

comércio do lado oposto da fronteira na expectativa de sobrevivência leva o imigrante a 

assumir uma “dupla identidade”, num contexto social adverso. O ingresso de migrantes 

bolivianos, na metade do século XX, tornou se um “fenômeno social” de grande escala. 

Este movimento migratório registrado começou com estudantes de classe média, que 

procuravam “aperfeiçoamento profissional”. Já na década de 1980 cresceu um intenso 

“fluxo” de migração de trabalhadores braçais bolivianos aos centros urbanos. A presença 

visível destes adultos (as) e crianças tornou os bolivianos alvos da xenofobia e de 

preconceitos. Conforme Silva e Silva (2009, p. 203) “[...] a partir do hibridismo, ou seja, 

da sobreposição de identidades diferentes, o que é cada vez mais comum nos países que 

recebem grandes levas de imigração”. Na tentativa de escapar e fugir desta discriminação 

muitos imigrantes adotaram “dupla identidade”, para serem reconhecidos também como 

cidadãos brasileiros. Forjando possibilidades de convivência “nós” com “outro” através 

dos acordos interpessoal, e também obtendo relações matrimoniais, dentre outros. 

 

Vinicius Machado Ferreira (FIBRA) 

Povos indígenas nos livros didático do Ensino Fundamental II em Barcarena-Pa: 

Reforços ou desconstruções de estereótipos? 

 

Para este trabalho, foram coletados livros didáticos do 6º e 7º anos usados em escolas 

públicas de Ensino Fundamental de Barcarena-Pa, intitulados “História sociedade e 

cidadania” de Alfredo Boulos Júnior, cujos volumes são do 6º e 7º anos; “Estudar 

História” de Patrícia Ramos Braick (6º ano); “História Idade Média e Idade Moderna” 

de Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi (7º ano), com o recorte temporal de livros 

utilizados de 2015 a 2018, contemplando a disciplina de História. Para tanto, a 

metodologia utilizada fora entender a função que o material didático pode assumir na 

cultura escolar do aluno (CHOPPIN, 2004), pois são abordados no contexto de uma 

História cidadã, proposta pelos PCN’s e pela recente BNCC. No entanto, Márcio Couto 

Henrique (2014) aponta que se construiu ao longo da nossa historiografia preconceitos 

e estereótipos sobre o índio no Brasil, que alimenta assim uma aula genérica sobre a 

diversidade dos povos indígenas, forjando identidades equivocadas, tendo em vista que 

a Lei 11.645/08 tornou obrigatória a inclusão de conteúdos de histórias e culturas 

indígenas no ensino básico. O objetivo desta investigação é analisar nos conteúdos de 6º 

e 7º anos dos referidos livros acima se os índios são apresentados como diversos e de 

que forma essa diversidade está sendo abordada, tentando evitar uma identidade 
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equivocada já apontada por Márcio Couto Henrique, para mais, sabendo que as imagens 

concorrem espaços com os escritos (BITTENCOURT, 1996), de que maneira os 

recursos imagéticos aparecem nos livros e podem ser interpretados pelos alunos assim 

como os textos. Por fim, saber prováveis interpretações de alunos a respeito das imagens 

e dos textos desses livros que circulam em escolas públicas, é evitar ao discente atitudes 

ou palavras violentas que venham a ser forjadas (SILVA, 2018) em relação a diversidade 

cultural existente no Brasil, sobretudo as populações indígenas. Ademais, a Lei 

11.645/08 é resultado das lutas indígenas e indigenistas durante o processo histórico e 

social brasileiro (SILVA, 2018), para tanto, as abordagens nos materiais didáticos não 

devem ser superficiais e homogeneizadoras, e sim conter um olhar cuidadoso e 

comprometido com as diversidades indígenas. 

 

Watila Fernando Bispo Silva (UFMT) 

Rainha diaba, uma análise histórica das performatividades Queers e violências no cinema 

brasileiro 

 

As violências com as populações LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais ou Transgêneros, Queers e Intersexos) são historicamente caracterizadas de 

maneira silenciosa e de aparência diluída na sociedade. Suas participações dentro das 

relações sociais são colocadas sempre à margem e distante dos próprios ambientes de 

socialização e representações. Como o cinema é um desses espaços de interação que 

compõe e apresentam as ações coletivas nos diversos espaços e agrupamentos, o presente 

trabalho se propõe a analisar o filme Rainha Diaba. Um filme brasileiro dirigido por 

Antônio Carlos Fontoura, com roteiro de Plínio Marcos e que situa se em um contexto 

histórico muito marcante e no Brasil, o período da Ditadura, em específico o ano de 

1974. A obra cinematográfica denominada Rainha Diaba é aqui analisada primeiramente 

para ressaltar como as performatividades Queers são representadas no filme. Mas 

também elucidar sobre como as ações silenciadoras do Estado durante a Ditadura vão 

se estabelecer para justificar e legitimar a violência contra as populações LGBTQI+ e 

como ela será vinculada até os dias atuais.  

Um filme que tem como protagonista uma travesti negra periférica, que comanda uma 

rede de tráfico e comercialização de drogas é algo não só transgressor mas também 

histórico; e falar dessa obra de emancipação e representatividade dessas populações, faz 

com que surjam reflexões em como esses grupos estão sendo colocados dentro da 

sociedade e também estabelece uma relação da proximidade entre as violências do 

estado no período da ditadura e hoje por meio do meios de opressão. Rainha Diaba é a 

uma Queer que rompe com as normativas de gênero, sociais, econômicas, culturais e 

históricas. Quantas vezes você já viu um filme em que uma Travesti negra de periferia 

domina e gerencia uma boca de fumo na navalhada e na delicadeza? 
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Wesley Sebastião de Souza Ribeiro (UNEMAT) 

Trezena de Santo Antônio: resquícios do passado nos festejos antoninos e a história de 

Cáceres/MT 

 

Na segunda metade do século XIX, a Tríplice Aliança formada pelo Brasil, Uruguai e 

Argentina, levada por rivalidades platinas, deflagrou um conflito bélico internacional 

contra o Paraguai (1864-1870). O aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda 

e o ataque à vila de Dourados, então província de Mato Grosso, foi o estopim desse 

conflito. Entre outros acontecimentos, as tropas paraguaias não avançaram para a região 

norte da província mato-grossense e, portanto, a capital Cuiabá e Vila Maria do Paraguai 

(atualmente cidade de Cáceres) não foram afetadas diretamente pelos desdobramentos 

bélicos da guerra. Ainda assim, é possível encontrar resquícios desse passado que 

compõe a memória histórico-literária de Cáceres que a mais de um século se manifesta 

numa celebração católica chamada “Trezena de Santo Antônio”. Esse último ponto é a 

temática escolhida para o trabalho de pesquisa. Esta pesquisa, que ainda está no início, 

tem como objetivo discutir a relação simbólica entre as práticas católicas referentes aos 

festejos antoninos e a história de Cáceres, em especial, a vinculação com a Rua da 

Tapagem que, além de justificar e explicar a nominação de um dos logradouros locais, 

também constitui o caráter histórico da cidade. Como procedimento metodológico, o 

trabalho se desenvolve a partir das análises de fontes documentais impressas que são 

encontradas em arquivos públicos e/ou relatos de memória de familiares descendentes 

direto dos atores envolvidos no episódio da Guerra do Paraguai. Utilizaremos de autores 

como Durval Muniz (2007), Eduardo Guimarães (2002), Verena Alberti (2004), Michel 

de Certeau (1994), Domingos Sávio Garcia (2011), Eric Hobsbawm (2002) e outros mais. 

O trabalho investigativo ora apresentado tem o propósito de tornar compreensível as 

razões pelas quais a Trezena de Santo Antônio, derivada da Guerra do Paraguai, se 

caracteriza como uma “tradição inventada” que articula política, religião, cultura e 

linguagens. Por fim, os resultados da pesquisa em foco, circulando em outros espaços 

socioculturais como, por exemplo, em ambientes escolares e de lazer, possibilita à 

população jovem da cidade ampliar e incorporar um conhecimento da história e da 

cultural local como um patrimônio imaterial. 

 

Yuri Jose de Souza Gomes (UNEMAT) 

Diagnóstico no PIBID de História: o que dizem os documentos oficiais da Escola São 
Luiz sobre a Cultural Escolar dos alunos 

 

Esta pesquisa aborda nossas leituras preliminares no Programa de Iniciação à Docência 

– PIBID de História acerca da cultura escolar dos alunos da Escola Estadual São Luiz, 

no município de Cáceres (MT). 

Ao relacionar as leituras sobre a temática da cultura escolar oriunda do campo e cidade 

em conexão com pesquisa no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e fichas 

matrículas dos alunos dos primeiros anos do ensino médio, nosso objetivo é fazer um 
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levantamento e análise do perfil cultural dos alunos atendidos na escola São Luiz, 

principalmente saber como é discutida a cultura escolar dos alunos provenientes das 

escolas do campo. 

Os procedimentos metodológicos de embasamento teórico estão relacionados aos 

estudos de Dominique Julia (1995) sobre Cultura Escolar; Projeto Político Pedagógico 

da Escola (PPP) de Ilma P. Veigas (2007) e Diagnóstico escolar de Suellen de Souza 

Lemonje e análises do PPP e fichas dos alunos. As análises dos dados obtidos poderão 

subsidiar futuras propostas de estudos sobre a diversidade cultural e étnica dos alunos 

atendidos pelo PIBID de História/UNEMAT. 

 Ainda que parcial, os resultados da pesquisa apontam que no PPP, a cultura escolar dos 

alunos do campo aparece como uma característica de acesso à escola. Um outro dado 

deste resultado é o grande número de alunos provenientes do campo atendidos pela 

escola, que enfrentam diversos problemas que vão deste o transporte até à escola ao 

processo de ensino e aprendizagem, pontualmente, a área desta pesquisa, ensino de 

História. Ao longo das atividades do PIBID, pretendemos focar nessas problemáticas 

apontadas na pesquisa e propor atividades didático-pedagógicas e dialógicas para 

inserção da cultura escolar dos alunos do campo no cotidiano escolar. 

 
 

 


