
ST 10 
 

História Cultural das Práticas Educativas 

 

 
Coordenadores 

Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior 

Prof. Dr. Iranilson Buriti de Oliveira 
 

 

 

Terça-feira (27 novembro 2018) 14:00 ao 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 

 

 

  



Quarta-feira (28 novembro 2018) 14:00 ao 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 ao 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 

 

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 


