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APRESENTAÇÃO 

 

 

O III Simpósio Internacional de Historiografias e Linguagens e IV Simpósio 

Internacional sobre África e Sul Global, a realizar-se no Prédio de História da 

Universidade Estadual do Maranhão, de 04 a 06 de dezembro de 2019, traz à público o 

tema: “Histórias e Literaturas em países africanos de Língua Portuguesa”. A Iniciativa 

do evento conjunto entre os Núcleos de Pesquisa NEHISLIN (Núcleo de Estudos em 

Historiografias e Linguagens) e NEÁFRICA (Núcleo de Estudos sobre África e Sul 

Global) sediados no Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão deve-se à 

execução de projetos compartilhados pelos referidos núcleos, bem como à concepção do 

quão necessário e profícuo faz-se a construção de um fazer acadêmico fincado na 

colaboração e no cultivo do afeto e de um saber científico aberto à abordagem 

transdisciplinar.  

O público endossou o chamado e nestes três dias do mês de dezembro 

reuniremos mais de duzentos participantes com uma noventa apresentações de trabalho 

em forma de comunicação oral, três conferências, quatro diálogos acadêmicos, oito 

Simpósios Temáticos, três oficinas, oito minicursos, e duas sessões de exibição e 

discussão de documentários, além do lançamento de livros e espaço de exposição de 

artesanato. 

Ousamos rimar ciência e sentido, racionalidade e sentimento propondo a 

interlocução de intelectuais e literatos, estudantes e artistas, professores e artesãos. A 

temática da literatura africana de língua portuguesa deu-se também, para além da 

relevância acadêmica, por escolhas estéticas e políticas: tal qual a música, a literatura de 

países africanos de língua portuguesa tem sido uma das perspectivas e ferramentas 

privilegiadas para adentrar, compreender e problematizar identidades africanas e afro-

brasileiras; em tempos de ameaça à democracia e do crescimento do ódio e da 

intolerância, manifestos pelo racismo em todo o país, pela perseguição à diversas 

manifestações da cultura negra torna-se imperativo demarcar o espaços de afirmação 

das conquistas ocorridas nas últimas décadas, afirmando pelo saber, pelo sentir e pelo 

fazer a criminalização do racismo, o repúdio à intolerância e a afirmação da necessidade 

de discussão de tais temas, numa abordagem da história social da cultura, da Teoria 

Literária, da Filosofia da História e da escritura em prosa e verso. 
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Pensamos ainda o Maranhão como lócus privilegiado para a discussão da 

temática, por tratar-se de um dos estados com maior número de negros no Brasil, pela 

abrangência da escravidão e da atuação do movimento negro e pela presença de maciça 

pesquisadores/as negros e/ou sobre temáticas africanas e afro-brasileiras nas 

universidades públicas locais. 

É preciso aprofundar as discussões acerca de África para interpretar de modo 

mais complexo e apurado Brasil e Maranhão. É possível embrenhar-se no universo do 

sentido da literatura para construir narrativas historiográficas, filosóficas, linguísticas. 

Demarcamos ainda a presença majoritaria de mulheres na Comissão 

Organizadora, no Comitê Acadêmico, nas Conferências, Diálogos, Simpósios 

Temáticos, Minicursos e Oficinas em todos os espaços do saber, fazer, sentir articulados 

na construção desse evento. 

Desejamos a todas e a todos um excelente evento. Que seja um espaço profícuo 

de circulação, troca, aprendizado e deleite, de afirmação e empoderamento, de discussão 

e resistência. 

 

São Luís, 28 de novembro de 2019. 

 

José Henrique de Paula Borralho 

Marcia Milena Galdez Ferreira 

Tatiana Raquel Reis Silva 

Amanda da Silva e Silva       
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PROGRAMAÇÃO GERAL  

 

PRIMEIRO DIA (04/12 – QUARTA-FEIRA) 

8hs às 12hs Credenciamento 

14hs às 18hs Minicursos / Oficinas 

18hs Abertura 

18hs30min Mesa de abertura 

 

19hs  

 

Conferência de abertura: Cristiane Sobral  

SEGUNDO DIA (05/12 – QUINTA FEIRA) 

8hs às 10hs Simpósios Temáticos  

10hs15min às 12hs15min Diálogo 1 

13hs às 13hs30min Exibição de documentários 

14hs às 16hs Minicursos / Oficinas  

16hs às 18hs Diálogo 2 

18h15m Lançamento de Livros e Sessão de Autógrafos com 

Cristiane Sobral 

19hs30min Web Conferência: Jorge Fernando Jairoce 

(Moçambique) 

Vera Duarte (Cabo Verde) 

TERCEIRO DIA (06/12 – SEXTA FEIRA) 

8hs às 10hs Simpósios Temáticos  

10hs15min às 12hs15min Diálogo 3 

13hs às 13hs30min Exibição de documentários  

14hs às 16hs Minicursos / Oficinas 

16hs15min às 18hs15min Diálogo 4 

19hs   Conferência de Encerramento: Lívia Maria Natália 

de Souza Santos (UFBA) 
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CONFERÊNCIAS 

 

 

● CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

Data: 04/12/2019  

Horário: 19hs  

Local: Prédio de História 

 

BANZOS DE ÁFRICAS – ESPERANÇA ANCESTRAL  

Cristiane Sobral (Atriz, escritora e poeta) 

 

● WEB CONFERÊNCIA  

Data: 05/12/2019  

Horário: 19:30 

Local: Prédio de História 

 

ENTRE A LITERATURA E HISTÓRIA: A INVENÇÃO DOS HERÓIS E 

MITOS NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO EM MOÇAMBIQUE  

Prof. Dr. Jorge Fernando Jairoce (Moçambique)  

AVENTURA LITERÁRIA CRIOULA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO  

Profa. Dra. Vera Duarte Pina (Cabo Verde) 

 

● CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO  

Data: 06/12/2019  

Horário: 19hs  

Local: Prédio de História 

 

"ESCREVIVÊNCIAS DE MATERNIDADES NEGRAS: CAROLINA MARIA 

DE JESUS, BUCHI EMECHETA E SCHOLASTIQUE MUKASSONGA" 

Profa. Dra. Lívia Maria Natália de Souza Santos (UFBA) 
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DIÁLOGOS 

 

● DIÁLOGO 1 
Data: 05/12/2019  

Horário: 10:15 às 12:15hs  

 

LITERATURA AFRICANA E ESCRITA FEMININA 

 

- O outro do outro: representações de violência na literatura de autoria feminina em 

África - Profa. Dra. Vanessa Riambau Pinheiro (UFPB)  

- Marcadores sociais da diferença: aproximações possíveis na literatura de 

Chimamanda Ngozi Adichie – Profa. Ma. Patrícia Gomes de Oliveira Fonseca (UFMA) 

- Poéticas africanas de língua portuguesa: língua, engajamento e resistência -  Profa. 

Ma. Claudia Moraes (UFMA/São Bernardo) 

 

● DIÁLOGO 2  

Data: 05/12/2019  

Horário: 16 às18hs  

 

HISTÓRIA, LITERATURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

 

- Corpografias Femininas nas Literaturas Africanas e Afro-Brasileira: subversões 

pedagógicas e outros contra-golpes -  Profa. Dra. Luana Antunes Costa (UNILAB)  

- O vigor das palavras: Mia Couto e o cenário político-institucional da África pos-

colonial - Prof. Dr. Josenildo Pereira (UFMA)  

- Literaturas negro-brasileiras: rasuras no cânone  

Cristiane Sobral (Atriz, escritora e poeta) 
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● DIÁLOGO 3  

Data: 06/12/2019  

Horário: 10:15 às 12:15hs 

 

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: GÊNERO E ANCESTRALIDADE 

 

- O poder ancestral e o poder do axé: a força do feminino entrelaçando mundos - 

Profa. Dra. Assunção de Maria Sousa e Silva (UFPI)  

- Profa. Dra. Livia Maria Natália de Souza Santos (UFBA)  

- Escravidão e pós-abolição em Carolina Maria de Jesus - Profa. Dra. Régia 

Agostinho da Silva (UFMA) 

 

● DIÁLOGO 4 

Data: 06/12/2019  

Horário: 16 às 18hs 

 

LITERATURA AFRICANA EM PERSPECTIVA 

 

- Contos angolanos: produções literárias, processos históricos - Prof. Dr. Marcelo 

Pagliosa (UFMA)  

- Diálogos entre história e literatura em Moçambique - Profa. Dra. Fernanda Bianca 

Gonçalves Gallo (PósDoc/UNICAMP)  

- A Memória Viva em Ondjaki: oralidade, música e metapoesia em O assobiador -  

Profa. Dra. Márcia Manir (UFMA - PGCult, PDGLETRAS) 
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EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO: 

 

DIA: 05/12  

"Zeladoras e Encantados" de Ilka Pereira (UFMA Codó) 

 

Este documentário é fruto de um longo processo de pesquisa sobre a relação das 

Zeladoras com o seus encantados, no quilombo de Santo Antônio dos Pretos e na cidade 

de Codó - MA. Ao longo de cinco anos, frequentamos alguns salões e terreiros da 

cidade, documentando o fazer e o saber dessas mulheres, na manutenção das tradições 

afrorreligiosas que povoam o lugar. Através das narrativas de sete zeladoras, das 

filmagens dos festejos das suas casas e dos seus ritos, foi possível adentrar nesses 

espaços sagrados e registrar particularidades de cada uma.  Acreditamos que este 

documentário, contrariando omissões históricas sobre o trabalho religioso de mulheres 

negras no nosso país, possa constituir-se em um importante instrumento de reflexão e 

luta contra preconceitos, infelizmente, ainda praticados na nossa sociedade. 

Ficha técnica: 

Direção:  Ilka Pereira e Paulo do Vale 

Argumento, pesquisa e roteiro: Ilka Pereira 

Direção de fotografia e câmera: Paulo do Vale 

Montagem, finalização, acessibilidade, autoração e capa: Marcelo Souza 

Assistente de direção: Inaldo Aguiar 

Produção Executiva: Ilka Pereira 

Som direto: Felinto Reis e Inaldo Aguiar 

Designer cartaz: Diego L. Couto 

Tradução libras: Claudiane Araújo 

Tradução inglês/espanhol: Diego L. Couto 

Patrocínio: Secretaria da Cultura e Turismo do Maranhão 

Apoio: BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo sul), FSA (Fundo 

Setorial do Audiovisual), Ancine (Agência Nacional de Cinema). 

 

 

DIA: 06/12  

"Quem passou primeiro foi São Benedito" de Pablo Monteiro 

“Quem passou primeiro foi São benedito” é um curta documental que retrata a história 

de Maria Luiza, coureira e mãe de santo através da trajetória sobre seus laços religiosos 

no tambor de crioula e no tambor de mina. Com 78 anos, quase todos dedicados à 

encantaria e a Punga, Dona Maria tece narrativas sobre suas experiências religiosas que 

se alargam em toda a sua história de vida, perpassam seus movimentos cotidianos, 

produz afetos e é um constante retorno à sua ancestralidade e trajetória familiar. A 

importância de suas obrigações religiosas junto a São Benedito e os encantados, os 

significados que envolvem o seu trabalho junto a essas manifestações vão de encontro 

aos percursos e composições de sua vida, sendo assim inseparável de toda a sua história 
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e do seu caminho percorrido desde os primeiros passos. A biografia contida em suas 

falas e corporalidades revela também sua relação com a comunidade onde reside, no 

bairro do Anjo da Guarda que é uma área de grande concentração de migrantes oriundos 

da Baixada Maranhense, região considerada como um grande “Quilombo Urbano”, 

local de resistência e disseminação das manifestações afro-maranhenses. As narrativas 

de Maria Luiza vão de encontro ao entrelaçamento existente entre o tambor de crioula e 

o tambor de mina, a estreita relação possível entre cultura e religião afro-brasileira no 

Maranhão e como essas trocas se perpetuam em múltiplas formas, narrativas e histórias 

representando assim, a diversidade da herança cultural negra no Estado, sua fluidez e 

circulação entre lugares e pessoas, cruzamentos que revelam a complexidade e riqueza 

destas relações. (Texto: Calliandra Ramos) 

Ficha técnica: 

Realizador: Bicho d' água 

Imagens e montagem: Pablo Monteiro 

Captação de som: Pablo Monteiro 

Desenho de som e finalização: Carlos Siva 

Direção de Arte: Tarsis Aires 

Animação e finalização: Israel Pontes 
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MINICURSOS 

 

MC1: CABELO CRESPO E RESISTÊNCIA NO COTIDIANO ESCOLAR  

Profa. Ma. Tereza Cristiny Morais Nogueira (SEDUC/Ma)   

 

Este minicurso-oficina tem por objetivo apresentar as discussões acerca do fenômeno da 

estética e do corpo negro, em especial do cabelo crespo, a partir de uma perspectiva 

sócio histórica. Na primeira parte o minicurso se propõe a analisar o fenômeno da 

estética considerando a historicidade e as pesquisas antropológicas contemporâneas que 

tratam da estética negra como construção cultural, social e histórica (GOMES, 2006). 

Serão discutidas as categorias sociais como identidade (HALL, 2015), estereótipos 

(BHABHA, 1998) e resistência negra. Na segunda parte, pretende-se apresentar aos 

interessados os resultados das experiências estéticas de jovens negras estudantes da 

educação básica, reunidas em um material didático (Catálogo Afro), indicando 

caminhos e possibilidades para a realização de futuras pesquisas envolvendo a temática 

em questão.  

 

 

MC2: LITERATURA E ENSINO DE HISTÓRIA: entre possibilidades e 

limitações  

Mestranda Nácia Noleto (PPGHIST/UEMA) e Mestranda Joyce Oliveira 

(PPGHIST/UEMA) 

 

A relação que se estabelece entre a História e a Literatura vem se forjando entre os 

últimos três séculos sendo imperativo compreender as dinâmicas e debates entre essas 

esferas de conhecimento e sua produção. Assim, abordaremos esses dois campos numa 

perspectiva interdisciplinar que vise um ensino crítico e comprometido com as práticas 

escolares a partir das possibilidades e limitações de uso da literatura escrita e literatura 

oral como instrumento didático no ensino de História. 

 

 

MC3: CONSTITUIÇÃO E REVERBERAÇÕES DO CAMPO DA FILOSOFIA 

AFRICANA: Noções de sujeito e filosofia em Kwame Anthony Appiah e Achille 

Mbembe  

Profa. Ma. Claudia Silva Lima (Doutoranda PPGHIS/UFMA) 

 

Este minicurso está irremediavelmente conectado aos estudos africanos e a África por 

ela mesma. Tem como principal objetivo pensar outros tipos de fronteiras 

epistemológicas e gnosiológicas que possibilitam uma reflexão mais aguçada acerca de 

outros pressupostos filosóficos, completamente conectado com a complexidade da vida 

e seus entrelaçamentos sociais, históricos, culturais, identitários. A chamada filosofia 

africana constitui um campo de análise privilegiado para se ter acesso a aspectos 

significativos da história e das sociedades africanas. Considera-se que o pensamento 

africano nasce em permanente confronto e diálogo com o chamado pensamento 

ocidental (Eurocentrismo). Destaque-se que a ideia de África é construto imaginado e 

inventado tanto fora como dentro do continente africano. Ao nos debruçarmos sobre os 
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significados e a constituição do campo da filosofia africana, muito aprenderemos sobre 

as representações acerca de África e africanos. No presente minicurso, portanto, se 

discutirá as bases epistemológicas sobre como no Ocidente tem-se definido o tempo e a 

história, em sua conexão com a construção do outro, especialmente, do outro africano e 

do outro negro; evidenciando-se o caráter temporal e espacial, racialista e racista da 

filosofia e do pensamento ocidental. Finalmente, apresentar-se-á noções acerca da 

perspectiva crítica sobre o sujeito africano e filosofia africana ou etnofilosofia, em dois 

dos principais pensadores contemporâneos: K. Appiah e A. Mbembe. Ambos refletem 

sobre as tensões entre o discurso iluminista, potencialmente assimilacionista, que 

indicaria que os africanos deveriam ser pensados e se pensar como similares aos outros 

selfs e, de outro lado, um discurso que aposta na diferença, no caráter peculiar dos 

africanos, que teriam formas específicas de estar no mundo, de produzir cultura, 

pensamento, literaturas e filosofias. Esta tensão está no seio do próprio nascimento do 

que se chama de filosofia africana.  

 

 

MC5: ENSINO DE HISTÓRIA EM CABO VERDE  

Profa. Ma. Gleiciane Carvalho (UFMA/Codó.) e Ms. Washington Mendes 

(PPGHIS/UFMA)  

 

O ensino de História é um lugar de produção e transmissão de saberes e auxilia em uma 

reflexão do aluno sobre o seu “lugar na memória” relacionando o passado com o 

presente. De uma forma geral o ato de ensinar, e o ensino de história, de forma 

particular, quando relacionado ao continente africano, encontram-se pautados em um 

imaginário de submissão e a inferioridade. Dentre as diversas dificuldades existentes na 

incorporação do conteúdo de História da África, nos bancos escolares do continente e 

aqui no Brasil, cabe ressaltar que durante séculos foi reproduzida uma imagem 

inferiorizante do ser negro, e principalmente ser negro e africano, além da falta de 

materiais que relatassem sobre o tema e de professores qualificados para ensinar o 

assunto, tendo em vista que até pouco tempo atrás não se debatia sobre África, nas 

universidades e muito menos na sala de aula. Cabo verde não se diferencia e por isso 

tem-se buscado inserir conteúdos acerca da História da África, bem como uma reescrita 

da História do país mais próxima as realidades do continente africano. Partindo dessa 

perspectiva, pretende-se notar como o espaço do ensino de história de Cabo Verde e da 

história ensinada no cotidiano escolar – quando se conectam narrativa histórica e o 

ensino, acaba se configurando como lócus privilegiado da produção de identidades que  

potencializam determinados tipos de posição social, a exemplo daquelas relacionados a 

raça/cor e a classe. 

 

 

MC6: HISTÓRIA DA ÁFRICA E A EDUCAÇÃO BÁSICA: problemas e desafios  
Prof. Me. Rosenverck Estrela Santos (Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afrobrasileiros/UFMA) e Profa. Ma. Claudimar Alves Durans (Licenciatura 

Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-brasileiros/UFMA)  

 

O presente minicurso discutirá imagens e percepções da África e dos africanos, bem 

como a Lei 10.639/2003 a partir do que contemplam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Enfocaremos nas 

Práticas pedagógicas para o ensino de História da África e o ensino de História da 
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África a partir de seus problemas e desafios. O conteúdo programático estará voltado 

para os seguintes pontos: Imagens e percepções da História da África e dos africanos; A 

lei 10.639/2003 e as Diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira; Práticas pedagógicas para o ensino de História da África; O 

ensino de História da África: problemas e desafios. 

 

 

MC7: QUADRINHOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS: desconstruindo 

estereótipos nas narrativas gráficas  

Prof. Me. Márcio dos Santos Rodrigues (Doutorando em História pela UFPA - Prof. do 

Curso de Estudos Africanos e Afro-brasileiros)  

 

Assumindo a perspectiva de apresentar possibilidades para o uso das Histórias em 

quadrinhos (conhecidas, dentre outras denominações, pela sigla HQs) na construção do 

conhecimento sobre relações étnico-raciais, destacamos e avaliamos produções 

quadrinísticas postas em circulação por autores africanos e afro-brasileiros, bem como 

quadrinhos que constroem entendimentos acerca da noção de africanidades. A oficina 

pretende compreender também de que maneira representações culturais e políticas que 

circulam em torno da figura do/a negro/a podem servir como pistas no estudo de 

determinados processos históricos. Com um recorte temporal e espacial amplo, serão 

elencados e analisados apenas alguns dos repertórios (alguns deles, metafóricos) que, ao 

serem constituídos e instituídos, fizeram dos quadrinhos um terreno de disputa e 

negociação que reproduz em nível cultural os dilemas, paradoxos e controvérsias em 

torno da questão racial e inclusive de religiões de matriz africana. A oficina atenta ainda 

de tal modo para episódios históricos em que os quadrinhos agiram, de diferentes 

maneiras, como instrumentos políticos, formando opiniões e redefinindo a condição de 

africanos e afro-brasileiros. Tópicos: (1) Representações dos(as) negro(as) nas histórias 

em quadrinhos e em diferentes produtos culturais; (2) Gibi, um termo relacionado aos 

quadrinhos e sua relação com o racismo; (3) Desconstruindo estereótipos acerca da 

África e das HQs africanas; (4) Africanidades em narrativas gráficas; (5) Quadrinhos 

produzidos por autores afro-brasileiros; (6) Produções quadrinísticas de autores(as) 

africanos(as) e produzidos em países africanos; (7) Autores africanos no contexto 

internacional. 

 

 

MC8: A ESCRITA TRANSGRESSORA: o Ensino de História e a literatura 

africana 

Rakell Rays dos Anjos Alves (Graduada em História-UEMA)  

 

A proposta do minicurso consiste em permitir a realização de debates e trocas de 

experiências sobre as práticas pedagógicas, com a finalidade de implementação da Lei 

nº 10.639/03. Esta lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e 

afro-brasileira, tanto no ensino público, quanto no ensino privado, completou 16 anos. 

Contudo, as práticas pedagógicas em sala ainda não refletem os objetivos da Lei, por 

vezes restringe-se a implementação ao dia 20 de novembro. Ao voltarmos nossos olhos 

para a História dos povos do Continente Africano percebemos um silenciamento ainda 

mais naturalizado nos espaços escolares. Propomos apresentar estratégias 

metodológicas e didáticas que permitam sua implementação por meio da Literatura 

Africana de Língua Portuguesa, levando em consideração as adversidades impostas pelo 
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sistema de ensino no Brasil e contribuindo para efetivação do “ensino transgressor” 

proposto por bell hooks. 

 

 

MC9: USO DE NARRATIVAS FICCIONAIS COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

PARA O ENSINO DE HISTÓRIA  

Prof. Dr. Raimundo Inácio Souza Araújo (COLUN-UFMA)  

 

Desde a década de 1970, a percepção das aproximações e dos distanciamentos entre 

História e Literatura tem gerado um debate profícuo para a definição da natureza do 

conhecimento histórico, entendido simultaneamente como: 1) exame de vestígios da 

experiência humana; 2) capacidade de darsignificado a tais materiais através da 

linguagem. Nesse sentido, a História é, a um só tempo, fragmento e poesia, 

materialidade e narrativa (ALBUQUERQUE JR, 2007). A literatura, as fontes orais e 

iconográficas, bem como outros materiais e linguagens outrora preteridos, em razão de 

sua suposta plasticidade/inexatidão, têm sido cada vez mais acolhidos no campo da 

historiografia. Propôe-se exercitar um experimento didático-científico a partir da 

seguinte questão: o uso de narrativas ficcionais pode ter efeito positivo sobre o nível de 

compreensão acerca dos conteúdos programáticos da disciplina História? Qual o 

impacto do incentivo à prática de leitura sobre os aspectos quantitativo e qualitativo da 

avaliação?  

 

 

MC10: CINEMA E RESISTÊNCIA: o audiovisual como linguagem e ferramenta 

social  
Profa. Ma. Leide Ana Oliveira Caldas (IFMA/Coelho Neto) e Prof. Esp. Inácio Araújo 

Costa Júnior (IFMA/Barreiras) 

 

Com o avanço da tecnologia da informação, tornou-se cada vez mais necessário 

entender a importância da utilização das ferramentas audiovisuais na realidade em que 

vivemos. Estamos em uma época em que é fundamental que contemos a história a partir 

de seus protagonistas e evitar o silenciamento de discursos em detrimento daqueles 

impostos de forma hegemônica. Durante a oficina Cinema e Resistência, será 

apresentada metodologicamente uma introdução à linguagem cinematográfica incluindo 

história do cinema (mundial, brasileiro e maranhense) e gêneros fílmicos, bibliografias e 

produções cinematográficas, além de técnicas para realização de audiovisuais. Como 

resultado os participantes realizarão junto aos mediadores filmes de curta-metragem 

onde através da sensibilidade de cada grupo (equipe formada) construiremos espaços 

fílmicos sobre os mais diversos temas como identidades, resistência social, etc. Portanto 

através da perspectiva das maneiras de fazer e dizer cotidianas (Michel de Certeau), 

construiremos resistências através de práticas fílmicas exercendo micro liberdades de 

seus realizadores e ocupando o espaço de cineastas de guerrilha na cidade. 
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OFICINAS 

 

OF1: EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS: COMBATE AO 

RACISMO E VALORIZAÇÃO DA BELEZA E ESTÉTICA NEGRA NO 

CAMPUS IFMA/SANTA INÊS  

Profa. Dra. Roberta Lobão Carvalho (IFMA/Santa Inês) e Profa. Ma. Patrícia Raquel 

Lobato Durans Cardoso (IFMA/Santa Inês)  

 

Esta oficina tem o objetivo de relatar a experiência vivida entre os anos de 2016 e 2018 

com o projeto de extensão “CAMPANHA DE COMBATE AO RACISMO E 

VALORIZAÇÃO DA ESTÉTICA E BELEZA NEGRA NO CAMPUS SANTA INÊS” 

realizada pelo NEABI/Santa Inês. O projeto tinha/tem como objetivos principais 

realizar um trabalho pedagógico para valorizar a cultura e a estética dos jovens negros 

da cidade de Santa Inês, em especial dos alunos do Campus IFMA Santa Inês e dos 

jovens que fazem parte das comunidades próximas ao campus. No primeiro ano 

realizamos uma sessão de fotos com as alunas que reconheciam enquanto negras para 

que fosse realizada a exposição das fotos no pátio interno do IFMA. No ano seguinte o 

trabalho foi desenvolvido em dois momentos diferente: primeiro fizemos uma oficina 

com a temática Cultura Negra Urbana: resistência e valorização, na qual debatemos a 

respeito da cultura do Hip Hop e produzimos um painel de grafite. A segunda fase do 

projeto foi, novamente, uma sessão de fotos, desta vez, além das alunas, inserimos os 

alunos que se compreendem e aceitam enquanto negros e negras. A exposição das fotos 

foi realizada no Sarau Literário que ocorre anualmente na instituição. No terceiro ano o 

tema contemplado na Campanha foi Sororidade. Neste ano novamente trabalhamos com 

grafites e acompanhamos as alunas participantes do projeto, para que as mesmas 

compartilhassem conosco suas experiências, boas e ruins, enquanto mulheres negras do 

interior do Maranhão. O resultado foi riquíssimo, levantando pontos decisivos na 

orientação do projeto como a violência física e simbólica sofridas por essas meninas em 

seu cotidiano. Logo, buscamos nesta oficina compartilhar essas experiências com 

outro/as educadore/as pra que a mesmas possa ser multiplicada por todo o Maranhão. 

 

 

OF2: FALAS, GESTOS E EXPRESSÕES DO CORPO: DOCUMENTANDO A 

CULTURA POPULAR  

Prof. Me. Wendell Brito (UFMA), Profa. Ma. Laiana Cutrim (SEMED) 

  

A utilização de fontes orais e visuais nas produções historiográficas tem imposto aos 

historiadores novos desafios ligados ao campo da pesquisa e ao uso dessas linguagens 

na construção de narrativas historiográficas. A oficina tem como objetivo apresentar 

através de diferentes abordagens, horizontes de produção e utilização de documentários, 

cuja temática principal seja a cultura popular. Nesse sentido, propomos estabelecer um 

diálogo entre a produção acadêmico-científica (cultura de sentido) e os saberes 

populares enraizados na oralidade, corpo e sons (cultura de presença).  
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OF3: AFROBETIZANDO: LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  
Chrystiane Viegas Rocha (Discente Pedagogia - UFMA), Liliane Rodrigues de Azevedo 

(Discente Estudos Africanos e Afro-Brasileiros - UFMA) 

 

A Oficina retrata uma prática efetiva da lei 10.639/03 de uma maneira lúdica e 

fortalecimento da leitura com o protagonismo de autores e livros paradidáticos 

referentes à cultura africana e afro-brasileira no propósito de mobilizar todas as esferas 

dentro da escola. O desafio a ser superado na função do processo de racismo dentro do 

ambiente escolar. Essa oficina está retratando as dificuldades e os desafios na área de 

educação sobre como erradicar a visão eurocêntrica que está estabelecida no currículo e 

analisando a historicidade da cultura da África. O debate sobre a educação brasileira e 

suas ausências no planejamento escolar as relações étnicos raciais com o papel de 

contribuição para uma educação com relações interpessoais agradáveis e igualitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

ST1: PENSAMENTO E FILOSOFIA AFRICANA  

Prof. Dr. Henrique Borralho (UEMA) e Prof. Dr. Francisco Valdério (UEMA)  

 

Este simpósio tem por objetivo discutir a construção de noção de epistemologia tendo 

como eixo o paradigma da noção de pensamento a partir do referencial categórico 

europeu em detrimento dos africanos, considerados inferiores, subalternos. As pessoas 

interessadas em apresentar trabalhos neste simpósio devem expor as vertentes de 

pensamento do continente africano, autores, temáticas que fujam das clássicas 

orientações europeizantes, notadamente tendo como norte as epistemologias do Sul, as 

do decolonialismo, da africanidade, em suas várias vertentes: histórica, filosófica, 

literária, geográfica, antropológica, artística, dentre outras.  

 

 

ST2: LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: cultura, 

representação e tensões pós-coloniais.   

 Profa. Ma. Claudia Letícia Gonçalves Moraes (Unb/UFMA) e Prof. Me. Rayron 

Lennon Costa Sousa (UFPI/UFMA)  

 

O processo de disseminação das literaturas africanas produzidas nos países de Língua 

Portuguesa é resultado de um processo histórico de escravização, racismo e diversas 

tensões que, via de regra, excluíram esses países do processo de desenvolvimento ao 

passo que extraíam suas riquezas, silenciando assim suas vozes e colocando-os na 

categoria de “colônias” ou “ex-colônias” em desenvolvimento, posição sempre 

subalternizada. Assim, a partir de um processo de construção de identidades culturais 

africanas e afrodiaspóricas, bem como da produção e disseminação de uma literatura 

voltada para as fendas da história e para o apagamento dessas vozes, o presente 

simpósio acolherá trabalhos que contemplem o texto literário a partir de uma visão 

panorâmica dessas tensões e resistências culturais, confrontando as subjetividades 

literárias com os projetos da modernidade que em plena contemporaneidade pressionam 

os afrodescendentes a continuarem ocupando as margens. Nesse sentido, objetivamos 

discutir as produções literárias dos países africanos de língua portuguesa, bem como os 

momentos significativos e seus escritores (as), produções também frutos dos processos 

da máquina colonial e de resistências que passam pelo viés cultural e literário, propondo 

uma reescrita da historiografia literária desses países. Para tanto, serão utilizados 

autores como Achille Mbembe (2018), Rita Chaves (1999; 2005), Inocência Mata 

(1998; 2002) e Ana Mafalda Leite (2012) no que tange às problematizações e reflexões 

sobre as literaturas africanas de língua portuguesa.  
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ST3: MEMÓRIAS SOTERRADAS: ressonâncias do autoritarismo e formas de 

resistência na literatura pós-colonial  

Profa. Ma. Anairan Jeronimo da Silva (IFMA/UFPA), Profa. Ma. Liana Márcia 

Gonçalves Mafra (IFMA/UFPA) e Profa. Ma. Danielle Ferreira Costa (IFMA/UFRGS) 

 

O presente simpósio pretende abrigar trabalhos que debatam sobre a construção literária 

e cultural produzida a partir do momento pós-colonialista. Pretendemos discutir como o 

colonialismo apagou memórias, silenciou vozes e soterrou corpos, usando para isso uma 

estrutura violenta e autoritária. Interessa investigar narrativas que amparam discussões 

sobre corpo, trauma, violência, silenciamento, tortura, exílio, testemunho, identidade, 

raça e também sobre as formas de lidar com a dor, calando e/ou insurgindo, em cenários 

políticos de regimes ditatoriais. Buscamos pensar como o texto literário pode se 

apresentar como um lugar de resistência revelando ressonâncias dessas memórias 

fraturadas, que se performatiza nas práticas discursivas e não discursivas disciplinando 

os processos de subjetivação dos sujeitos e fragilizando o tecido social; e também como 

a literatura possibilita a leitura do contexto histórico, seus sistemas de opressão e 

silenciamento, em prol de projetos de poder. Para tal, buscamos fundamento em estudos 

com os de Assmann (2011); Benjamin (1994); Bosi (2002), Ganegbin (2006); Fanon 

(1961); Halbwacks (2003), Le Goff (2013); Mbembe (2007), Said (2003), Sarlo (2007); 

Seligmann-Silva (2003). 

 

 

ST4: ENSINO DE HISTÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA: reflexões 

sobre a Lei 10.639/2003  

Profa. Dra. Sandra Regina Rodrigues dos Santos (UEMA) e Mestranda Rafaella 

Barbosa Gomes (PPGIST/UEMA) 

 

A História como disciplina faz parte de um conjunto de transformações com fins 

políticos, sociais, e de um projeto que a tornou a partir do século XIX uma disciplina 

obrigatória no currículo. Assim, discutir ensino, discutir o ensino de história, e ensino 

de História e Cultura Africana e Afro-brasileira é buscar entender o papel estruturante 

da educação para a superação e reconstituição da nossa sociedade, assim como para 

compreender a História da África. Tudo isso se faz necessário principalmente se 

considerarmos que estamos vivenciando tempos de golpes contra a democracia e nesse 

contexto implantando uma nova Lei Curricular, a Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, que conforme seus legisladores “inaugura uma nova era da educação básica em 

nosso país” (BRASIL, 2019). Logo, nós pesquisadores e professores do Ensino de 

História e de História da África devemos nos mobilizar para demonstrar a importância e 

o papel que estes conhecimentos tem na formação dos estudantes da escola básica 

enquanto sujeitos sociais, oferendo aos mesmo saberes e práticas pedagógicas, 

possibilitadora do rompimento com preconceitos e capaz de promover a valorização de 

Histórias e Culturas milenares a exemplo da África. 
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ST5: ENTRE IDENTIDADES DESPEDAÇADAS E MEMÓRIAS INVENTADAS: 

a escrita negra e as formas de se auto inscrever  

Profa. Dra. Flávia Alexandra Pereira Pinto (IFMA), Prof. Dr. Augusto Ângelo 

Nascimento (IFMA) e Profa. Ma. Natália Regina Rocha Serpa (IFMA). 

 

O presente simpósio tem como objetivo acolher comunicações dedicadas ao estudo da 

vida, obra e pensamento de autores e autoras de ascendência africana, cujos escritos e 

imaginação literária provém de vivências diaspóricas em localidades formalmente 

descolonizadas, cujas memórias e identidades ainda se encontram fragilizadas. Nesse 

sentido, pretendemos discutir como “as formas africanas de auto inscrição”, propostas 

pelo camaronês Achille Mbembe, podem nos ajudar a pensar a escrita negra atrelada a 

conceitos como corpo, alteridade, escrevivência, ancestralidade, entre outros. Este 

simpósio parte da premissa de que não há forma simples de ficcionalizar as múltiplas  

identidades negras, uma vez que, desde o fim do colonialismo, os sujeitos negros 

encontram-se em constante negociação com o mundo e a cultura branca. Portanto, 

entendemos que é necessário que o sujeito negro deixe de ser escrito pelo outro e 

escreva a si, escreva suas vivências e redescubra suas memórias e sua identidade. 

 

 

ST6: ESTUDOS AFRICANOS  

Profa. Dra. Tatiana Raquel Reis Silva (UEMA), Profa. Dra. Viviane de Oliveira 

Barbosa (UEMA/UFMA) e Prof. Dr. Antonio Evaldo Almeida Barros (UEMA/UFMA)  

 

O presente simpósio pretende dar continuidade às ações do Núcleo de Estudos, Pesquisa 

e Extensão sobre África e o Sul Global (NEAFRICA), o qual tem buscado reunir 

profissionais, estudantes e demais interessados em pesquisas sobre as sociedades 

africanas em suas mais diversas temporalidades e dinâmicas culturais. Dessa forma, 

objetivamos agregar trabalhos que versam sobre mulheres e relações de gênero, 

mobilização política e luta pela terra, processos de patrimonialização, culturas e 

identidades, relações políticas e internacionais, trocas comerciais e práticas religiosas, 

cinema, perspectivas metodológicas e de ensino. 

 

 

ST7: ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS  

Profa. Dra. Antonia Mota (UFMA), Prof. Dr. Wheriston da Silva Neris (UFMA) e Prof. 

Me. Reinaldo dos Santos Barroso Junior (UEMA/UESPI)  

 

Os estudos sobre a influência do continente africano em nossa História têm se 

multiplicado nas últimas décadas, reflexo das conquistas do movimento negro e dos 

avanços no recente período democrático no Brasil. As pesquisas focalizam 

principalmente os temas do Tráfico e Diáspora africana, os movimentos de resistência 

dos escravizados em diferentes regiões das Américas, as experiências de liberdade no 

pós-Abolição e as expressões da religiosidade afro. Nas últimas décadas tem havido 

uma renovação historiográfica, com a utilização de novas abordagens, mas os temas de 

fundo continuam os mesmos. Com este Simpósio objetivamos acolher estudos e 

promover uma discussão sobre a temática Afro-Brasil, dando visibilidade tanto a 

movimentos sociais e culturais, como a trajetórias individuais de afrodescendentes nas 

Américas pontuando os mais diversos aspectos sobre os afrodescendentes. 
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ST8: QUESTÃO AGRÁRIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO  

Prof. Dr. Isaac Giribet Bernat (UEMA) e Profa. Dra. Marcia Milena Galdez (UEMA) 

 

Busca-se abordar transformações na natureza e no mundo social, em curso no campo, 

desde a década de 1960 até a contemporaneidade, no Brasil e em outros países da 

América Latina e do mundo, a partir de abordagens sincrônicas e diacrónicas, nos 

domínios da História e das Ciências Sociais e Agrárias. Visamos englobar pesquisas que 

abordem tais elementos a partir da atuação do Estado, de instituições políticas e dos 

agentes sociais e movimentos sociais mais diretamente envolvidos em processos de 

conflitos e disputas, territoriais, bem como, processos sociais tais como as migrações. 

Interessa discutir ações e reações de camponeses, quebradeiras de coco, quilombolas, 

populações tradicionais diversas, grileiros, posseiros, etc, assim como condições de 

precarização do trabalho no campo e a reprodução do trabalho escravo contemporâneo. 

Assim, a atuação do Estado, entidades civis, membros da CPT e agentes pastorais, 

CEBs, ACR, MST, dentre outras organizações, é importante para problematizar a 

produção de territorialidades, identidades, deslocamentos e estratégias políticas a partir 

da legislação, da experiência e da memória de comunidades, agentes e entidades.  
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

DATA: 05 e 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Curso de História da UEMA 

 

ST1: PENSAMENTO E FILOSOFIA AFRICANA 

Coordenação: Prof. Dr. Henrique Borralho (UEMA) e Prof. Dr. Francisco Valdério 

(UEMA) 

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala de Estudos, Prédio anexo térreo 

 

 

CENAS DE VIDAS ESCRAVIZADAS NARRADAS EM NOITE SOBRE 

ALCÂNTARA E TAMBORES DE SÃO LUÍS 

Nácia Lopes Nolêto Sousa 

UEMA – PPGHIST 

 

Estre trabalho se realiza em uma estrutura que busca perceber como a escravidão é 

narrada na literatura de Josué Montello a partir de duas de suas obras, quais sejam, 

Tambores de São de Luís e Noite Sobre Alcântara, dialogando com o cenário 

maranhense então presente nestes romances, em caráter de verossimilhança, em que 

buscamos a interlocução entre a história e a literatura, tendo como parâmetro a 

necessidade de compreender a arte de narrar enquanto arte que se insere em categorias 

de tempo e espaço, mais especificamente o século XIX, no Maranhão Imperial, 

considerando a memória como um instrumento de articulação entre o autor e o narrador 

que dialogam com o leitor através de um gênero que se expande desde o século XVIII 

consolida no século XX. Neste sentido, procuramos estabelecer um diálogo com esta 

representação que se forja a partir da leitura que fazemos da perspectiva Montelliana e 

que transita entre a arte e a história entendendo que, os romances expressam signos e 

significados que se constituem em elo comunicativo, de natureza eminentemente social 

e cultural.  

Palavras-chaves: História; Literatura; Escravidão; Josué Montello.  

 

 

A CONSTRUÇÃO DO INSÓLITO EM “O ABRAÇO DA SERPENTE” DE MIA 

COUTO 

Silvia Cristina Costa Porto  

Universidade Estadual do Maranhão  

 

Este trabalho tem como proposta uma leitura do conto O abraço da serpente da 

coletânea de contos “Estórias abensonhadas” do escritor moçambicano Mia Couto. Nele 

se pretende abordar o percurso empreendido por este autor na construção do insólito em 

sua narrativa. Numa primeira parte, abordaremos a origem dos conceitos realismo 
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mágico e realismo maravilhoso para, em seguida, abordarmos a sua proliferação na 

literatura europeia e latino-americana, e a consequente adaptação destes conceitos tanto 

à realidade sul-americana, quanto à realidade Africana.  Numa segunda parte, 

procedemos à análise do conto em estudo, demonstrando que as técnicas de construção 

da narrativa de Mia Couto são inspiradas no realismo maravilhoso, abordando o 

imaginário africano, em suas particularidades, como forma de denúncia das mazelas da 

guerra, e de construção e reforço da memória e da identidade nacional.   

Palavras-Chave: Realismo-maravilhoso; Insólito; literatura africana. 

 

 

O PENSAMENTO AFRICANO E SUAS PERSPECTIVAS: UMA VISÃO PÓS-

COLONIAL 

 

Gabriele Pereira Carvalho 

Universidade Estadual do Maranhão 

gabrielehistoriadora@gmail.com 

 

Com as mudanças no campo do pensamento, incluindo o acadêmico e a potencialização 

dos estudos anticoloniais produzem novas ambições para o pensamento. O presente 

trabalho almeja contribuir com tal discussão, partindo das necessidades da 

“descolonização” das ideias e a apresentação da produção intelectual produzida sem 

uma “tutela”, antes tão exercida pelo Ocidente, trabalhando a questão da construção do 

“Outro”, mas, agora não partindo do “Mundo Eurocêntrico”, e sim de uma perspectiva 

em África, dando ênfase as filosofias e conhecimentos produzidos no próprio 

continente. Buscando a problematização desse tema que custa tão caro nos circuitos 

intelectuais e que mesmo advindo desde o século passado, ainda luta para adentrar mais 

espaços e produzir. Utilizando assim de pensadores como: Achille Mbembe, Frantz 

Fanon e produções mais próximas como a da professora Claudia Silva Lima. Tal 

proposta coloca-se a esteira dessas discussões que são tão ricas, não somente para o 

pensamento acadêmico, mas também para a construção identitária e dos seres.    

Palavras-chave: Pensamento; África; Descolonização.  

 

AS REPRESENTAÇÕES DO SUJEITO NEGRO EM ANTONIO MARQUES 

RODRIGUES: O LIVRO DO POVO (1881) 

Alda Eunice Reis Santos 

Graduanda do Curso de História,  

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)  

aldaeunice16@hotmail.com  

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar, a partir da obra O livro do Povo(1881) de 

Antonio Marques Rodrigues, as especificidades de uma identidade maranhense, à luz de 

uma construção de literatura própria do Maranhão no século XIX, que traz consigo 

sujeitos e suas representações, imbuídos nas manifestações culturais específicas da 

região, como o negro. Assim, a proposta perpassa por verificar através de singularidades 

e reflexos que compõem a construção desse espaço e das aproximações que essa leitura 

faz sobre a questão de raça e o próprio sujeito negro, este participante do contexto social 

maranhense oitocentista, transmitindo seus movimentos e modos particulares, se 
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fazendo presente nas transformações sociais, culturais e políticas do período vigente. 

Além de perceber a relação existente entre a narrativa de Antonio Marques Rodrigues e 

os elementos que constituem a afirmação de sentido e de identidade regional 

propriamente maranhense, através dessas representações e particularidades no século 

XIX. 

Palavras-chave: Antonio Marques Rodrigues; Identidade Maranhense; Questão de 

raça; Negro.  
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ST2: LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: CULTURA, 

REPRESENTAÇÃO E TENSÕES PÓS-COLONIAIS. 

Coordenação: Profa. Ma. Claudia Letícia Gonçalves Moraes (Unb/UFMA) e Prof. Me. 

Rayron Lennon Costa Sousa (UFPI/UFMA). 

 

Data: 05/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 01 

 

1º DIA 

 

UM ESTUDO SOBRE AS MEMÓRIAS E IDENTIDADES COLONIAS NA 

OBRA DE UANHENGA XITU 

        Osmilde Augusto Miranda 

 Doutorando em Políticas Públicas, UFMA 

E-mail: osmildemiranda@gmail.com 

 

A literatura angolana foi demarcada historicamente por diferentes periodizações (Carlos 

Everdosa e Píres Laranjeira). Neste trabalho em andamento, procuramos desenvolver 

questões relacionadas às identidades e memórias coloniais na obra de Uanhenga Xitu. 

Assim sendo, objetivamos compreender o modo pela qual as marcas identitárias e 

memoriais aparecem na obra Manana, considerando as fronteiras e conflitos coloniais. 

Feito isso, buscamos utilizar a análise do discurso como meio indispensável para 

atender o cenário ou o contexto da realidade colonial. Concluímos que tanto a 

experiência colonial ou descolonial envolve relações de violência constantes e 

contínuas.  

Palavras-chave: Colonização; Memória; Identidade; conflitos. 

 

 

NESSE LAR TEM CHEIRO DE VIOLÊNCIA: AS REPRESENTAÇÕES DE 

MULHERES NA OBRA NEIGHBOURS DE LILIA MOMPLÉ NO CONTEXTO 

PÓS COLONIAL 

 

Ana Carolina da Luz Nunes  

Graduanda em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

Neighbours é um romance que abarca três famílias de Moçambique e que conta como se 

passou 13 horas dessas famílias, numa noite do mês de maio de 1985, marcada pelo 

atentado violento organizado por mercenários da África do Sul onde imperava o regime 

de apartheid. Este atravessava fronteiras com objetivo de causar temor e desestabilidade 

ao governo da FRELIMO e naquela noite assassinou essas três famílias. Cada núcleo 

familiar carrega as suas especificidades e uma problemática a ser analisada acerca da 

condição de mulheres nesse contexto. O presente trabalho pretende analisar como a 

autora trata o tema das violências sofridas por mulheres moçambicanas no contexto pós-

colonial identificando a situação político social de Moçambique a partir das 

representações contidas na obra Neighbours de Lilia Momplé, do mesmo modo, 

compreender como trabalhar história e literatura para produção do discurso histórico. 
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Nesse sentido, tomou-se como procedimento inicial a leitura da obra e de autores que 

dialogam com a pesquisa para que pudesse ser feita uma contextualização da dinâmica 

política social de Moçambique no contexto pós-colonial a fim de conhecer a 

historicidade moçambicana e por fim identificar as formas de violências sofridas por 

essas mulheres a partir das representações contidas na obra. 

Palavras-chave: Mulheres; Violências; Moçambique; Literatura.  

 

 

A FIGURAÇÃO LÍRICA EM PAULINA CHIZIANE: UMA LEITURA DE 

BALADA DE AMOR AO VENTO  

 

Sonia Maria Baldez (UFMA) 

soniabaldez@gmail.com 

Vitória Regina de Alencar Araújo (UFMA) 

samlesttom@gmail.com 

Mariana Martins Arouche (UFMA) 

marymary825@gmail.com 

 

O presente trabalho tem por objetivo principal a análise da construção poética de 

Paulina Chiziane na narrativa Balada de amor ao vento (2003), considerada o primeiro 

romance moçambicano de autoria feminina., que tem como marca fundamental o amor.  

Pretende-se refletir sobre a escrita feminina e pós-colonial, com evidência sobre a 

oralidade e sobre dois aspectos marcantes da poética do texto: o amor como fio 

condutor da narrativa, paralelamente ao amadurecimento da protagonista Sarnau. Além 

da simbologia da natureza, em especial da água, elemento místico-ritualístico, essencial 

em todos os ciclos e passagens vividos por Sarnau até o fim da obra. Neste trabalho 

desenvolvemos uma investigação bibliográfica além de uma análise da obra literária 

utilizando como eixo teórico abordagens sobre a literatura africana de expressão 

portuguesa, o pós-colonialismo, a oralidade e a poética, com base nas discussões que 

nos trazem Inocência Mata (2016), Tania Macedo e Rita Chaves (2007) e Octavio Paz 

(1972). 

Palavras-Chave: Paulina Chiziane; Literatura Africana de expressão portuguesa; Pós-

colonialidade; Poética. 

 

 

TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA NA LITERATURA DE MIA COUTO: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA DE UM RIO CHAMADO TEMPO, UMA CASA 

CHAMADA TERRA  

 
Igor Santos Carneiro 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

igorsantosuema@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o contexto histórico que nos é 

apresentado na obra ’Um Rio chamado tempo, uma casa chamada Terra’’ do escritor 

moçambicano Mia Couto. Pretende-se levar em consideração os fatores culturais que 

são imprescindíveis para um melhor entendimento das sociedades africanas tais como a 

oralidade e o caráter gerontocrático ou geracional. Para tal abordagem se faz necessário 

autores que possibilitem o diálogo e a conexão entre a literatura de Mia Couto e os 
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problemas históricos e sociais causados pelo colonialismo português. Farei uso de 

autores como Hampatê Bâ, Inocência Mata, Joseph Ki-zerbo e Achille Mbembe. O 

intuito é expor como a literatura africana, com enfoque crítico ao livro de Mia Couto, 

pode convergir com a História da África e abordar temas importantes como tradição, 

colonialismo e resistência, ramificando e compondo novas narrativas históricas que 

possibilitem problematizar o contexto pós-colonial. Sendo a literatura muitas vezes uma 

ferramenta necessária para se aprofundar em temas que, por vários motivos, a História 

oficial não aborda com a devida importância. 

Palavras – chave: Mia Couto; Resistência; Tradição; Literatura 

 

 

A MULHER SEGUNDO MIA COUTO: A IDENTIDADE FEMININA NOS 

CONTOS DO ESCRITOR MOÇAMBICANO 

 

Macksa Raquel Gomes Soares (UEMA)  

Susane Martins Ribeiro Silva (UEMA/FAPEMA)  

 

Ilustrada de múltiplas formas, mas sem perder seu peculiar encanto, a mulher 

moçambicana é traçada na literatura como um ser sugestivo, misterioso, autêntico, 

possuidor de próprias convicções, apesar do ambiente e, também, das adversidades às 

quais está exposto. Sem perder seu magistral portento, o sujeito feminino, através do 

escritor Mia Couto, é apresentado como um indivíduo capaz de mudar qualquer 

contexto. Baseado nesta ideia, considera-se algumas personagens para entender a 

perspectiva defendida pelo escritor moçambicano, sendo elas: Felizminha, de “A 

viagem da cozinheira lagrimosa”; D. Nadinha, de “O baralho erótico”; e Modari, de “A 

gorda indiana”. Pretende-se analisar o drama e as experiências vividas pelas 

personagens, associada às perspectivas relacionadas à identidade feminina propostas por 

Cecil Zinani (2006) e Judith Butler (2010), entendendo o comportamento das 

personagens supracitadas, levando em consideração as situações às quais estão 

envolvidas, resultando na compreensão e definição dos perfis de cada uma dessas 

personalidades. 

Palavras-chave: Literatura e gênero; Moçambique; Identidade; Sujeito feminino. 

 

 

2º DIA 

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 01 

 

A INFLUÊNCIA DA MÃE-PRETA E DA LITERATURA AFRICANA NOS 

CONTOS POPULARES BRASILEIROS A PARTIR DA ANÁLISE DE “O 

MACACO E O ALUÁ” BASEANDO-SE EM SÍLVIO ROMERO E MONTEIRO 

LOBATO 

Rita Catarina Oliveira Carneiro  

 Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 
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No conto popular “O Macaco e o Aluá” presente na obra de Sílvio Romero “Contos 

Populares do Brasil”, reflete a total influência da cultura africana transmitida no Brasil 

através das mães-pretas, escravas que eram destinadas aos cuidados dos filhos dos 

senhores tornando-se contadora de estórias de cunho religioso, místico e relacionados a 

“astúcia”, presente na literatura africana. Na obra de Monteiro Lobato, “Histórias de Tia 

Nastácia” percebe-se a influência do conto de Silvio Romero na reprodução do mesmo, 

no diálogo feito pela personagem da Tia Nastácia, figura que representa fielmente a 

mãe-preta. Esses contos estão incluídos na Literatura Oral e são passados de geração a 

geração, podendo conter mudanças na sua estrutura, decorrente de variações regionais e 

históricas observadas na análise das duas obras. 

Palavras-chave: Mãe-preta; contos populares; literatura oral; africana. 

 

 

DAS QUESTÕES SOBRE A “MULHER” ÀS DISCUSSÕES DE GÊNERO EM 

MOÇAMBIQUE 

 

Tina Charlie Bezerra Santos 

Mestranda em Letras pela UFMA, Campus III, Bacabal - MA.  Bolsista 

FAPEMA  

tinacharlie2009@gmail.com 

 
O objetivo desta pesquisa é analisar as diferentes representações de gênero e as imagens 

do feminino no romance moçambicano Niketche: uma história de poligamia, de Paulina 

Chiziane. A história de poligamia protagonizada pelos personagens Tony e Rami 

refletem as contradições culturais e religiosas da sociedade moçambicana no período 

pós-colonial que se fazem perceptíveis nas relações homem/mulher. O discurso da 

desigualdade de gênero é um dos temas centrais que Chiziane tem se dedicado a 

compreender. Um dos pontos mais interessantes das discussões fomentadas pela autora, 

diz respeito à forma como ela elenca a questão das desigualdades sexuais. A literata 

utiliza métodos próprios à literatura e toda a sua experiência de contadora de histórias 

para expressar as dificuldades do que é ser mulher em Moçambique, e ao mesmo tempo 

indaga questões sobre consciência e ascensão social feminina. Deste modo, é por meio 

do discurso sobre a prática da poligamia informal no meio urbano que a autora expõe a 

situação feminina e questiona o seu atual papel na sociedade moçambicana.  

Palavras-Chave: Literatura Moçambicana; Gênero; Representação; Paulina Chiziane. 

 

MUNDO REAL E MUNDO POSSÍVEL: UMA ANÁLISE DA OBRA CRÔNICAS 

COM FUNDO DE GUERRA, DE PEPETELA 

Maria do Socorro Nascimento da Costa (PGCult/UFMA)  

maria.ncosta@hotmail.com  

 

Sabe-se que o angolano Pepetela lança mão de fontes e acontecimentos históricos para 

tecer suas narrativas, sabe-se também que ele privilegia, majoritariamente, o gênero 

romance para tais construções. Posto isto, objetiva-se nesta comunicação, analisar a 

obra Crônicas com fundo de guerra (2011), de Pepetela, averiguando como o escritor se 

apropria da guerra Civil angolana para fazer sua [re]escrita de mundo possível, no qual 

ele problematiza a História, as pessoas e as suas relações e as consequências da 
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colonização nesse contexto angolano. Dito isto, esta pesquisa de cunho bibliográfico, 

traz à baile alguns teóricos que a justificam enquanto importância e campo de analise, 

tais como: Chaves e Macedo (2009;2007; 2006), Mata (2015;2014; 1993) e Padilha 

(2006) para dar conta dos estudos sobre Literatura Africana de Língua Portuguesa, 

Literatura Angolana e sobre Pepetela. Ademais, é importante ressaltar que as 

representações feitas por Pepetela em suas narrativas de um determinado contexto 

histórico de Angola, nos fazem perceber como o literato utiliza de três elementos para a 

construção de seu mundo possível, sua verdade estética e verdade histórica, sendo estes: 

a linguagem, o espaço e fatos históricos. 

Palavras-Chave: Literatura africana de língua portuguesa; Literatura angolana; 

Pepetela; História. 

 

O ENCARCERAMENTO DA LIBERDADE EM CHUVA BRABA, DE MANUEL 

LOPES: UMA LEITURA SOB A ÓPTICA DA ESPACIOSIDADE E 

APINHAMENTO 

 

Adrianne Gonçalves Carvalho (UFMA) 

adriannecarvalho35@gmail.com 

 

Em um dos clássicos da literatura cabo-verdiana, fruto do Movimento Claridade, a obra 

Chuva Braba, como esperado pelos preceitos do movimento literário, nos apresenta um 

protagonista, Mané Quim, com uma forte relação telúrica com seu país, um verdadeiro 

elo inquebrantável entre o jovem e sua terra natal. Porém, o vínculo amoroso 

estabelecido pelo personagem e sua cidade, Ribeira das Pratas, é ameaçado pela forte 

estiagem que assola a região, além da figura do padrinho que, continuamente, insiste 

para que ele parta para Amazônia em busca de uma vida mais próspera, ainda que essa 

não seja a vontade do mesmo. Sob esta perspectiva, é viável uma leitura do romance a 

partir da óptica da Geografia Humanista Cultural, principalmente em uma visão que 

enfoque as questões que envolvam a espaciosidade e o apinhamento experienciados por 

Mané Quim. Seguindo essa linha de pensamento, nossa pesquisa é pautada nos 

princípios de Yi-Fu Tuan (2012;2013) e Eric Dardel (2015) sobre o espaço, a partir de 

postulados que permitem que compreendamos melhor como é estabelecida a relação 

entre Mané Quim, Ribeira das Pratas e Amazônia, e possamos entender de forma mais 

aprofundada o cerne da obra. 

Palavras-chave: Chuva Braba; Geografia Humanista Cultural; Literatura Africana de 

Língua Portuguesa; Manuel Lopes.  

 

 

PÓS-COLONIALISMO E TENSÕES GEOPOLÍTICAS NO CONTEXTO DO 

ROMANCE NEIGHBOURS, DE LÍLIA MOMPLÉ 

 

Claudia Letícia Gonçalves Moraes – UFMA/UnB 

A autora moçambicana Lília Momplé escreve em meados da década de 1990 uma obra 

denominada Neighbours, seu único romance, que se apresenta como uma crítica severa 

a Moçambique do período pós-independência, compreendendo de forma mais específica 
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o ano de 1985 em que FRELIMO e RENAMO estavam ainda em guerra. A história 

elaborada por Momplé se baseia em fatos reais: um episódio que expôs o quadro de 

violência e tensão existente entre os “vizinhos” Moçambique e África do Sul. Partindo 

desta obra da autora, o presente resumo pretende analisar a narrativa a partir de um 

olhar acurado sobre a realidade histórica e sócio-política do país, apresentando de forma 

minuciosa a sociedade moçambicana da época. Deste modo, a crítica intenta trazer 

como ponto de discussão a exposição dos conflitos armados a partir da presença 

agressiva da África do Sul em Moçambique e dos atritos acontecidos durante o período 

do apartheid, onde os atos de violência e opressão da primeira sobre a segunda eram 

constantes. No período da década de 1980 aconteciam frequentes assassinatos contra 

civis moçambicanos na intenção de não só provocar o terror, mas sobretudo para causar 

um clima de instabilidade e desestruturar o governo da FRELIMO. Um desses 

episódios, ocorrido em Maputo em maio de 1985, inspirou Lília Momplé a escrever a 

obra, cujo título faz referência tanto às suas personagens, vizinhos no mesmo prédio, 

como aos vizinhos geográficos de Moçambique, mais especificamente a África do Sul. 

A ação principal do romance enfoca-se justamente no ataque organizado por dois sul-

africanos numa área urbana e central de Maputo, o que explicita e fortalece mais ainda a 

noção da vizinhança geopolítica de Moçambique e as tensões compreendidas no 

contexto pós-colonial. Como escopo teórico para a análise aqui proposta serão 

utilizados autores como Anselmo Alóes (2013), Achille Mbembe (2010) e Maria Teresa 

Salgado (2001). 

Palavras-chave: Literatura moçambicana; Pós-colonialismo; África do Sul. 

 

DO EU AO NÓS: UMA ANÁLISE DA IDENTIDADE CULTURAL AFRICANA 

NO POEMA VELHO NEGRO DE AGOSTINHO NETO. 

 

Caroline Coêlho de Oliveira Reis  

(UEMA) 

carolinec.oliveira@hotmail.com 

 

As produções de Agostinho Neto versam sobre a identidade cultural de um povo que 

durante muito tempo foi vítima de grande violência, perseguição e opressão. O poema 

Velho Negro de autoria do escritor angolano traz um sujeito poético que revela um 

discurso histórico que anseia pela independência e carrega em si um grito de libertação. 

Sua poesia apresenta um eu poético que ao rememorar acontecimentos traumáticos 

apresenta as condições sem nenhuma dignidade pelas quais passavam não apenas o 

negro enquanto ser individualizado, mais toda uma nação que vivia marginalizada. 

Dessa forma com base em estudos teóricos e pesquisas bibliográficas tendo por 

referência (Hall, 2006) e Halbwacks (2003) o presente estudo objetiva analisar o 

processo de construção de identidade tendo como objeto de estudo o texto literário por 

meio de um discurso que embora não seja contemporâneo, mostra-se atualizado 

especialmente no que concerne ao grito de lamento e libertação do negro, ao passo que 

também apresenta traços de ironia em seus versos.  

 

Palavras-chave: Literatura; Poesia; Identidade; Cultura.  
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ST3: MEMÓRIAS SOTERRADAS: RESSONÂNCIAS DO AUTORITARISMO E 

FORMAS DE RESISTÊNCIA NA LITERATURA PÓS-COLONIAL  

Coordenação: Profa. Ma. Anairan Jeronimo da Silva (IFMA/UFPA), Profa. Ma. Liana 

Márcia Gonçalves Mafra (IFMA/UFPA) e Profa. Ma. Danielle Ferreira Costa 

(IFMA/UFRGS) 

 

1º DIA 

 

Data: 05/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 02 

 

BIOPOLÍTICA, NECROPOLÍTICA E O GENOCÍDIO DAS PESSOAS NEGRAS 

 

Jaime Sousa da Silva Júnior  

Universidade Federal do Maranhão 

jaimesilvajunior@hotmail.com 

 

Escrevo o presente trabalho com o objetivo de discorrer sobre as noções de biopoder a 

partir de Michel Foucault, e a noção de necropolítica a partir de Achille Mbembe. O 

método utilizado é o da revisão bibliográfica, especialmente das obras Microfísica do 

poder, do primeiro autor, e do ensaio Necropolítica, do segundo autor. Trago 

inicialmente as noções de poder, soberania e biopoder em Foucault, para posteriormente 

trazer a leitura desses conceitos com Mbembe, chegando a seu conceito crucial que é o 

de necropolítica. Uma das conclusões do presente trabalho é perceber a profunda 

relação desses conceitos com a morte e a capacidade de decidir quem vive e quem 

morre. Analiso o ensaio de Mbembe em seus exemplos para apontar que o genocídio e o 

terror não acontecem apenas em situações extremas, mas é um dos pressupostos e 

sustentáculos do Estado em sua concepção moderna. Dessa forma, acredito que a 

mudança na perspectiva do Estado moderno como pautado numa razão plena pode nos 

ajudar a melhor compreendê-lo em suas características maiores relacionadas ao terror, a 

morte, ao racismo e a manutenção das desigualdades dos mais variados tipos. 

Palavras-chave: Foucault; Mbembe; Biopolítica; necropolítica. 

 

INFÂNCIA AFRODESCENDENTE: REFLEXÕES SOBRE EPISTEMICÍDIOS 

NA CONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA NEGRA NO BRASIL 

Carolina Maria Bruzaca   

Universidade Federal do Maranhão 

carolonalorona@gmail.com   

 

No curso de nossa história o colonialismo, o perduramento da escravidão e o              

esgotamento da força de trabalho da população negra, seguidos pela emergência de uma             

República, posteriormente pela instituição do estado ''democrático'' e militar, e, por fim,         

a ascensão da democracia, forjaram diversas concepções sobre a infância de origem            
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afrodescendente na literatura. A formação de nossa sociedade nos contextos citados           

deixou marcas que persistem no ideário do que seja essa infância no Brasil atual, o que                

leva aos seguintes questionamentos: como a criança de origem afrodescendente foi, e 

ainda é, identificada socialmente? Indicando epistemicídios explora-se aqui alguns 

estudos referentes a identificação da infância afrodescendente ao longo da formação          

sócio histórico do Brasil: “O Genocídio do Negro Brasileiro”, de Abdias          

Nascimento(1977); “Infância, história e educação”, de Moysés Kuhlmann Jr. (2010);      

Julita Scarano, com sua obra “Crianças esquecidas das Minas Gerais” (2000) e            

“Sobrados e Mucambos”, de Gilberto Freyre (1936).   

Palavras-Chave: Infância Afrodescendente; Epistemicídio; Resgate Exploratório;      

Formação sócio-histórica do Brasil.      

 

GÊNERO, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO: A TRAJETÓRIA DE MULHERES 

NEGRAS NO AMBITO EDUCACIONAL DE CODÓ-MA 

Francisca Girlane Da Cruz Alves  

Universidade Federal do Maranhão  

girlanetec.ali@hotmail.com   

 

Cecília De Araújo Flor 

Universidade Federal do Maranhão  

ceciliaflor.ufma.cc@hotmail.com 

   

As conquistas da população negra no Brasil, seja pela liberdade, pelo direito de estudar, 

votar, entre outros, é uma questão presente em muitos estudos. Historicamente falando, 

pensar no espaço escolar como ambiente para a pessoa negra -aluno, faz parte de um 

espaço distante, muito mais utópico era concebê-lo como no lugar de autoridade da sala- 

professor. Esse ambiente, primeiramente criado para as elites, agora passa a ser livre 

para todos. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho apresenta os resultados 

obtidos através de entrevistas realizada com Vera Coqueiro e Conceição Veras, duas 

professoras negras e atualmente aposentadas, onde elas narram fragmentos de suas 

histórias e como enfrentaram e superaram os principais desafios preconceituosos 

vivenciados por elas, enquanto mulheres negras e atuantes na educação. Dessa forma, o 

trabalho em questão objetiva dar visibilidade a história de heroínas que tiveram 

importante contribuição na/para a formação de muitas crianças no município de 

CodóMA. Nesse sentido, buscou-se por meio de uma pesquisa bibliográfica, entender 

como os teóricos discorrem sobre a mulher negra no âmbito educacional, assim 

contamos como aporte teórico os trabalhos de Tourinho e Mota (2012), Silva e Mota 

(2009), pois eles colaboram para a compreensão dos aspectos relacionados.   

Palavras-chave: Professoras; Negra; Silenciadas; Empoderamento.  
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CORPOS DEGENERADOS: ressignificação e subversão na série Assentamento de 

Rosana Paulino 

Joseane Aranha Dantas 

Discente da pós- graduação em Arte, educação e mídias (IFMA) 

 joseanedantas14@gmail.com 

 

Mariana Sulidade 

Mestra em História e professora substituta (UEMA)  

mariana.sulidade@hotmail.com 

 

O processo de racialização da sociedade a partir do discurso científico foi uma das 

principais características de construção do mundo moderno. Imersa no discurso de 

hierarquização das raças, a fotografia durante o século XIX e início do XX, foi utilizada 

como produção de validação do racismo científico com base na objetização dos corpos 

negros, buscando comprovar a superioridade da raça branca. O presente trabalho 

objetiva portanto, apresentar as poéticas visuais na obra Assentamento" da artista visual 

Rosana Paulino, que parte de imagens de " tipologias de negros" para subverter as ideias 

de degradação dos corpos fotografados pelo zoólogo suíço Louis Agassiz na chamada 

Expedição Thayer entre 1865 e 1866. A artista visual instigada a entender os 

fundamentos e origens do colonialismo racial propõe a partir de técnicas -como costura/ 

sutura, montagem colagens- a ressignificação dos corpos presentes na série 

Assentamento. 

Palavras-Chave: ressignificação; Rosana Paulino; Racismo científico; Assentamento. 

 

 

CAMINHAR, OCUPAR E RESISTIR: corpos e as f(r)estas do Encontro de Bois 

no João Paulo 
 

 

Danielle de Jesus de Souza Fonsêca 

Universidade Federal do Pará-UFPA 

e-mail: daniellejfonseca@yahoo.com.br 

 

O texto busca promover um diálogo sobre os corpos festivos presentes na Festa de São 

Marçal ou Encontro dos Bois, como também é conhecida a festa que acontece 

anualmente no dia 30 de junho, no bairro do João Paulo, em São Luís – MA. O 

Encontro de Bois possui uma estrutura movente, onde a festa caminha e é caminhada. 

As bordas fluidas da espacialidade e temporalidade festiva são experimentadas e 

atualizam os saberes e fazeres da manifestação cultural. Com mais de 90 anos de 

existência, a festa se configura como sinônimo de resistência e negociação dos 

brincantes de Boi, especialmente dos grupos de Matraca, que durante décadas sofreram 

impedimentos, por parte das leis, perseguições policiais e ações de diversos agentes 

contrários à sua existência. A discussão que se pretende realizar é compreender o bairro 

do João Paulo como territorialidade que simboliza a resistência e a luta dos brincantes 

frente a uma conjuntura social que os reprimia fortemente. Portanto, a rua passa a ser 

praticado como local privilegiado de renovação do Boi, servindo como espaço de luta, 

ocupação, encontros e (re)existência.  

Palavras-chave: Festa de São Marçal; Caminhada; Corpo; João Paulo. 
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2º DIA  

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 02 

 

A SIMBOLOGIA E OS RITOS DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM 

ALCÂNTARA: rememorando a história e a memória da festa 

Clécia Assunção Silva 

Professora o Instituto Federal de Educação, Ciência 

 e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

 E-mail: cleciaassuno@ifma.edu.br 

 

O culto ao Divino Espírito Santo de Deus é um ritual do catolicismo popular que se 

mantém no calendário cristão oficial através da celebração de Pentecostes em exaltação 

ao poder do imperador como agente de Deus na terra. Os símbolos e os ritos que fazem 

parte da festa será o objeto dessa pesquisa. Analisar os símbolos e os ritos que são 

representações da festa do Divino Espirito Santo em Alcântara – Ma. Como também 

compreender a importância dos símbolos dos conjuntos alimentar (os licores, os doces); 

do culto católico (pomba e línguas de fogo), e símbolos do modelo imperial (império, 

coroa, cetro, estandarte e bandeira), e quais exercem a função de imagem sacra durante 

a realização da festa. A metodologia que será usada pesquisa bibliográfica e de campo 

será qualitativa-descritiva. A festa é um fenômeno de natureza sociocultural que 

permeia toda e qualquer sociedade. 

Palavras chave: Festa do Divino Espirito Santo; Símbolos; Ritos; Memória. 

 

 

CORPOS FRATURADOS E FORMAS DE RESISTÊNCIA EM VIDA MARIA 

Anairan Jeronimo da Silva     

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

 IFMA/Campus Monte Castelo   

 

Desde o Cinema Novo, o Nordeste brasileiro tem sido retratado como território de 

traumas ocasionados pela seca. A pobreza e a desesperança performada na cinegrafia 

nacional, e a imagem do sujeito do sertão, construído discursivamente como forte e 

resistente, traduzem o silenciamento histórico e o abandono político a que o nordestino 

foi submetido nesse território. Este trabalho intenta analisar como essa identidade 

fraturada se reconstrói nas narrativas fílmicas contemporâneas, especificamente em 

metáforas que reafirmam e ressignificam a imagem de um sujeito resistente, e como os 

quadros fílmicos representam o silenciamento histórico vivido pelo sujeito, tendo como 

foco de investigação o filme curta-metragem de animação Vida Maria, de Márcio 

Ramos (2007). Para tanto, nos fundamentamos em estudos como os de Benjamin 

(1994), Bosi (1996), Halbwaks (2003), Sarmento-Pantoja (2005).    

Palavras-chave: Nordeste; Silenciamento; Resistência; Vida Maria. 



 

38 

DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO EM “EN ESTADO 

DE MEMORIA” DE TUNUNA MERCADO 

Liana Márcia Gonçalves Mafra 

(IFMA/UFPA) 

A presente proposta de comunicação visa apresentar análise sobre a obra "En Estado de 

Memoria" (1990), da argentina Tununa Mercado, que narra eventos traumáticos, 

encontros e desencontros decorrentes da situação de exílio que viveu como 

consequência da ditadura na Argentina no período de 1976 a 1983. Na narrativa temos 

uma escrita desterritorializada e reterritorializada no novo espaço geográfico (México) e 

literário, como uma expressão literária atingida pelo social e histórico de um período de 

tensão, violência, repressão vivenciadas no país de origem da escritora. Reflete-se 

acerca das leituras realizadas sobre Exílio, Trauma e Literatura de Testemunho, 

analisando especificamente como se estabeleceu o entrelaçamento entre a memória, a 

história e a literatura, como possibilidade de conhecer as diversas histórias da América 

Latina, por meio da escrita daqueles, como Tununa Mercado, que foram vítimas, 

sobreviventes e testemunhas do período mencionado. 

 

PAISAGENS DA DOR NA POESIA VISUAL DE PATRICIO GUZMÁN 

Danielle Ferreira Costa  

(IFMA/UFRGS)  

 

Para os artistas da contemporaneidade parece não existir espaço para linguagens 

exclusivas, pois, a arte tem cada vez mais se situado em regiões limítrofes. Nesse 

cenário, as produções cinematográficas do cineasta Patricio Guzmán: A Nostalgia da 

Luz (Chile, 2010) e O Button de Nácar (Chile, 2015), ganham destaque ao 

concretizarem uma arte de fronteira. Além disso, propõe-se investigar como essas 

produções cinematográficas, por meio de poéticas transgressivas, estão politicamente 

comprometidas em dar voz àqueles que acabaram por se afogar no vórtice da violência 

causada por Estados Autoritários que dominaram a América Latina, representada neste 

estudo, metonimicamente, pelo Chile. Para atingir esse objetivo, será problematizado 

com o trabalho de montagem do cineasta Guzmán se assemelha à atividade de um 

arquiteto, ou “perscrutador”, que reconstrói uma paisagem, que acaba revelando novas 

partículas. Entre essas partículas, interessa, neste estudo, principalmente, aquelas que se 

referem à atmosfera traumática, turva e difusa que as ditaduras que eclodiram na 

América Latina a partir da década de 1960 imprimiram, não apenas na sociedade 

daquele período, mas também, na sociedade contemporânea como uma rastro, ou um 

resto, que insiste em reaparecer. Investiga-se, assim, de que maneira acompanhar a 

construção narrativa desses documentários é acender as fagulhas do passado que estão 

ocultas na escuridão do presente e, assim, reterritorializar-se em um território que, 

mesmo em estado de decantação, percebe-se marcado pelo autoritarismo. Ressalte-se 

que tais reflexões partem das ideias de Paul Ricouer, para quem o ato de narrar sempre 

foi importante ao salvar o passado pela palavra que, sem essa retomada, desapareceria 

no silêncio. Somado a isso, serão utilizados o conceito de Contemporâneo, de Giorgio 

AGAMBEN, de Escritura, de Roland Barthes, de Leitor, de Antoine Campagnon, de 

Desterritorialização e Reterritorialização, de Gilles Deleuze.   

Palavras-Chave: Cinema contemporâneo; América Latina; Memória; Ditadura 
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ST4: REFLEXÕES SOBRE A LEI 10.639/2003  

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Sandra Regina Rodrigues dos Santos (UEMA) e Mestranda 

Rafaella Barbosa Gomes (PPGIST/UEMA) 

 

1º DIA 

Data: 05/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 03 

 

A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO- SEDUC E A 

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURAS AFRICANA E 

AFRO-BRASILEIRA 

 

Rafaella Barbosa Gomes  

Mestranda no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Estadual do 

Maranhão- UEMA, Bolsista FAPEMA 

E-mail: raffacutrim_013@hotmal.com 

 

Com a intensão de refletirmos e discutirmos sobre a ação do Estado para a 

implementação do Ensino de História e Culturas Africana e Afro-brasileira que se 

tornou obrigatório com a Lei 10.639 do ano de 2003, buscamos na Legislação 

educacional em Vigência, Lei de Diretrizes e Bases- LDB, Plano Nacional de 

Educação- PNE, Plano Estadual de Educação- PEE, Diretrizes Nacionais para e 

implementação da Lei e na Base Nacional Comum Curricular- BNCC, quais são as 

obrigações do Estado para a implementação da mesma. Por seguinte buscamos analisar 

as ações da Secretaria de Educação do Estado Maranhão- SEDUC, com o intuito de se 

perceber o que vem sendo feito por parte do Estado para que a Lei não tenha apenas um 

caráter prescritivo, mais também efetivo. De acordo com a disponibilidade de 

documentação e informações fizemos um levantamento referentes aos anos de 2015 a 

2018, no que se refere as ações da Secretaria para a implementação da Lei 10.639/2003 

já que dos anos anteriores a 2015 nada ficou registrado. Assim sendo, no atual contexto 

busca-se conhecer quais as politicas, ações e formações da SEDUC para o atendimento 

da Legislação. 

Palavras-chave: Ensino de História; SEDUC; História da África; Lei 10.639/2003. 

 

ENSINO E HISTORICIDADE AFRICANA NO CONTEXTO DA LEI 10.639/03 

Cirila Regina Ferreira Serra 

(UFMA) 

 

Com o advento da Lei 10.639/03, tem havido um número significativo de produções, no 

Brasil, destinadas ao ensino da História de África. Tais produções têm sido realizadas 

no campo acadêmico e pelo Ministério da Educação - MEC em conjunto com diferentes 
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Secretarias e órgãos públicos. Nesse cenário, diferentes perspectivas acerca da 

historicidade africana têm sido teorizadas, e é nesse sentido que a presente comunicação 

argumenta sobre as diferentes perspectivas em que a historicidade africana tem sido 

abordada no meio acadêmico e nos materiais publicados por diferentes setores do 

Ministério da Educação como via de atender a Lei 10.639/03. Portanto, faz-se um 

percurso por algumas correntes de pensamento como a economicista, a metafísica da 

diferença e o afrocentrismo. Por fim, busca-se identificar em que medida o ensino e a 

historicidade africana tem sido narrada na produção acadêmica e institucional no 

contexto da Lei 10.639/03. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA MENINA NEGRA NA LITERATURA INFANTIL  

Márcia Valéria Ribeiro dos Santos -(UFMA) 

marciavaleria0194@gmail.com  

 

Nayane da Cruz Queiroz Ramos – (UFMA) 

nayaneg12k2@gmail.com   

 

A Literatura infantil é de suma importância na construção de conhecimentos e 

desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento, pois é por meio do ensino 

literário que a criança começa a despertar a sua imaginação, ela faz uma junção com a 

história contada e a sua realidade vivenciada. Nesse sentido, o presente artigo objetiva 

analisar três livros de literatura infantil “Menina bonita do laço de fita” da autora Ana 

Maria Machado, (1986), ”Meninas negras” da autora Madu Costa (2010) e ”Cabelo 

ruim?” da autora Neusa Baptista (2010), com o intuito de refletir acerca da 

representatividade da menina negra na literatura infantil.  Diante disso, o trabalho surgiu 

da seguinte problemática: a literatura sobre meninas negras tem sido representada 

dentro da educação infantil? Nesse sentido a metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica, utilizou-se como embasamento teórico alguns autores, entre eles Roger 

Chatier (1991), Domício Proença (2004), Nelly Coelho (1991), Manuel Castells (2008) 

e Ruth Barreiros (2011) e a análise dos livros já mencionados. A partir das leituras, foi 

possível perceber que a literatura é relevante para a formação de um cidadão critico, 

também auxilia no desenvolvimento social e construção identitária da criança.  

Palavras-chave: Literatura Infantil; Meninas Negras; Identidade; Representação. 

 

CONQUISTAS E REVERBERAÇÕES SOBRE A LEI 10.639/2003 EM TEMPOS 

DE DESCONTINUIDADES 

Jêibel Márcio Pires Carvalho 

Universidade Estadual do maranhão 

dicarvalho36@hotmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir os movimentos ocorridos para conquista 

da Lei 10.639/2003 na educação brasileira seus aportes para trabalhar o Ensino de 

História da África e Cultura Afro-brasileira no sentido de ressignificar as contribuições 

dos povos africanos e afro-brasileiros na construção da identidade, tenciona ainda 

mailto:nayaneg12k2@gmail.com
mailto:dicarvalho36@hotmail.com
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debater a verticalidade como a Lei é encarada no espaço escolar o que tem 

impossibilitado um diálogo para implementação, bem como, os desdobramentos para 

inseri-la nas disciplinas que fazem parte das grades curriculares dos ensinos 

fundamental e médio. Se junta ao debate as mudanças no cenário politico educacional 

do país, as mudanças na aplicação da Lei 10.639/2003, em meio às reverberações 

questões atinentes a não obrigatoriedade o que faz desembocar retrocessos e confirma 

perdas em trabalhar conteúdos sobre a história da  formação da sociedade brasileira 

sendo o Brasil um  Estado que possui 54% de sua população negra e no entanto em seu 

currículo pouco se referencia as populações negra num percurso de descontinuidades.  

Palavras-chaves: Ensino de História; Conquistas; Práticas; Lei 10.639/2003. 

 

MEMÓRIAS NEGRAS SILENCIADAS NOS ESPAÇOS URBANOS DE SÃO 

LUÍS NO ENSINO DO 1º ANO-B DA ESCOLA MODELO 

Carlos Augusto Lima Barros 

 (Graduando em Lic. História –UEMA) 

Luiz Cássio Costa Matos  

(Graduando em Lic. História –UEMA) 

 

A seguinte proposta de comunicação oral parte de um projeto desenvolvido na 

disciplina de Prática na dimensão curricular no ensino fundamental, ministrada pela 

professora e Doutora Márcia Milena Galdez, na Universidade Estadual do Maranhão. O 

seguinte projeto consistiu na adaptação e execução de um roteiro que envolvesse 

questões como memórias silenciadas, a cidade de São Luís e a educação patrimonial, 

sendo desenvolvido um roteiro com o 1º ano matutino do ensino médio da Escola 

Modelo, que enfoca na questão da memória negra nos espaços urbanos de São Luís em 

especial os arredores do Centro Histórico, seu silenciamento e envolvimento com 

patrimônio material da cidade. Como objetivos desse trabalho têm-se utilizar a educação 

patrimonial como eixo para apresentação e discussão de memória nos espaços urbanos 

de São Luís no século XXI, observar e discutir a representação da memória negra no 

patrimônio material de São Luís, nos arredores do Centro Histórico, bem como também 

refletir sobre a disputa de memórias nos espaços urbanos, focando o contexto de São 

Luís no final do século XIX e início do XX. 

Palavras-Chave: Memórias negras; Silenciamento; Centro Histórico; São Luís.  

 

A LEI Nº 10.639/03 E ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA NO ENSINO MÉDIO A PARTIR DA LITERATURA 

MARANHENSE  

 

Clécia Assunção Silva (IFMA)  

 E-mail: cleciaassuno@ifma.edu.br 

 

 

Um dos objetivos da Educação Básica no Brasil sinaliza para a necessidade de que 

professores, estudantes devam reconhecer, compreender valorizar e se sentir inserido 

mailto:cleciaassuno@ifma.edu.br
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como parte da “pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro”, e, ao mesmo tempo, 

conhecer também os “aspectos socioculturais de outros povos posicionando-se contra 

qualquer tipo de discriminação”. Desse modo vemos que o ensino de história e literatura 

nas escolas deveria “levar em conta as contribuições trazidas pelos povos das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro” (LDB, 9.394/1996), entendida nos 

termos empregados pela lei como as “matrizes indígena, africana e europeia”. OLIVA, 

2011, ARAÚJO, 2014, ALBERTI, 2013, dentre outros, fundamentaram a proposta e, a 

metodologia usada foi à qualitativa com o objetivo de construir sequências didáticas e 

analises literárias para auxiliar o professor no ensino de História e Literatura Africana e 

Afro-brasileira em sala de aula.  

 

Palavras chave: A lei nº 10.639/03; Ensino de História; Cultura Afro-brasileira; 

Literatura. 

 

 

MEMÓRIAS NEGRAS SILENCIADAS NOS ESPAÇOS URBANOS DE SÃO 

LUÍS NO ENSINO DA TURMA DE TÉCNICO EM EVENTOS DO INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO 

 

Carlos Henrique Botelho Albuquerque Uchôa  

(Graduando em Lic. História –UEMA) 

Luís Felipe Santos Duarte Vieira 

 (Graduando em Lic. História –UEMA) 

 

Essa proposta de comunicação oral faz parte de um projeto desenvolvido na disciplina 

de Prática na dimensão curricular no ensino fundamental, ministrada pela professora e 

Doutora Márcia Milena Galdez, na Universidade Estadual do Maranhão. O projeto foi 

executado por meio de um roteiro com alunos da turma de Técnico em eventos, 

vespertina, do Instituto Federal do Maranhão com a qual apresentou e discutiu o 

silenciamento de memórias negras nos espaços urbanos presentes na região de São Luís, 

dando enfoque nos arredores do Centro Histórico, como locais que preservam histórias 

e sujeitos a serem desvendados e apresentados como forma de possibilitar o 

conhecimento e reconhecimento de suas vivências. Nesse trabalho objetiva-se o contato 

dos alunos com memórias negras que ao longo do tempo foram silenciadas, 

possibilitando assim o conhecimento de diferentes sujeitos e fatos históricos que não 

possuem certo destaque, mas fazem parte da história da região que os cerca, estimular a 

noção patrimonial no aluno, bem como também promover a aproximação entre ensino 

básico e a universidade e do aluno do curso de licenciatura com o ambiente escolar. 

Palavras-Chave: Memórias negras; Silenciamento; Centro Histórico; São Luís.  
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2º DIA 

 

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala 03 

 

 

HISTÓRIA SOBRE ÁFRICA, HISTÓRIA DE AFRICANOS: O ENSINO DE 

HISTÓRIA DA ÁFRICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

Aldina da Silva Melo  

Universidade Federal do Maranhão (PPGPP/UFMA) 

aldina08@yahoo.com.br 

 Bolsista CAPES   

As transformações da ciência histórica impactaram o campo desta disciplina, levando 

historiadores a repensar sua práxis e a própria lógica da História. Contundo, é preciso 

não esquecer que mesmo os campos “revolucionários” da escrita da história, como a 

geração dos Annales ou a historiografia alemã, não reconheceram por muito tempo a 

história da África, negando aos africanos a condição de humanidade e de produtores de 

história. Nesse sentido, os questionamentos deste trabalho são: como, ao longo do 

tempo, a História da África foi gestada e apropriada pela “Historiografia Oficial” 

europeia e refletiu no ensino de história no Brasil? Quais as contribuições dos Estudos 

Africanos e o impacto da Lei 10.639/03 para se repensar o ensino de história da África 

na Educação Básica brasileira? Para tal, primeiro apresento um debate sobre a 

constituição e, posteriormente, a reconstituição da ciência histórica, tendo como ponto 

de partida reflexões acerca da dimensão das narrativas na tessitura da História; segundo, 

coloco em cena o movimento desencadeado pelo campo dos Estudos Africanos que 

sugere interpretar a história como vida. Assim, busco problematizar como o ensino de 

história da África tem chegado à Educação Básica no Brasil.  

Palavras-chave: Ensino de História da África; Educação Básica; Lei 10.639/03. 

 

PROFESSORAS NEGRAS NO ENSINO SUPERIOR: PERCEPÇÃO DE 

DOCENTES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CODÓ-MA 

 

Maria Nayara Oliveira Torres,  

E-mail: oliveiratorresnayara@gmail.com 

 Universidade Federal do Maranhão 

 

Cecília de Jesus Sousa S. Costa 

E-mail: ceciliacosta2016@outlook.com 

Universidade Federal do Maranhão 

mailto:aldina08@yahoo.com.br
mailto:oliveiratorresnayara@gmail.com
mailto:ceciliacosta2016@outlook.com
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A educação torna-se pública, laica e gratuita com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB/1996). Em 2012, foi criada a lei nº 12.711, que trata da obrigatoriedade 

de cotas para pessoas negras, pardas, oriundas de escola pública (Lei 12.711/12). 

Considerando esses marcos legais, investiga-se a trajetória universitária de professoras 

negras, conhecer a trajetória como docentes no ensino superior em instituição pública. 

Buscou-se na literatura autores que pesquisam sobre a presença de mulheres negras na 

educação. Pretende-se colaborar com as discussões sobre o universo negro e os 

diferentes campos que essa comunidade têm conquistado e políticas públicas raciais 

brasileira. 

Palavras-chave: Identidade negra; educação; políticas públicas raciais; professoras 

negras. 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS DE MULHERES ESCRAVIZADAS NO MARANHÃO 

OITOCENTISTA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LEI 10.639/2003 

 

 

Elaine Regina Mendes Pinheiro Lisbôa 

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIST- UEMA).  

Docente da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão 

Email:  lanylisboa@hotmail.com  

 

A trajetória do ensino de História está permeada por manipulações, ideologias, silêncios e 

lacunas, enfim elementos que moldam os discursos históricos, obrigando o profissional da área, 

a saber, desconstruir esses discursos, utilizando-se do diálogo com os materiais utilizados em 

sala de aula. Na contemporaneidade, emergem muitas discussões acerca do saber histórico 

escolar, direcionados para novas abordagens que dão vozes àqueles que por muitos séculos não 

possuíam espaço enquanto sujeitos históricos, e sim meros figurantes em um “palco” no qual 

apenas os “grandes homens” e os “grandes eventos” podiam se apresentar. Nesse sentido, este 

trabalho possui a proposta de discutir a Lei 10.639/2003, através da abordagem das práticas 

educativas, formais e informais, de mulheres escravizadas por meio do cruzamento de fontes 

documentais que dão indícios de que essas mulheres, através das brechas no cotidiano, 

participaram de diversos processos de ensino e aprendizagem, como aprender a ler e escrever, 

além de ofícios como cozinheiras, engomadeiras, lavadeiras, amas de leite, tabuleiras, 

mucamas, benzedeiras, entre tantas outras atividades que exigiam múltiplas aprendizagens. E 

partir dessa nova abordagem, perceber construções que deslocam a mulher escravizada do 

patamar apenas de submissão e exploração, percebendo-as enquanto sujeitos em processos de 

busca por sua autonomia. 

 

Palavras-chaves: Lei 10.639/2003; Mulheres escravizadas; Práticas educativas; Sala de 

aula.  
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SONS E PODER: INSERÇÃO DE VALORES SÓCIO-POLITÍCO-CULTURAL 

EM INDIVÍDUOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MENOR, ATRAVÉS DE 

ANÁLISE DE SAMBA ENREDO, TRABALHANDO EM UMA VISÃO 

HISTÓRICA TEMPORAL 

 

Mayris de Jesus da Silva Lisbôa (UFMA) 

mayboa10@gmail.coom 

 

Sônia Luzia Nogueira da Fonseca (UFMA) 

sonialuznogueira@gmail.com 

 

 

A música traz consigo sons, ritmos, letra e melodia, e esse conjunto de informações 

causam um efeito imediato e diferenciado em cada indivíduo. Este trabalho busca 

perceber os efeitos que a música causa no indivíduo; identificar a música como 

estratégia de construção da cidadania; conhecer novas possibilidades musicais; 

reconhecer a ludicidade presente na música. Utilizamos como “estilo musical” o samba 

enredo, diferente do contexto social vivenciado pelos alunos, e tivemos como público 

alunos do Ensino Fundamental das séries iniciais, de escola pública, na zona rural. 

Como resultado das ações implementadas, foram observadas mudanças na concepção 

sobre o ritmo musical trabalhado, necessidade de mais ações pedagógicas que 

estimulem a ludicidade, criatividade e um iniciar da construção de uma identidade 

musical e pessoal/étnica, com a necessidade de maior investimento escolar para a 

legitimação identitária e busca de princípios para reconhecimento da cidadania.   

Palavras-chave: Poder; Educação; Empoderamento; Samba.  

 

 

CONTOS E LENDAS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS: UMA 

EXPERIÊNCIA DO LABORATÓRIO DE ALFABETIZAÇÃO – LABALF  

 

Núbia Natércia da Silva Gomes Abreu – UFMA  

nubiansa@yahoo.com.br  

 

Natalia Ribeiro Ferreira – UFMA  

ntl22-2@hotmail.com 

 

No cotidiano da sala de aula, a utilização de vários gêneros literários podem corroborar 

para que as crianças possam se apropriarem dos usos sociais da leitura e da escrita. 

Destacamos que os contos e lendas africanos e afro-brasileiros, podem contribuir para o 

processo de alfabetização e letramento de crianças negras, além de promover o resgate 

da cultura africana e afro-brasileira. Nesse sentido, o projeto Escola Laboratório, por 

meio do Laboratório de Alfabetização – LABALF, tem promovido experiências 

inovadoras no campo da Alfabetização e Letramento de crianças no entorno da 

universidade, ao colocar os discentes da disciplina Fundamentos e Metodologias da 

Alfabetização, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, em 
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práticas situadas, para aquisição de saberes. Teremos como base a Lei nº 10.639/03, e 

outros aportes teóricos, para fundamentar este trabalho. Os resultados até o momento 

apontam que o uso da literatura africana e afro-brasileira, além de um resgate da cultura 

de um povo, promove aprendizagens significativas para todos os agentes sociais 

envolvidos neste processo – discentes do curso e as crianças envolvidas nas práticas 

situadas. 

 

Palavras-Chave: Contos; Lendas; Alfabetização; Laboratório. 

 

EM TEMPOS DE PERDAS DEMOCRÁTICA: REFLETIR SOBRE AS LEIS 

10639/2003 E 11645/2008 NA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

NA RELAÇÃO COM A BNCC 

 

Sandra Regina R. dos Santos 

Doutora em Políticas de Educação e Sistemas Educativos pela UNICAMP, Professora 

Adjunto IV do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do 

Maranhão - UEMA  

 

Esta comunicação tem o propósito de refletir sobre os impasses e as possibilidades de 

aplicação das leis 10639/2003 e 11645/2008 no contexto da escola básica conforme o 

proposto pela BNCC. Ele está organizado em tópicos que abordam como esta legislação 

oficial trata da inclusão da temática das relações étnico- raciais como um tema 

integrador, buscando deixar claro que não deveremos nos ater somente ao aspecto da 

pluralidade cultural, mas tratar da história e da cultura afro-brasileira e índigena, 

conforme o exigido nos conteúdos das leis 10639/2003 e a 11645/2008 demonstrando 

os desafios que elas enfrentaram e enfrentam na sua implementação na escola básica. 

Enfatizamos, entre outros aspectos, a necessidade urgente da formação  continuada dos 

professores atendendo as prerrogativas dessa legislação, e apontando algumas 

possibilidades didático-metodológicas propiciadoras da valorização e difusão da cultura 

afro-brasileira e indígena, como estratégias a serem adotadas pelos professores afim de 

socializar o conhecimento histórico com seus alunos de forma mais significativa. 

Palavras-chave: As leis 10639/03 e 11645/08; a BNCC; relações étnico-raciais; 

formação continuada de professores. 

 

 

 

 

 



 

47 

ST5: ENTRE IDENTIDADES DESPEDAÇADAS E MEMÓRIAS INVENTADAS: 

A ESCRITA NEGRA E AS FORMAS DE SE AUTO INSCREVER 

Coordenação: Profa. Dra. Flávia Alexandra Pereira Pinto (IFMA), Prof. Dr. Augusto 

Ângelo Nascimento (IFMA), Profa. Ma. Natália Regina Rocha Serpa (IFMA) 

 

 

1º DIA  

Data: 05/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala PPGHIST 01- Prédio anexo, 1° andar 

 

 

ESCOLA E RACISMO: A EXCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS NEGRAS 

 

Bruna Santos Rodrigues 

brunalameque@gmail.com 

(UFMA) 

  

Erica dos Santos Lima 

(UFMA) 

   

A escola é o primeiro ambiente onde a criança além de se relacionar com outras, 

conhecerá novas culturas, crenças, religiões, e aprenderá a valorizar e respeitar a 

pluralidade existente nesse ambiente. Porém, a escola é usada como instrumento 

ideológico do estado, e intencionalmente ou não, mostra majoritariamente a vontade da 

classe dominante. Diante disso, este trabalho objetiva evidenciar que dentro da 

instituição escolar acontece uma exclusão com crianças negras, que não se sentem 

representadas, são protagonistas de dados estatísticos negativos, são excluídos da 

história escrita e contada e saem da escola precocemente. Metodologicamente a 

pesquisa foi realizada em duas etapas, a priori uma pesquisa bibliográfica acerca da 

temática e logo após pesquisa de campo, realizada por meio de entrevista, observação e 

roda de conversa com 62 crianças de escolas públicas, do 3º, 4º e 5º ano do município 

de Codó-Ma. A princípio percebeu-se que as crianças entrevistadas, não compreendem 

o significado de racismo, e enfatizam nunca terem ouvido falar desse tema na escola, se 

a escola não aborda temas necessários como racismo, como crianças negras poderão se 

sentir incluídas? Ou como poderão refletir sobre a tal temática?   

Palavras-chave: Escola; Racismo; Crianças negras; Exclusão. 
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RACISMO RECREATIVO: A marginalização racial a partir dos discursos 

humorísticos 

Ana Lídia Furtado 

Alunos de graduação do curso de História  

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

 

Vanderson Lima 

vandersonlimacs@hotmail.com 

Alunos de graduação do curso de História  

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

 

Os textos humorísticos estão longe de sua ingenuidade plenamente, pois são frutos de 

uma construção discursiva bem elaborada com seus signos e significados próprios. 

Aquilo que pode ser risível também pode ser, mesmo inconscientemente, suscitar 

questões demasiadamente humanas seja cultural, social, politica e até mesmo 

econômico. Este trabalho tem como objetivo de realizar uma reflexão sobre o racismo a 

partir dos discursos humorísticos nas piadas cotidianas de personagens estereotipados 

na figura do negro. O humor, materializado no riso, é um fenômeno social que tem 

significados próprios e de alcance sociais. Através dos séculos o humor foi entendido 

como uma opção de lazer, uma descontração, retirando riso do público. Segundo o 

filósofo francês Bergson, o humor é sempre direcionado para um grupo específico. As 

piadas sejam contadas em bares, numa rodinha de amigos ou mesmo pelos 

profissionais, os comediantes, são elaboradas a partir de uma visão de mundo. Desse 

modo, esses discursos humorísticos como elemento cultural implicam a ser um 

revelador de costumes, ideias e preconceitos de uma sociedade, o que pode ser 

entendidos por muitos, como extraoficial fugindo dos padrões de análises sociais. Mas 

será que realmente vale tudo para “arrancar” risos de um público, mesmo que essas 

piadas sejam depreciativas, expondo um grupo ao ponto de inferiorizá – los?  Será se 

tudo pode ser risível: as guerras, a fome de um povo, a morte, a deportação, a miséria? 

Nossa discussão é refletir sobre como as produções dos discursos humorísticos tem sido 

por muito tempo uma forma depreciativa de inferiorizar a figura do negro como pessoas 

incapazes, às margens dos direitos como cidadãos com personagens na sua maioria 

estereotipada ligada sempre a vadiagem, o preguiçoso e ao objeto sexual. Compreender 

o humor como fenômeno social é também compreendê – lo nas esferas das relações 

sociais. Por traz dos discursos humorísticos está o discurso colonial, do dominante. 

Neste sentido vale ressaltar Foucault, que para ele o discurso é construído, é uma 

relação de poder, é ideológico tende a adquirir significados em uma sociedade. É 

através desse discurso jocoso nas piadas racistas a classe dominante branca se legitima 

como superior e aceitável nos diversos espaços da sociedade brasileira e que tem 

contribuído para o encobrimento do racismo.  

Palavras – Chaves: Humor; Racismo; Discurso.   

 

 

 

 

mailto:vandersonlimacs@hotmail.com


 

49 

MEMORIAS, RELATOS E EXPERIÊNCIAS DE MULHERES NEGRAS NOS 

SERVIÇOS GERAIS NO ÂMBITO ESCOLAR DE CODÓ-MA 

 

Jeovana Moreira De Oliveira  

jeovanaoliveraa@gmail.com 

João Gabriel Do Nascimento Biato   

Patrícia Pereira Da Silva Lima  

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

   

Embora as mulheres, sobretudo as mulheres negras tenham conquistado alguns direitos, 

é notável a disparidade de gênero existente em nossa sociedade e quando a questão de 

gênero é associada a questão racial, a desigualdade é exacerbada. Nesse sentido, o 

presente trabalho tem como foco a análise da trajetória de duas mulheres negras no 

serviço gerais de duas escolas municipais da cidade de Codó-MA. Objetiva-se 

compreender por meio desses relatos a importância dessas mulheres para instituição 

escolar. Feitas as análises apontamos os resultados relevantes de uma ampla conversa e 

troca de experiências, muitas vezes ocultas devido a pressão e necessidade passada por 

essas mulheres negras. Partimos em seguida para uma reflexão sobre as problemáticas 

enfrentadas por elas no dia a dia, não somente por serem negras, mas por exercerem tal 

função, que mesmo tendo seu prestigio e importância dentro do campo escolar e da 

sociedade, é tratada como “um nada”. Utilizamos com embasamento teórico os autores 

Pollak (1989), Silva (2013), Fernandes (2016), que nos ajudaram a compreender essa 

desvalorização da mulher negra.   

Palavras-Chave: Mulheres negras; Identidade; Memorias; Trabalho.  

 

A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA EM MARIA FIRMINA DOS 

REIS 

Carlos Augusto Lima Barros 

filipeloscar@gmail.com 

Graduando em História – UEMA 

 

Maria Firmina dos Reis foi uma escritora maranhense, considerada a primeira 

romancista negra do Brasil, bem como uma professora atuante na instrução primária da 

Vila de Guimarães. Afrodescendente e filha ilegítima, através da educação Maria 

Firmina conquistou um espaço até então improvável para alguém em suas condições no 

século XIX no Brasil. Sua atuação profissional coincide com a educação enquanto 

pratica de liberdade defendida pela autora e teórica Bell Hooks em sua obra Ensinando a 

transgredir: a educação como prática de liberdade, que seria justamente a 

conscientização social sobre os sujeitos e espaços que a cercam, característica presente 

nos escritos de Maria Firmina, bem como a quebra de paradigmas discriminatórios 

referentes, no caso da escritora, à raça e gênero, através do conhecimento.  Nessa 
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pesquisa objetiva-se fazer um breve resumo sobre a vida pessoal e profissional de Maria 

Firmina dos Reis e contextualizar sua jornada enquanto professora e escritora com a 

educação enquanto prática libertadora. 

Palavras-chave: Maria Firmina dos Reis; Educação; Liberdade; Afrodescendente.  

 

A LITERATURA INFANTIL AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA NA 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

Natalia Ribeiro Ferreira - UFMA  

ntl22-2@hotmail.com 

 

 

A literatura infantil tem se constituído na escolar, como fator indispensável para a 

inserção da criança no mundo letrado. Em relação a literatura infantil afro e afro-

brasileira tem permitido que as crianças negras estabeleçam uma relação de sentido 

entre o texto lido e a sua imagem. As imagens disponíveis na escola, podem se 

constituir como a afirmação ou negação da identidade negra. Assim, tendo como base a 

lei nº 10.639/96, que estabelece a inclusão no currículo escolar da “História e Cultura 

Afro-Brasileira”, analisamos como a instituição tem se constituído um espaço de 

exclusão ou inclusão, por meio das imagens apresentadas na escola e na literatura 

apresentada na sala de aula. Para análise e fundamentarmos, tomamos como base os 

trabalhos de Gomes (2002), Mariose e Reis (2011) dentre outros que nos permitiram 

entender a importância de inserir a temática na escolar. Com vistas compreender essas 

questões utilizamos a pesquisa do tipo Etnográfica (ANDRÉ, 1995) e a investigação 

qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Os resultados apontaram a contribuição da 

literatura africana e afro-brasileira tanto no processo de construção da identidade da 

criança negra, quanto no processo de alfabetização. Concluímos, que a lei quando 

aplicada, pode ressignificar os saberes dos docentes e das crianças. 

 

 

 A POÉTICA AFRO-FEMININA COMO VEÍCULO DE FORMAÇÃO 

IDENTITÁRIA DE RAÇA E GÊNERO  

 

Larissa Rejane Silva Brito 

larissabrito.letras@gmail.com 

(UEMA) 

 

A pesquisa proposta nesse artigo parte da consciência, questionamento e vivência da 

relevância da poética afro-feminina para a mulher negra. Escrita esta que próvem das 

vivências dessas mulheres, seus sentimentos, questões, pautas, lutas, cultura e 

ancestralidade, proporcionando à mulher/leitora negra um processo de formação 

identitária a partir da identificação e representação construindo uma noção de raça e 

gênero. Para tecer essa discussão faremos uso de escritos de Conceição Evaristo, em sua 

maioria, e de outras escritoras como Cristiane Sobral e Elizandra, refletiremos como a 
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literatura exerce um papel fundamental para a mulher negra. Assim, discorrendo sobre o 

papel social da literatura no que diz respeito a essa poética afro-feminina, suas 

temáticas, linguagem, métodos comunicativos e subjetividade, busca-se fortalecer o 

reconhecimento dessa escrita.   

Palavras-chave: Poética; Identidade; Raça; gênero.  

 

2º DIA  

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala PPGHIST 01- Prédio anexo, 1° andar 

 

ANTONIO CRUZ NAS ENCRUZILHADAS DO MUNDO: diáspora, identidade 

negra e música na América Latina 

 

 

Wendell Emmanuel Brito de Sousa (UFMA) 

wgawendell@gmail.com 

 

Os estudos culturais têm contribuído para importantes reflexões acerca das identidades 

negras. A partir do conceito de diáspora (GILROY, 2001; HALL, 2005) novos 

horizontes teórico-metodológico tem contribuído para desconstrução dos absolutismos 

étnicos, fundados nas concepções de raça e nação.  A crítica enfatiza que tais horizontes 

essencialistas escondem, na verdade, permanências e resquícios da colonialidade 

(QUINJANO, 2009). Nesse sentido, a perspectiva dos estudos culturais, sedimentadas 

na diáspora negra, propõem historicizar as experiências negras a partir do arcabouço 

conceitual chamado: Atlântico negro. O presente trabalho tem como objetivo propor um 

recorte biográfico sobre a vida e obra do compositor, percussionista e mestre de cultura 

popular caxiense Antonio Nascimento Cruz (1950-2019). Sobretudo, a pesquisa fixa sua 

análise acerca dos anos em que o percussionista viveu no México após se autoexilar em 

1975. A partir da análise de suas performances em solo mexicano, buscamos 

compreender aspectos identitários, conexões musicais (afro-brasileira e latina) e étnicas.  

Palavras-chave: biografia; diáspora; identidade; música. 
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MEMÓRIA E INFÂNCIA NOS CONTOS OS DA MINHA RUA, DE ONDJAKI 

Claudianny Maria Galvão 

claudiannymelosilva@hotmail.com 

(UEMA) 

 

Macksa Raquel Gomes Soares  

macksagomes@hotmail.com 

(UEMA)  

 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer um estudo sobre a presença da memória e da 

infância na obra Os da minha rua do escritor angolano Ondjaki e a relevância da 

memória no processo de rememoração do passado. Para o referido estudo, toma-se por 

base a obra em epígrafe, por tratar-se especificamente, a respeito da infância na Angola. 

Na obra percebe-se a evocação da memória através do discurso do narrador-

personagem, Ndalu que recorda as lembranças da vida de criança. Ondjaki vale-se do 

discurso literário para evocar tal memória e, assim, compartilhar com seu povo a cultura 

angolana no pós-independência. A narrativa apresenta-se na voz do personagem 

principal, que relembra anedotas e pequenas histórias de sua vida numa rua em Luanda. 

Esta análise é teorizada por Le Goff (2003), Roland Walter (2009), Mata (2012), 

Padilha (2008), entre outros. A relevância deste trabalho se dá, principalmente, pela 

possibilidade de esclarecimento sobre a importância da memória na “ressignificação” 

das nossas vivências e valores culturais, sobre a Angola no pós-independência. 

Palavras-chave: Memórias; Infância; Identidade Rememoração. 

 

A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA DE “QUARTO DE DESPEJO” PARA A 

LINGUAGEM DOS QUADRINHOS: UMA RELEITURA DA CONDIÇÃO DA 

MULHER NEGRA 

 

Jaquileude Araújo Martins 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

Márcio dos Santos Rodrigues 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

marcio.strodrigues@gmail.com 

 

 

Na comunicação tratamos da transposição ou da tradução intersemiótica do livro 

“Quarto de despejo: Diário de uma Favelada”, de autoria da escritora negra Carolina 

Maria de Jesus, para a narrativa visual das histórias em quadrinhos. Analisa-se deste 

modo as particularidades de “Carolina”, álbum em quadrinhos resultado da leitura e 

interpretação visual da roteirista Sirlene Barbosa e do desenhista João Pinheiro da 

biografia e da escrita de Carolina Maria de Jesus. Não se tratando de demonstrar as 

diferenças e as semelhanças entre o que é apresentado nas páginas da HQ e do livro 

“Quarto de despejo” (esforço que seria um tanto simplista ou ingênuo), pretende-se 

colocar em evidência o que esse cruzamento entre HQ e literatura produz em termos 

culturais, sobretudo no que se refere ao conhecimento histórico sobre relações étnico-
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raciais e ao lugar simbólico atribuído às mulheres negras. Busca-se problematizar essa 

transposição em particular no âmbito dos diálogos possíveis entre Quadrinhos e a 

Literatura produzida por mulheres negras em nosso país.   

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus; Tradução intersemiótica; Histórias em 

Quadrinhos; Condição da mulher negra.  

 

 

A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM NOS ESPAÇOS DA MEMÓRIA EM 

ÉDOUARD GLISSANT 

   

Flávia Alexandra Pereira Pinto 

flavia.pereira@ifma.edu.br 

 (IFMA) 

 

Na literatura produzida por autores negros na diáspora africana, a memória, muitas 

vezes, aparece como alinhamento histórico e, como estratégia narrativa, é concebida 

como a possibilidade de contar histórias invisibilizadas ou que foram fragmentadas ou 

silenciadas. No que se refere ao Caribe e mais especificamente às Antilhas, a 

colonização, a espoliação, o sistema das plantações e demais processos ligados à 

escravidão marcaram profundamente a história dos negros da diáspora africana, pois ela 

começa com um rompimento produzido pelo tráfico, nos espaços dos navios negreiros. 

Diante desse contexto de ausência de uma língua comum, tradições, cultura e valores 

compartilhados, o estabelecimento de uma memória coletiva tornou-se muito difícil, 

como memória que normalmente se articula com a história. Apesar disso, a memória foi 

então construída a partir de vestígios, resgatando os traços das histórias daquele passado 

alienado, mesmo que precise ser “inventado”, a partir de estratégias características da 

produção literária inclusive. Na escrita literária do escritor martinicano Édouard 

Glissant (1994), portanto, a apropriação da história e da memória, assim como a do 

espaço, não poderia ser realizada com instrumentos habituais, instrumentos produzidos 

por uma cultura que não permitiu que essa memória permanecesse viva, a cultura 

ocidental puramente europeia. Nesse contexto, na literatura produzida por Édouard 

Glissant, a paisagem assume um valor essencial. Glissant demonstra, de forma 

contundente em sua obra literária e ensaística (2010; 2011; 2014), a importância 

da paisagem como aspecto determinante da produção literária latino-americana 

contemporânea. A escrita literária sobre paisagem, no contexto glissantiano, possui uma 

dimensão cultural, o que possibilita também aos escritores latino-americanos narrarem 

experiências e momentos históricos que precisam ser representados, construindo, assim, 

referenciais de paisagem e, sobretudo, estabelecer outras relações para que o espaço 

inicialmente aberto das Américas possa se transformar em lugar de memória. A partir da 

noção de um espaço americano aberto e de um tempo flutuante, segundo Rocha (2017), 

“[...] Glissant teorizou um movimento que faz da paisagem o paradigma da difícil 

reconciliação das Antilhas, e mais amplamente do mundo pós-colonial, com a sua 

história e os seus espaços, nos quais é premente poder habitar” (ROCHA, 2017, p.36). 

Para fundamentação teórica dessa discussão buscou-se, além dos textos de Glissant 

(1986; 2010; 2011; 2014), as contribuições de Fanon (2008), Evaristo (2010), Mbembe 

(2007; 2014), Sarlo (2007), Ricoeur (2007), entre outros.  

Palavras-chave: Espaço; Paisagem; Memória; Édouard Glissant.  
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AS ÁGUAS MOVENTES NA ESCRITA AFROFEMININA EM UM DEFEITO 

DE COR (2006) E ÁGUA DE BARRELA (2016): A TRAVESSIA COMO LUGAR 

ONTOLÓGICO 

Natália Regina Rocha Serpa 

IFMA 

nataliaserpa@ifma.edu.br 

 

Este trabalho se propõe a pensar como as águas permeiam a escrita de mulheres negras 

e como o momento da travessia no oceano pode se apresentar como mais do que um 

lugar de imaginação literária, um lugar ontológico. Tomamos como ponto de partida os 

romances Um defeito de cor (2006) de Ana Maria Gonçalves e Água de Barrela (2016), 

de Eliana Alves Cruz, pois acreditamos que a escrita dessas duas autoras é uma 

possibilidade de (re)sentir memórias e pensar o “devir negro no mundo”. Nesse sentido, 

a representação das águas é também uma forma de apresentar o oceano como lugar 

ancestral onde repousam vozes dissonantes que atravessaram o oceano e a partir de 

então tiveram suas identidades dispersas pelas águas. Nesta pesquisa partimos da 

hipótese que Ana Maria e Eliana usam a escrita como forma de reatualizar a experiencia 

originária e compõem personagens que evocam verdades capazes de devolver 

materialidades a tantas almas roubadas pelo colonialismo. Para fundamentar nossa 

pesquisa usaremos as vozes de Marcien Towa (2015); Achille Mbembe (2017); Daiane 

Nascimento dos Santos (2016), Conceição Evaristo (2010); Eduardo de Oliveira (2017). 

 

Palavras-chave: Escrita Afrofeminina; Travessia ; Ontologia; Memória. 

 

DA RESSONÂNCIA ANCESTRAL À RESISTÊNCIA NEGRA: uma análise 

comparativa dos poemas “Vozes Mulheres” de Conceição Evaristo e “Meus avós” 

de Carlos de Assumpção 

 

 

Fernanda Regina Martins Pinheiro (UEMA\IFMA) 

fernandamartins@ifma.edu.br 

 

 

Conceição Evaristo, na poesia e prosa, e Carlos de Assumpção, com sua poesia, são 

vozes que tem ecoado no meio literário nacional suscitando discussões sobre nossa 

memória ancestral negra e sobre as estratégias de resistência dos seus afrodescendentes. 

Nesse sentido, temos como objetivo analisar dois poemas de forma comparativa e 

complementar no que tange a essas questões, são eles: “Vozes Mulheres” de Conceição 

Evaristo e “Meus avós” de Carlos de Assumpção. Para esta análise, temos como aporte 

teórico Duarte (2011), Spivak (2012), Evaristo (1996, 2005, 2008, 2013), Semog 

(1997), Fannon (1983) e Achille Mbembe (2018). Suas poéticas de resistência forjam 

um contra-discurso que erigem um outro lugar de fala ao negro e reposicionam sua 

história silenciada até então pelo discurso oficial. A literatura afro-brasileira 

representada aqui por estes dois escritores contribui para o conhecimento da história e 
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da cultura negra, assumindo a importante função de mediar o reconhecimento de 

sujeitos com suas raízes e identidades negras de maneira positiva, já que a construção 

identitária negra foi marcada negativamente, fundamentada na ideologia do colonizador. 

Palavras-chave: Ancestralidade; Resistência negra; Carlos de Assumpção; Conceição 

Evaristo. 

 

 

O MELÃO E A LIBERDADE TÊM GOSTO DE MORTE: A TRAGÉDIA NA 

ESCREVIVÊNCIA DE CONCEIÇÃO EVARISTO NA OBRA OLHOS D’ÁGUA 

Victória Karine Mattos dos Santos 

Graduanda do curso de História (UEMA) 

vivmattos23@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo pensar nos contos da obra Olhos d’água, de 

Conceição Evaristo. Literata negra, mãe, da periferia de Belo Horizonte, Conceição por 

anos teceu seus pensamentos e vivências com belos e na maioria das vezes trágicos 

relatos que se misturam entre realidade e ficção, denominados por ela como sendo a sua 

“escrevivência”. Os curtos, porém, impactantes e vivos contos de Olhos d’água 

mostram um leque de realidades vividas pela população afro-brasileira - e por que não 

dizer também da mulher brasileira de periferia como um todo. A autora discorre com 

maturidade sobre conteúdos como sexualidade e sexo, criminalidade, amor, violência, 

trabalho infantil, contrastes sociais, maternidade, família, abandono e morte. É 

pensando neste variado leque e de como a tragédia se mostra como uma latente 

participante das histórias contadas pela autora que esta pesquisa busca discorrer e 

provocar a reflexão a respeito do drama que se confunde entre ficção e realidade, entre 

escrita e vivência de Conceição Evaristo.  

Palavras-chave: Conceição Evaristo; Escrita negra; Escrevivência; Tragédia.  

 

NARRATIVAS DE FAVELA E IDENTIDADES NEGRO-FEMININAS: por uma 

análise de “Becos da Memória” de Conceição Evaristo 

 

Fernanda Regina Martins Pinheiro (UEMA\IFMA) 

fernandamartins@ifma.edu.br 

 

 

Conceição Evaristo é uma das vozes literárias mais proeminentes no cenário literário 

brasileiro contemporâneo. Suas narrativas trazem à tona histórias de vidas negras cujas 

posições diante do cânone literário nacional ainda são estereotipadas. Com o objetivo de 

analisar a representação da alteridade na narrativa “Becos da Memória” de sua autoria, 

bem como questões como identidades negro-femininas, violência, resistência e a 

condição da mulher negra, temos como aporte teórico Spivak (2012), Bernd (2013), 

Evaristo (1996, 2005, 2008, 2013), Cruz (2010), Pollak (1989), Hall (2003), Fannon 

(1983) e Gilroy (2001). O romance de Evaristo mobiliza experiências, passa por 
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traumas oriundos da escravização e recupera saberes resguardados na oralidade, 

compondo assim uma narrativa entrelaçada por vozes afrodescendentes de diversas 

gerações. O estudo dessa obra de Evaristo nos proporcionou reflexões sobre a 

representação de espaços sulbaternizados e da alteridade na literatura brasileira, 

humanizando a existência de vidas de mulheres negras e atuando como porta-voz frente 

à opressão e violência que essas mulheres sofrem. 

 

Palavras-chave: Identidade negro-femininas; Memória; Conceição Evaristo. 
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ST6: ESTUDOS AFRICANOS  

Coordenação: Profa. Dra. Tatiana Raquel Reis Silva (UEMA) e Profa. Dra. Viviane de 

Oliveira Barbosa (UEMA/UFMA), Prof. Dr. Antonio Evaldo Almeida Barros 

(UEMA/UFMA) 

 

1º DIA 

  

Data: 05 e 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala de Estudos, Prédio anexo térreo 

 

 

A DIMENSÃO SUBALTERNA DA MULHER NEGRA EXPRESSA NA 

PRODUÇÃO FÍLMICA “A NEGRA DE...” 

 

Sunshine Cristina de Castro Reis Santos 

Graduanda do Curso de Turismo da Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

 

Este trabalho aborda a condição da subalternidade da mulher negra a partir do exame do 

filme “A Negra De...”, do diretor senegalês Ousmane Sembène. O filme, com sua paleta 

bicolor, apresenta uma dualidade do feminino, expresso por meio de uma sobreposição 

da imagem de uma mulher branca à de uma mulher preta. Deste modo, constrói uma 

leitura do colonialismo como plano de fundo. Na narrativa a senegalesa Diouana se 

submete a uma imigração compulsória por coesão econômica, ludibriada pelo 

oportunismo de mobilidade social e a suposta bondade da branquitude. A imagem de 

benevolência obtida por Diouana logo em seguida é desconstruída pela instauração de 

uma releitura escravista, atrelada à domestificação e coisificação da protagonista. Com 

base em pesquisa bibliográfica proponho um exame das interligações da subalternidade 

roteirizada e da realidade da mulher negra na contemporaneidade. Para tanto, analiso o 

simbolismo imagético da interseccionalidade, as discrepâncias discursivas do 

pensamento pós-colonialismo e as práticas condicionadas ao trabalho doméstico. 

 

Palavras-chaves: Cinema; Subalternidade; Mulher; Negra. 

 

 

INVENTANDO A ÁFRICA DO SUL EM IMAGENS: Uma análise da série Shaka 

Zulu (1986) 

Milca Salém dos Santos Silva  

(Mestranda – PPGHIS/UFMA) 

 

O presente trabalho apresenta uma análise inicial sobre as imagens e discursos 

produzidos sobre a História sul-africana na produção cinematográfica Shaka Zulu 

(1986), realizada pela South African Broadcasting Corporation (SABC) durante o 

regime de segregação racial conhecido como Apartheid (1948-1994). O objetivo é 

verificar como a série sul-africana aborda a História e cultura da África do Sul ou nega 
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historicidade e representações adequadas as realidades sociais africanas a partir dos 

discursos presentes em seu enredo, bem como perceber os aspectos que levaram uma 

produtora sul-africana a realizar uma série sobre o Reino Zulu em um contexto de 

Apartheid e embargo cultural externo.  

Palavras-chaves: África do Sul; Cinema; Shaka; Zulus.  

 

 

VÊNUS NEGRA: AS FACES DA VIOLÊNCIA 

 

Lisandra Cristina Duarte Teixeira 

(Universidade Federal do Maranhão) 

lisa.cris@hotmail.com 

 

A comunicação reflete sobre a condição de subalternidade de mulheres negras africanas 

a partir do exame do filme “A Vênus Negra”, baseado na biografia da sul-africana 

Saartjie Baartman. Examina-se através do filme dirigido pelo franco-tunisiano 

Abdellatif Kechiche os dispositivos de poder e as formas de classificação que 

impuseram visões depreciativas sobre corpos femininos negros. Na produção 

inicialmente vemos a protagonista sendo apresentada em espetáculos circenses como 

um ser grotesco devido às particularidades físicas das mulheres povo khoi-san, e logo 

em seguida vemos Saartjie se prostituindo para sobreviver, além de sofrer diversos 

outros tipos de violência, racismo e sexismo. Para o desenvolvimento de nossa reflexão 

atrelamos as reflexões em torno da categoria de poder necropolítico, desenvolvida por 

Achille Mbembe, aos pressupostos de Michel Foucault sobre os dispositivos de poder e 

aos estudos de gênero encabeçados pela pesquisadora nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí. 

 

Palavras-chave: gênero; poder; violência; Saartjie Baartman. 

  

 

 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM E DISCURSO MODERNO SOBRE 

CLEÓPATRA VII: A ANÁLISE DO FILME CLEÓPATRA (1964) 

 

Thiago Eduardo Prata Passos 

Bolsista, PIBIC UEMA. 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

Email: thiago5eduardo503@gmail.com 

 

O cinema enquanto arte moderna popularizada no século XX, elucidou mentalidades e 

perspectivas de imagem, se revelando enquanto agente histórico. A análise do discurso, 

imagem e linguagem representados em tela, apresentam as estruturas que compõe o 

visível o invisível de uma produção fílmica, devido que esta, se constitui enquanto fonte 

histórica na escrita de uma nova história social.  A imagem estabelecida na constituição 

de filmes, é analisada pela da intenção da inserção destas no conjunto da obra, segundo 

Kornis (1992) a imagem não ilustra nem reproduz a realidade, ela reconstrói a partir de 

uma linguagem própria que é produzida num dado contexto histórico. As representações 

da rainha Cleópatra VII como a vivida por Elizabeth Taylor, no filme Cleópatra de 1964 

de Mankiewicz, revela a ampliação de um discurso além da figura histórica, adentrando 

temáticas como raça, sexualidade, gênero e etnia. O filme de Mankiewicz popularizou o 

imaginário sobre a rainha nos meios de massa, estabelecendo a imagem de Cleópatra em 
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aspectos culturais elencados em seu contexto de produção. Assim o trabalho tem intuito 

de apresentar a imagem criada e reproduzida da rainha Cleópatra VII no filme Cleópatra 

de 1964, abrangendo seu legado e suas representações modernas. 

 

Palavras-chaves: Cinema; Cleópatra; Modernidade; Representação.  

 

 

PURIFICAÇÃO FEMININA: UM OLHAR SOBRE A MUTILAÇÃO GENITAL 

FEMININA NO FILME MOOLAADÉ, DE OUSMANE SEMBENE 

 

Elga Mota Oliveira 

(UFMA) 

 

Este trabalho reflete sobre a especificidade cultural da prática da circuncisão genital 

feminina em países africanos, tomando como objeto o filme Moolaadé, do diretor 

senegalês Ousmane Sembene. Buscam-se elementos para avaliar como o filme dialogou 

com pautas encabeçadas pelo ativismo feminino e com a atuação de organizações 

ligadas aos direitos humanos contrárias à pratica deste ritual considerado como de 

passagem e de purificação feminina apresentados na película cinematográfica. Examina-

se ainda apresentar diferentes concepções acerca do ritual, considerando também o 

multiculturalismo existente, os discursos de movimentos favoráveis e as implicações 

para a saúde da mulher. Posteriormente apresenta-se uma breve historicização acerca do 

envolvimento de movimentos sociais africanos e de organismos contrários e /ou 

favoráveis à prática do ritual supracitado. 

 

Palavras-chave: Mutilação genital feminina africana; Multiculturalidade; direitos 

humanos; Moolaadé.  

 

 

UMA PERSPECTIVA CINEMATOGRÁFICA SOBRE O NEGRO COM BASE 

NO FILME LA NOIRE DE... (1966) 

 

Tereza Raquel Baima Mendes 

Co-autora: Viviane de Oliveira Barbosa 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

E-mail: raquelmendes728@gmail.com 

 

O trabalho visa analisar a narrativa fílmica do cineasta africano Ousmane Sembène a 

respeito de como o negro é retratado dentro deste campo, acrescido de como essa 

perspectiva corrobora para romper com o cenário construído e advindo de um período 

colonial. Este estudo, tem por intuito uma análise do filme La Noire de... (1966), o qual 

propõe uma perspectiva do negro no campo cinematográfico, sendo esta narrativa 

realizada e ambientada por um cineasta advindo de África, o qual possibilita um olhar 

diferente do apresentado pelo europeu, outrora o principal responsável pelas 

perspectivas impostas dentro do cinema. Em surgimento aos diversos campos da arte 

durante o século XIX, o cinema emerge como influenciador da percepção e estrutura de 

mundo, que segundo Ferro (1992), o campo cinematográfico expõe o filme como um 

elemento facilitador para análise das sociedades, diante disso, tem-se este campo  como 

um meio de aprender a olhar o negro e sua respectiva história sobre um olhar não 
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advindo de um viés europeu, ao passo que visa expor como o negro e o continente são 

representados, relacionando-os com a modernidade e tradição no decorrer de sua 

trajetória. 

 

Palavras-chaves: Cinema; África; Tradição; Modernidade. 

 

 

2º DIA  

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala de Estudos, Prédio anexo térreo 

 

 

A INVENÇÃO E A IDEIA DE ÁFRICA EM LIVROS DE RECEITAS 

AFRICANAS PUBLICADOS NO BRASIL 

 

Domenica de Campos Antonio 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Márcio dos Santos Rodrigues 

 (UFPA)/ (UFMA) 

Na comunicação examinamos as imagens construídas e postas em circulação sobre 

África em obras da chamada literatura culinária, que, grosso modo, versa sobre as 

receitas da gastronomia e sobre técnicas de cozinhar. Analisa-se obras publicadas em 

nosso país nos últimos anos, tais como “Sabores da África: receitas deliciosas e 

histórias apimentadas da minha vida”, publicado pela primeira vez no Brasil em 2000 

pela editora Summus e escrito Dorinda Hafner; “Cozinha Africana - Uma Viagem 

Gastronómica por um Continente Fascinante”, lançando em 2009 pela editora Verso; 

“Receitinhas Para Você – Culinária Baiana”, publicado pela primeira vez em 2016, 

“Gula D`África - o Sabor Africano na Mesa Brasileira”, datado de 2007 e de autoria de 

Flavia Portela. Busca-se compreender as possíveis formas de ver e de se ver a África 

nesses livros de receitas, bem como as recorrentes de visões essencialistas e 

essencializantes estabelecidas em torno de alimentos e/ou de modos de cozinhar 

atribuídos aos africanos. 

 

Palavras-chave: Literatura Culinária; Culturas e tradições inventadas; Invenção de 

África; Comida e identidade. 
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UMA ANÁLISE DO MATRIARCADO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA A 

PARTIR DA OBRA DE CHEIKH ANTA DIOP 

 

Raul Matheus do Vale Costa                                    

UEMA- Universidade Estadual do Maranhão 

Orientadora: Tatiana Raquel Reis Silva 

 

No princípio civilizacional as sociedades se desenvolveram com perspectivas de 

formação completamente distintas, com base nas concepções de Cheikh Anta Diop, em 

“A Unidade Cultural da África Negra: Esferas do matriarcado e do patriarcado na 

Antiguidade Clássica”, objetivamos com esse trabalho analisar os eixos de formação 

civilizacional e suas implicações. O primeiro (Meridional) teria se formado pela 

sedentarização, cuja a agricultura é o pilar econômico primordial, a mulher desempenha 

papel importante na estrutura sociopolítica e econômica, cuja as nações são 

matriarcais/matrilineares; o segundo (Nórdico) teria se formado pelo nomadismo, cuja a 

caça, pesca e coleta, fazem parte do cotidiano desses povos, o homem é o protagonista 

político, social e econômico, representado pelas etnias indo-europeias classificados 

enquanto patriarcais; um terceiro, abordado pelo autor, teria surgido pela junção de 

ambos os dois últimos apresentados, denominado “Zona de Confluência”. Porém cada 

um desses eixos apresentam estruturas de nações que destoam dos padrões apresentados 

(anomalias).  

 

Palavras-Chave: Meridional; Matriarcado; Nórdico; patriarcado. 

 

 

CUMBE, O NEGRO NO BRASIL COLONIAL - LUTA E RESISTÊNCIA POR 

MARCELO D'SALETE: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR  

 

Ana Talycia Marques Vale  

Michel Victor de Castro da Silva 

Discentes do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em  

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

E-mails: anatalycia@gmail.com; michel.victor@hotmail.com 

 

Dentro do cenário nacional a constituição de um imaginário social e cultural de um 

povo brasileiro fundamentada em valores eurocêntricos tem sido confrontada por 

formas de inscrição e autoinscrição culturais africanas e afro-brasileiras como as que se 

observa na obra “Cumbe”, uma narrativa visual escrita e desenhada pelo quadrinista 

paulista negro Marcelo D’Salete. Na obra lançada originalmente em 2014 pelo editora 

Veneta, D’Salete constrói uma narrativa gráfica que busca ampliar possibilidades de 

leitura sobre o passado colonial escravista, correlacionando processos de resistência 

ligados às ações dos mocambos e aos atos de rebeldia de homens e mulheres negros 

escravizados nas vilas e fazendas da América Portuguesa. Para estabelecer essa 

correlação o autor busca maximizar as tensões intrínsecas presentes em uma sociedade 

patriarcal racista pautada pela violência. O quadrinho ressignifica esse passado violento, 

proporcionando ao leitor um reconhecimento de que esses povos advindos de outro 

continente podem sim ser considerados seres históricos e protagonistas em seu tempo. 

Relaciona-se nesta comunicação a história e o simbolismo das imagens de resistência, 
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que estão no "sul simbólico das manifestações artísticas", com questões religiosas, 

antropológicas, literárias, identitárias, geográficas e como auxílio metodológico 

educacional, contribuindo para que fatos históricos até então ignorados sejam 

reconhecidos. Analisa-se como D’Salete busca representar como muitas proibições 

emanadas pelos senhores escravistas foram combustível para que sujeitos negros 

escravizados produzissem formas de resistir e lutar contra o sistema opressor vigente 

dentro da sociedade colonial. Sendo assim todas as ilustrações presentes em “Cumbe” 

acabam sendo direcionadas ao contexto histórico do sistema escravagista no Brasil 

Colonial, o que possibilita sua utilização como testemunho histórico e recurso didático, 

pois são amplas as viabilidades de trabalho em sala de aula, principalmente no Ensino 

de História da cultura africana e afro-brasileira. 

 

Palavras-Chave: Cumbe; Quadrinho; Resistência; Brasil Colônia; Educação. 
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ST7: ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS  

Coordenação: Profa. Dra. Antonia Mota (UFMA), Prof. Dr. Wheriston da Silva Neris 

(UFMA), Prof. Me. Reinaldo dos Santos Barroso Junior (UEMA/UESPI) 

 

 

1º DIA 

 

Data: 05/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: sala 05, segundo andar, Prédio de História 

 

SOBRE A VIOLA DE QUITÉRIA, UMA CERTEZA E MUITAS DÚVIDAS 

 

Maria da Glória Guimarães Correia 

Universidade Federal do Maranhão 

mariagcorreia10@yahoo.com.br 

 

 

Em fins do século XVIII, um rumoroso processo de divórcio animou conversas, 

acendeu ânimos e formou partidos nas ribeiras do Mearim e do Itapecuru, como também 

em São Luís. Isso porque se tratava de um conflito deflagrado entre peixes grandes, pois 

nele figurava como ré uma senhora de terras e de engenho, cuja riqueza era fruto do 

trabalho de sujeitos escravizados, naturais e oriundos quase todos da costa ocidental da 

África, ainda que pertencentes a nações diversas. Entre aquilo que pesava sobre ela, 

apresentava seu marido um rol de gravíssimos desvios não apenas para com sua 

condição de mulher casada, mas igualmente em vista de seu perfil étnico-racial e de 

classe. Assim, tendo-se em mente os critérios hierarquizantes que haviam estruturado 

aquela sociedade, sendo ela uma mulher pertencente à nobreza da terra e considerando 

que fora tomado como aviltante não só a seu marido, mas igualmente aos seus pares o 

fato dela tocar viola em batuques de pretos, se não pode haver dúvidas quanto a 

trânsitos e trocas culturais, tal dado leva necessariamente a perguntar que batuques eram 

esses e que viola ela tocava, o que motiva a presente comunicação.  

Palavras-chave: África; Escravidão; Cultura; Gênero. 
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SENHORES E ESCRAVOS NO PRIMEIRO CADERNO DE RECENSEAMENTO 

DA CAPITAL, SÃO LUÍS DO MARANHÃO, 1855. 

 

João Pedro Machado de Abreu  

(PIBIC/FAPEMA) 

João Rodrigo Durans da Silva  

(PIBIC/UFMA) 

Antonia da Silva Mota  

(Orientadora) 

motaufma@gmail.com 

 

Inserimos os dados do Primeiro Caderno de Recenseamento da Capital (1855) em 

Planilha Excel, construindo um Banco de Dados sobre a Família dos Escravizados em 

São Luís do Maranhão. Utilizando a Demografia Histórica, marcamos os dados 

importantes na Planilha Excel, quais sejam: nome, cor, origem, sexo (homem ou 

mulher), faixa etária (criança, jovem, adulto, velho), situação conjugal (solteiro, casado 

ou viúvo), condição jurídica (livre ou escravo) e ocupação. Todos esses dados 

espalhados na cidade, pois colocamos o nome da rua e o quarteirão. Conseguimos fichar 

9.000 pessoas residentes em São Luís, em 1855. Com base nas informações transcritas e 

classificadas, verificamos a incidência maior dos escravizados na área mais populosa da 

cidade: Largo do Palácio e do Carmo, Praia Grande. Através de uma comparação entre 

as famílias de elite, como os Cantanhede, Belfort e a famosa personagem Ana Jansen, 

que habitavam em bairros em que a média de posses era alta, pode-se concluir que era 

ali que se localizava o núcleo da escravidão na cidade de São Luís do Maranhão. A 

estruturação do espaço urbano também é digna de nota, perceptível pela concentração 

domiciliar em certas regiões recenseadas e o próprio sistema de becos e vielas que 

formaram uma dicotomia entre as grandes e pequenas habitações, fato que ainda é 

presente na paisagem do Praia Grande. Com auxílio de testamentos, inventários post 

mortem e outros documentos será possível conhecer melhor a Família dos Escravizados 

e sua localização na cidade de São Luís. 

Palavras-chave: Família; Escravidão; Censo; São Luís do Maranhão. 

 

O COMPADRIO ENTRE A POPULAÇÃO ESCRAVIZADA DO SUL DO 

MARANHÃO: SEGUNDA METADE DO OITOCENTO 

Antônia de Castro Andrade 

IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) 

 antonia.andrade@ifma.edu.br 

 

Falar sobre o sul-maranhense ainda é um desafio muito grande, pois não temos tantas 

referências bibliográficas disponíveis, além das dificuldades na coleta da documentação. 

É preciso construir uma narrativa que possa dar visibilidade e mesmo dizibilidade a 

todos os sujeitos que juntos deram o tom às relações que foram construídas naquelas 

paragens. Prática milenar, o batismo cristão representa, doutrinariamente, para aqueles 
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que o praticam, a purificação e o perdão dos pecados.  Os assentos de batismo não 

contêm informações apenas de teor religioso; falam também da vida social das pessoas 

envolvidas. Diante disso procurei identificar as possíveis representações que o batismo 

cristão teria para os indivíduos que formavam o cotidiano nas campinas do sertão de 

Pastos Bons, na segunda metade do século XIX; assim como vislumbrar, através dos 

indícios encontrados na documentação disponível, aspectos que pudessem dizer algo 

sobre as relações sociais formadas entre os sujeitos escravizados com os livres e os 

libertos dentro e fora das fazendas espalhadas no cerrado maranhense no Dezenove. 

Palavras-Chave: Sul; Maranhão; Escravidão; batismo.  

 

O SUICÍDIO COMO OBJETO HISTÓRICO: A LIBERDADE EXTREMA DOS 

ESCRAVIZADOS 

 

 

Carlos Victor de Sousa Ferreira 

Mestrando em História Social Pelo Programa de Pós Graduação  

em História Social da Universidade Federal do Maranhão  

victhorcarlos5@gmail.com .  

 

O suicídio dos escravizados tem sido campo desbravado pelos historiadores da 

experiência negra no Brasil nas últimas décadas. Sendo esse uma das resistências 

comumente usada pelos escravizados. Nestes estudos realçam os aspectos sociais, 

cotidianos, culturais e as relações de forças que foram mantidas por esses escravizados 

através de seus suicídios. Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar 

as diversas experiências suicidas dos escravizados do Maranhão do século XIX, entre as 

décadas de 1830 a 1888. Enfatizando as particularidades a partir das documentações 

apresentadas.  O nosso aporte teórico é a partir do realce das subjetividades dos 

escravizados enquanto agentes históricos, isto posto através  do viés do marxismo 

revisionista dos escritos de Edward Palmer Thompson. Esse estudo tem sido 

desenvolvido no Programa de Pós Graduação em História Social da Universidade 

Federal do Maranhão. Assim, visamos demonstrar parcialmente os resultados 

preliminares da pesquisa ora apresentada. 

 

ACABARAM DE SAIR OS ULTIMOS LIBERTOS: ENTRAVES RACISTAS NO 

BRASIL DO PÓS-ABOLIÇÃO 

Jardel Rufino Ferreira 

Universidade Federal do Maranhão 

 jardelferreiira@gmail.com 

  

O presente trabalho busca fazer um breve panorama das mais notáveis dificuldades que 

se fizeram presentes no pós-abolição do Brasil, trazendo questionamentos como a 

ausência de distribuição de terras para população negra, que apesar de aparecer nos 
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discursos abolicionistas, acabaram não tendo efetivação, dificultando assim a população 

recém liberta de manter sua subsistência. Em consequência dessa falta de meios 

disponíveis de subsistência, verifica-se outra questão problemática no período, os 

discursos encontrados em alguns jornais do país que tinham como objetivo incentivar os 

recém libertos a retornar a trabalhar para os seus antigos senhores, mesmo que as 

condições de trabalho permanecessem precárias. Outra questão levantada, é a utilização 

da comédia como forma de reafirmação do imaginário preconceituoso da população, em 

especial nas primeiras décadas do pós-abolição. Além disso, se analisa o papel da 

educação no imaginário das primeiras gerações de libertos, onde se tinha como senso 

comum que somente por meio da educação conseguiriam se sobrepor aos preconceitos 

sofridos, em vista disso busca-se pensar em intelectuais negros e seus percursos, tais 

como André Rebouças e o maranhense Nascimento Moraes.  

Palavras-chave: Brasil pós-abolição; Entraves racistas; Piadas racistas; Intelectuais 

negros.  

 

MARIA FIRMINA DOS REIS: Uma voz legítima em defesa dos excluídos 

 

Patricia Fernanda Massetti de Lima 

Bolsista do PIBIC (UEMA),  

Graduanda em Letras, Línguas Portuguesa e Espanhola da  

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

paty.lima428@gmail.com 

 

Camila Maria Silva Nascimento 

Professora titular da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Doutora em 

Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro  

letrascm@yahoo.com.br  
 

Maria Firmina dos Reis, natural de São Luís – Maranhão, foi uma relevante 

personalidade maranhense do século XIX, atribui-se a ela a criação da primeira escola 

pública mista do Estado. Na literatura, sua “boa morada”, ingressou ao publicar o 

romance Úrsula (1859), defendido, por boa parte dos teóricos, como o primeiro 

romance genuinamente brasileiro, requisitos para que ela seja reconhecida como autora 

feminina que surgiu em um universo pensado exclusivamente pelo masculino. Discute-

se, neste estudo, os motivos pelos quais Firmina não é reconhecida pelo cânone 

literário, para tanto, foram visitadas produções de autores como Nascimento de Morais 

Filho (1975), Kothe (2001), Silva (2013) e Adler (2015); esses pontuam prováveis 

causas do ostracismo a que Firmina foi relegada até meados da década de 70. Hoje, 

quase 160 anos após sua primeira publicação, sem influência direta do patriarcalismo, 

busca-se difundi-la como notável e relevante personalidade maranhense.  

Palavras-chave: Escrita Feminina; Ostracismo; Romance; Maranhense.   
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INFLUÊNCIA DE LÍNGUAS AFRICANAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

IDENTIDADE E RESISTÊNCIA NEGRO-BRASILEIRAS 

 

Ayla Cristina Lopes Moura 

Universidade Federal do Maranhão 

ayla_moura@hotmail.com 

 

A língua é uma manifestação identitária dos sujeitos que apresenta dimensões sociais, 

locais, territoriais e subjetivas muito particulares, devendo ser respeitada em sua 

integridade, pois ela é usada por sujeitos sociais e políticos. Vale ressaltar que muitas 

línguas se formaram por meio da influência de outras. Como exemplo disso, temos a 

presença de muitas línguas africanas no processo de formação do Português do Brasil. 

Essa influência no Português brasileiro é uma realidade incontestável. Esse fato se faz 

presente em vários fatores dessa língua, principalmente no léxico. Nesta perspectiva, 

esta pesquisa apresenta reflexões acerca da influência de línguas africanas no português 

brasileiro. Ou seja, por intermédio das discussões apresentadas, a pesquisa tem por 

objetivo perceber e mostrar o quanto é importante considerar essa influência e constatar 

a presença de uma identidade negro-africana-brasileira como forma de resistência 

através da língua. Objetiva-se ainda mostrar em que outros aspectos essa influência 

africana se faz presente na língua Portuguesa brasileira, a partir de pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa orienta-se pela proposta teórica adotada por autores como 

Castro (2001 e 2002), Souza (2007), Fiorin (2009), Lopez (2008), Luchesi (2009), 

Petter (2015), dentre outros.  

 

Palavras-chave: Línguas; Influências; Línguas africanas; Português brasileiro.  

 

 

A LITERATURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA DE RECEPÇÃO 

INFANTO JUVENIL: RAÍZES E NARRATIVAS 

 

Patricia Fernanda Massetti de Lima  

Bolsista do PIBIC (UEMA),  

Graduanda em Letras, Línguas Portuguesa e Espanhola da  

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

paty.lima428@gmail.com  

 

Camila Maria Silva Nascimento  

Professora titular da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Doutora em 

Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro  

letrascm@yahoo.com.br  

O debate acerca da tênue divisão entre a ausência e o desconhecimento do espaço 

destinado às produções de raízes afro na literatura infanto-juvenil é latente, porém ainda 

é debatido com parcimônia. Logo, faz-se necessário discutir o tema da negritude que 

quase inexiste nos livros destinados ao público mirim antes da década de 70. Quando o 

negro é incluído nessa produção, quase sempre é apresentado com subserviência, 
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submissão, apiedamento ou assume um lugar de branqueamento. A fim de fundamentar 

teoricamente a pesquisa foram visitas as produções de Hofbauer (2006), Debus (2010), 

Vasques (2011) e Silva (2016), pesquisadores que evocam a situação afro e as 

reverberações do papel que lhes é imputado. Ademais, nesse recorte, encontram-se 

algumas obras em que as marcas de representação do negro e da cultura afro se fazem 

notar positivamente, a exemplo, nos autores Júlio Emilio Braz e Rogério Andrade de 

Barbosa, também apresentados e analisados na presente pesquisa. 

Palavras-chave: Literatura; Africana; Afro-brasileira; Infanto juvenil. 

 

2º DIA 

  

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: sala 05, segundo andar, Prédio de História 

 

MEMÓRIA E UMBANDA: a trajetória do vereador, curador e umbandista José 

Cupertino em São Luís do Maranhão 

 

Marcia Andrea Teixeira da Silva  

Mestra pelo Programa de Pós Graduação em História – PPGHIST (UEMA)  

marcy_andrea@hotmail.com 

 

 

Este estudo visa analisar a trajetória de José Cupertino, vereador, radialista, curador e 

umbandista maranhense através das conjecturas do processo de inserção das 

manifestações umbandistas em São Luís na década de 1960. As memórias de pessoas 

ligadas a Cupertino oferece suporte para a construção desta narrativa que pontua desde a 

fase embrionária da religião aos primeiros registros do culto em São Luís. A pesquisa 

ressalta o estreitamento das relações afro maranhenses com o cenário político nacional e 

local. O trabalho de Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2005) 

corrobora ao estudo, ao viabilizar uma relação do vereador com o processo de 

descentramento- deslocamento do sujeito adepto da Cura, atividade coibida pelos 

órgãos da segurança, para a Umbanda, no contexto em que esta é institucionalizada 

enquanto religião no cenário nacional, demarcando, um panorama das práticas de 

apropriação e ressignificações no campo da religiosidade afro-brasileira em São Luís. 

 

Palavras-chave: Umbanda; Memória; Vereador José Cupertino.  
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O ‘’ANTES’’ E O ‘’DEPOIS’’ DE UMA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO: alguns aspectos importantes no modo de fazer 

e organizá-la. 

 Fabíola Fernanda Dominici Sampaio 

 Graduanda em Licenciatura em Artes 

Visuais do IFMA  

 fabioladominice@gmail.com 

    

 Gerson Carlos P. Lindoso  

Professor EBTT e da disciplina 

Antropologia Cultural, Licenciatura em 

Artes Visuais, IFMA  

 glindoso.prof@ifma.edu.br 
 

 

A pesquisa teve como pretensão fazer um estudo antropológico referente ao processo de 

construção e organização da Festa do Divino Espírito Santo na Casa das Minas, 

realizadas em contexto histórico cultural. A Festa do Divino em face do número 

reduzido de dançantes e rituais (festas de Tambor de Mina), atualmente organizada por 

pessoas ligadas à Casa das Minas, a exemplo do tocador Eusébio. Como metodologia, 

apresentamos a observação-participante em terreiros que realizam a festa do Divino, 

pesquisa bibliográfica específica, entrevistas e fotografias. Entendemos um pouco 

melhor sobre as etapas de organização (antes, durante e depois), como observamos em 

Durkheim (1994) e Rita Amaral (1992), categorias sobre efervescência coletiva, 

respectivamente nesses autores (as).   

Palavras-chave: Cultura Popular; Festa do Divino Espírito Santo; Tambor de Mina; 

Religiões de Matrizes Africanas. 

 

RESISTÊNCIA E SUBVERSÃO: mulheres no reggae de São Luís 

 

Thalisse Ramos de Sousa 

Mestra pelo PPGHIST (UEMA) 

Professora do IFMA – Centro Histórico  

thalisse.sousa@ifma.edu.br 

 

Sabe-se que em São Luís, o reggae é um movimento cultural bastante representativo 

para vários atores da cidade, principalmente para periferia negra. Apesar da origem 

Jamaicana, o reggae foi apropriado e ressignificado pelos ludovicenses, que 

desenvolveram uma relação de identidade cultural e afetiva com o ritmo. A presente 

pesquisa analisa a atuação feminina no reggae de São Luís, considerando que “elas” 

sempre tiveram uma participação efetiva no movimento, porém invisibilizada. A análise 

se pauta teoricamente nos conceitos de gênero, identidade e memória, considerando os 

múltiplos aspectos da atuação e papéis desempenhados pelas mulheres regueiras, tais 

como maternidade, lazer, casamento, trabalho, violência física e simbólica. Para tanto, 
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foram utilizadas fontes orais e escritas. Os dados aqui expostos foram coletados através 

de entrevistas com mulheres e homens que participam das atividades do movimento 

desde o final da década de 70/ início dos anos 80 ou atuam na cadeia produtiva do 

reggae ludovicense. Em relação a fontes escritas, utilizou-se exemplares do jornal O 

Estado do Maranhão referentes ao período de 1975 à 2015. Nesta análise buscou-se 

compreender o protagonismo feminino através das representações sociais da mulher no 

movimento e das relações de poder estabelecidas entre seus partícipes, homens e 

mulheres. 

Palavras-chave: Resistência; Reggae; História das Mulheres; Gênero.  

 

ENTRE BUMBAS, TAMBORES E DIVINOS: EXPERIÊNCIAS FESTIVAS NA 

ILHA DO MARANHÃO 

Carolina Martins  

Doutoranda PPGH/UFF 

caroldesouzamartins@gmail.com 

 

No final do século XIX, São Luís do Maranhão estava entre as principais cidades que se 

destacavam pela concentração de população afrodescendente. Entender como esta 

população se organizava no espaço urbano, principalmente com relação à fé, às festas, 

às redes de solidariedade mais especificamente no período pós-abolição é um dos 

principais pontos deste trabalho. Às vésperas da abolição, as ruas da cidade eram 

cotidianamente tomadas por práticas culturais associadas à população negra que 

habitava a cidade. O tambor de Mina, o bumba-meu-boi e as festas do Divino Espírito 

Santo aparecem frequentemente nas fontes históricas disponíveis. Estas práticas 

continuaram com força no pós-abolição, visto a quantidade de pedidos de licenças 

direcionadas ao Chefe de Polícia ao longo do fim do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX. O bumba-meu-boi e as festas de São João eram conhecidos pela 

concentração de pessoas, sendo frequentes os pedidos de reforços por parte de 

autoridades policiais de distritos mais distantes, como o Anil e o Cutim. Através das 

licenças policiais, das notícias de jornal sobre estas festividades, dos documentos de 

polícia que tratam da repressão às práticas consideradas desordeiras, e também com 

relação às notícias referentes às moradias populares, a presente pesquisa suscita pensar 

estes espaços da cidade de são Luís como sendo territórios negros, ou seja, espaços 

ocupados por uma população negra que estabelecia redes de sociabilidade e 

solidariedade entre si. O desafio que se coloca é olhar para além das fontes e visualizar 

o universo de possibilidades que se apresenta para que seja possível um olhar sobre as 

práticas de sociabilidade da população negra ludovicense, contribuindo, dessa forma, 

com os estudos referentes ao pós-abolição no Brasil. 
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 “O USO DE FILMES COM TEMÁTICA AFRO-BRASILEIRA NO ENSINO DA 

HISTÓRIA”  

 Kallen Pires Mendonça  

Universidade Federal do Maranhão  

Bolsista Foco Acadêmico  

pireskallen@gmail.com 

Coautora: Viviane de Oliveira Barbosa 

 

Através do curta-metragem “O Xadrez das cores”, dirigido por Marco Shiavon, serão 

examinadas como mecanismos da imagem, som e ideias constroem interpretações 

possíveis para temas históricos e sociais relacionados ao racismo, consciência negra e 

aos demais elementos da história afro-brasileira. O curta-metragem é expressivo por 

representar a realidade racista e a marginalização a que os afrodescendentes estão 

submetidos, mostrando as desigualdades sociais tão presentes em nosso país. O Xadrez 

das cores possibilita um debate acerca das estruturas sociais onde se fundamenta o 

racismo em nosso cotidiano, sendo assim, um forte auxiliador no ensino da História 

Afro-Brasileira. A análise dessa produção será fundamentada pelas leituras do texto 

“Racismo e anti-racismo no Brasil”, do Antônio Sergio Alfredo Guimarães, e, pelos 

debates da relação entre Cinema e História como complementares, discutida por Jorge 

Nóvoa, Mônica Almeida Kornis e Marc Ferro.  

Palavras-chave: Cinema; Racismo; História; Ensino.  

 

MEMÓRIA E MICRO-HISTÓRIA: Perspectivas historiográficas para se pensar a 

análise do discurso na Comunidade Santo Antônio dos Pretos (Grajaú-MA) 

 

Carlos André Colins dos Santos 

(Mestrando em História pela Universidade Federal do Maranhão – Campus Dom 

Delgado) 

Kelly dos Santos Araújo 

(Mestranda em História pela Universidade Federal do Maranhão – Campus Dom 

Delgado) 

kellyaruhj@gmail.com 

 

 

Ao pensar os “protagonistas anônimos da História”, como denomina Vainfas (2002), 

torna-se essencial compreender de que maneira a Memória e a Micro-História atuam na 

perspectiva de contribuir para as pesquisas voltadas à temática quilombola, em especial 

no que se refere à Análise do Discurso enquanto possibilidade de metodologia na 

análise dos discursos dos moradores da Comunidade Quilombola Santo Antônio dos 

Pretos, situada no município de Grajaú-MA. A partir de levantamento bibliográfico com 

autores que discutem acerca do Discurso, Memória e Micro-História, tais como Barros 

(2007), Focault (1986), Levi (1992),Orlandi (2015) e Vainfas (2002) e relato autoral 

sobre a historicidade da comunidade ,este trabalho tem por intuito pensar de que 
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maneira ocorre a relação entre Memória e Micro-História no tocante à AD;compreender 

os aspectos conceituais que os envolvem e evidenciar de que maneira se pode utilizar 

essas ferramentas historiográficas para a análise do Discurso na Comunidade Santo 

Antônio dos Pretos. 

 

Palavras-Chave: Discurso; Memória; Micro-História; Quilombo. 

 

MEMORIAL MARIA ARAGÃO: ESPAÇOS DE MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES 

 

Jadson Fernando Rodrigues Reis 

IFMA, campus Pinheiro 

jadson.reis@ifma.edu.br 

 

Karlana Bianca Matos Sousa 

 IFMA, campus Pinheiro 

 

A presente comunicação visa apresentar o Memorial Maria Aragão como um espaço 

constituído em torno da memória da médica Maria José Aragão (1910-1991) localizado 

na cidade de São Luís- Ma. Ancorados no referencial que entende espaços de memória 

como locais constituídos da articulação sentidos e de disputas de significados 

(Jelin,2002). O espaço de exposição de objetos da médica, que faz parte do Memorial, é 

representativo em um contexto onde a memória das mulheres militantes assumem um 

caráter secundário nas discussões acadêmicas e os espaços de memória trazem 

normalmente o reconhecimento das histórias e trajetórias dos “vencedores”. Foram 

analisados os contextos políticos para a consecução do projeto, a organização e 

utilização do espaço, bem como os significados construídos em torno dos objetos da 

médica ali expostos.                     

 

UMA ANÁLISE DE TERMOS RACISTAS NO BRASIL DO SÉCULO XIX E 

SUA PERPETUAÇÃO NO SÉCULO XXI: A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS BRASILEIRAS NO COMBATE AO RACISMO 

 

 

Nayara de Fátima Nunes Santos 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar quais eram os termos racistas utilizados 

ao longo do século XIX no Brasil e como os mesmos permaneceram até o século XXI, 

ao fim tentar explanar a importância das políticas públicas brasileiras no combate ao 

racismo do século XXI. Desse modo busca-se apresentar através da imprensa 

maranhense (século XIX) como a mesma buscava exteriorizar as definições 

relacionadas ao negro e ao africano, tentando perceber de que maneira esses postulados 

permanecem até o século XXI, através do então principal meio de circulação de ideias, 

as redes sociais. Assim busca-se tentar compreender quais os termos que são e foram 

mailto:jadson.reis@ifma.edu.br


 

73 

difundidos para a sociedade com a intenção de fazer ver-se como processo natural. Ao 

fim será abordada a importância das políticas públicas brasileiras como forma de 

combate ao racismo intrínseco e extrínseco que ocorre nesse país, principalmente 

tentando apresentar se as mesmas são efetivas e atuantes. 

 

Palavras-chave: Termos racistas; Século XIX; Século XXI; Políticas Públicas. 
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ST8: QUESTÃO AGRÁRIA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO  

Coordenação: Prof. Dr. Isaac Bernat (UEMA) e Profa. Dra. Marcia Milena Galdez 

(UEMA) 

 

 

1º DIA 

 

Data: 05 e 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala PPHIST 02 

 

QUEBRADEIRAS DE COCO: (RE) CONSTRUINDO SUAS HISTÓRIAS NA 

ASSOCIAÇÃO EXTRATIVISTA DE TIMBIRAS (MA) 

 

Ana Cláudia Batista da Silva 

 UFMA 

claudinha.sylva2016@gmail.com 

 

Gleiciane Brandão Carvalho  

UFMA 

 gleici.bcarvalho@gmail.com 
 

Por meio da memória é possível haver a construção de significados na vida do 

indivíduo, reconstruindo assim suas histórias baseando-se no contexto social de 

vivência. Partindo desse pressuposto, objetiva-se com esse trabalho perceber a memória 

e a história das mulheres quebradeiras de coco na Associação Extrativista em Timbiras 

(Ma)- SEXTIM. Como também, terá como embasamentos os seguintes 

questionamentos: Como ocorreu o processo de conquista de terras na Associação 

extrativista em Timbiras (Ma)? Quais as principais dificuldades enfrentadas na 

atualidade? Para tanto foram utilizadas pesquisas bibliográficas de caráter qualitativa, 

utilizando autores como Barbosa (2008 e 2013), Rebelo (2012) e Pollak (1992), além 

disso foi realizado uma entrevista com a fundadora e presidente da Associação citada. 

Assim foi possível constatar que o processo de conquista de terras e estruturação da 

Associação mencionada perpassou por diversos desafios, porém as mulheres inseridas 

nessa Associação atualmente desenvolvem um trabalho excepcional para sua construção 

identitária.  

Palavras-chave: História; Quebradeiras de coco; Memórias; Extrativismo.  
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EM BUSCA DA FORTUNA “FÁCIL”: uma análise sobre o processo migratório 

de homens residentes no Médio Mearim para os garimpos brasileiros 

 

José Ribamar Lemos de Oliveira 

Universidade Estadual do Maranhão 

joseribamarlemos@outlook.com 

 

Partindo das transformações que se deram no Maranhão, principalmente nas áreas rurais 

do Médio Mearim, a presente pesquisa busca analisar a migração de homens 

maranhenses no período de 1960 a 1990 para garimpos. Essas migrações ocorriam 

simultaneamente com a promulgação e aplicação da chamada Lei de Terras do governo 

Sarney de 1969, que intensificou a expulsão de “posseiros” de suas terras, em prol de 

projetos agropecuários, da agroindústria, e da pecuária extensiva. Nos anos de 1960 e 

nas décadas seguintes, essas transformações no campo lavaram ao fim do tempo das 

terras sem dono e o início da grilagem e da expropriação. Desta forma, centenas de 

homens passam a aventurar-se na busca por ouro e pedras preciosas na região Norte, e 

em outras regiões do Brasil e países da América do Sul onde havia garimpos. O 

percurso metodológico da pesquisa passa pela instrumentalização do conceito de 

experiência em Thompson na abordagem da história de vida, trabalho e migração de 

trabalhadores rurais e urbanos, que deixam o município de Bacabal e outros vizinhos, 

em busca dos garimpos no norte do Brasil. Interpretaremos as representações das 

curretelas (cidadelas em torno dos garimpos), especialmente em relação à presença de 

mulheres, bebidas, medo e violência. 

Palavras-chave: Migração; Homens; Garimpo; Currutelas. 

 

CINEMA ENGAJADO E ENSINO DE HISTÓRIA: A QUESTÃO AGRÁRIA EM 

QUEM MATOU ELIAS ZI? 

 

Jaciara Leite Frazão 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História- UEMA 

jaciaraleite89@hotmail.com 

 

Durante a Ditadura Civil- Militar (1964-1985), os impactos no meio rural foram 

devastadores com a expropriação de diversas famílias e ações cotidianas de violência. 

As disputas pelo acesso e permanência na terra configuraram o Maranhão como um dos 

estados com intensos conflitos agrários no país. O recorte dessa análise será voltado 

para os anos de 1980, década marcada por acentuados conflitos. O presente trabalho de 

pesquisa busca investigar como vem sendo abordado no Ensino de história a temática da 

Questão Agrária e suas contradições no campo maranhense, tendo em vista o 
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silenciamento de determinados temas no meio escolar.  Dessa forma, utilizaremos a 

produção do audiovisual de Murilo Santos, Quem Matou Elias Zi?, como ferramenta 

didática que possibilite novas  abordagens para o processo de ensino/aprendizagem. 

Assim, buscamos salientar a importância dessas temáticas sejam trabalhadas nas escolas 

e fomentem um novo olhar sobre a História.  

Palavras-chave: Cinema Engajado; Ensino de História; Questão Agrária. 

 

A FORMAÇÃO POLÍTICA PARA O MST 

Alice Cleyde Silva Mendes 

 UEMA 

alicecleyde@outlook.com 

 

O trabalho aqui apresentado provém do esforço monográfico que tenho empreendido 

nos últimos meses e é composto por uma parte das reflexões já sistematizadas no texto. 

Este volta-se para a compreensão dos processos formativos dentro do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sua relevância para o desenvolvimento 

histórico da complexidade orgânica do mesmo. As fontes utilizadas são formadas pelo 

material interno produzido pelo Movimento, cartilhas de estudo teórico e metodológico, 

que circulam pelas áreas de influência e expressam as pautas consideradas relevantes. 

Analisadas com base nas formulações de Glória Gohn acerca da categoria Movimento 

Social, bem como nas elaborações gramscianas sobre a Contra-hegemonia. 

Palavras-chave: Formação; MST; Questão Agrária; Organicidade. 

 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA 

EXPERIÊNCIA DA ESCOLA ROSELI NUNES – PA CIGRA, MA 

 

Marjorie Jeanine Ferreira Silva 

Estudante de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão 

marjorie.jeanine@hotmail.com 

Alice Cleyde Silva Mendes  

Estudante de História da Universidade Estadual do Maranhão alicecleyde@outlook.com 

     Mayara Vanessa da Silva Ferreira  

Estudante de História da Universidade Estadual do Maranhão 

mayara.s.ferreira10@gmail.com 
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Historicamente há a luta por uma Educação do Campo que de fato contribua para o 

desenvolvimento do espaço rural, esta confronta inúmeras limitações, principalmente no 

que se refere à falta de investimento público. Neste presente estudo buscou-se refletir 

sobre o contexto no qual a juventude camponesa está inserida e sua relação com a 

Educação do Campo e Agroecologia, estes (as) compõe uma experiência desenvolvida 

na Unidade Integrada Roseli Nunes, situada na Vila Kênio – PA Cigra, no município de 

Lagoa Grande, Maranhão. Cabe salientar que o PA Cigra possui sua organicidade 

vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que possui um 

amplo debate acerca da Reforma Agrária e entende a educação como instrumento de 

emancipação dos sujeitos, logo também luta pela garantia deste direito no meio rural. 

Pra além desse elemento, também houve a participação da equipe de Extensão 

Universitária, composta por estudantes da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

através do Programa Mais Extensão, cuja primeira etapa ocorreu entre os dias 02 e 11 

de Agosto do corrente ano, e assim puderam se inserir no cotidiano da Escola e 

contribuir tanto pedagogicamente (por meio de oficinas com temáticas pertinentes ao 

contexto) quanto na área produtiva (através da construção de um Aprisco). O ponto 

primordial deste trabalho foi a integração dos princípios adotados na Metodologia 

Participativa, objetivando proporcionar uma melhor interação entre os sujeitos e gerar 

um resultado qualitativo para ambas as partes. 

Palavras-Chave: Metodologia Participativa; Agroecologia; Extensão; 

Educação do Campo.  

 

 

A FORMAÇÃO POLÍTICA CAMPESINA NA IMPRENSA MARANHENSE: 

CONFLITOS AGRÁRIOS E TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO NA LUTA PELA 

TERRA NOS ANOS DE 1980 

 

 

Laryssa Gomes Pimenta  

UEMA 

pimentalaryssa@gmail.com 

A partir da criação da Lei de Terras de 1969, intensifica-se a negociação de terras 

devolutas e assiste-se ao avanço da grilagem e da pecuária extensiva, que transformam 

drasticamente diversas áreas rurais do Maranhão, dentre as quais, destacamos a região 

do Médio Mearim. Por volta da década de 1980 os conflitos se intensificam em diversos 

estados brasileiros, aumentando as discussões sobre Reforma Agrária, contribuindo para 

a emergência de novos movimentos sociais no campo, como o MST, dentre outros, 

onde muitos acabam sendo inspirados pela Teologia da Libertação.  Desde os anos de 

1950, a Igreja Católica demonstrava preocupação com os conflitos no campo. Alguns 

membros e agências inspirados na Teologia da Libertação voltam-se para a defesa e a 

formação política do campesinato. Organizaram-se movimentos de resistência e 

mobilização política, com a criação de CEB's, e da CPT, visando, dentre outros 

objetivos, apoiar a luta pela terra e denunciar ações que violassem os direitos dos 

posseiros. Busca-se compreender a partir das matérias veiculadas na imprensa de São 

Luís, como temas, tais quais: Teologia da Libertação, conflitos de terra (especialmente 
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no Médio Mearim) e movimentos sociais no campo são representados e podem vir a 

instituir uma opinião pública sobre tais temas. 

Palavras-chave: Conflito Agrário; Teologia da Libertação; Médio Mearim; Imprensa. 

 

 

2º DIA 

 

Data: 06/12 

Horário: 8 às 10hs 

Local: Sala PPHIST 02 

 

 

A REVOLUÇÃO AGRÁRIA DO ALENTEJO ATRAVÉS DAS PÁGINAS DO 

JORNAL O SÉCULO (1974-1976) 

Luana dos Anjos Pereira 

anjosluana1998@outlook.com 

Universidade Estadual do Maranhão  

  

Refletir historicamente os processos de luta pela terra e a Questão Agrária no século XX 

sugere pensar a permanência de um sistema agrário marcado pelo latifúndio, em estreita 

aliança entre grandes proprietários de terra e o Estado que, por muitas vezes lançou um 

aparato repressor sobre os movimentos sociais. Diante disso, esse trabalho tem como 

foco de investigação os desvios da política agrária portuguesa, dessa forma, em 

Portugal, no momento final da ditadura salazarista, representado pelo Governo de 

Marcelo Caetano (1968-1974) e durante o período do chamado Processo 

Revolucionário em Curso (1974-1976), iniciado a partir da Revolução dos Cravos, 

iremos analisar a Revolução Agrária da região do Alentejo dentro desse cenário, 

destacando seu processo de organização, suas principais propostas e conquistas e o seu 

desfecho, para isso, serão utilizadas as publicações do jornal O Século sobre a 

Revolução Agrária do Alentejo entre os anos de 1974 a 1976. 

Palavras-chave: Alentejo; Reforma Agrária; Movimentos Sociais; O Século.   
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O ESTADO E REVOLUÇÃO AGRÁRIA: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO 

ESTADO PORTUGUÊS FRENTE A REVOLUÇÃO AGRÁRIA NOS CAMPOS 

DO ALENTEJO (1974-1976) 

Victor Sallas Garcês Lima 

UEMA 

victorsallas8@hotmail.com 

 

Em Abril de 1974 eclodiu em Portugal a Revolução dos Cravos, movimento coordenado 

pelas Forças Armadas portuguesas que derrubou o regime salazarista, restabelecendo as 

liberdades democráticas e promovendo transformações sociais no país. Na esteira desse 

movimento, a reforma agrária na região do Alentejo assume grandes proporções. As 

primeiras ocupações datam de finais de 1974. Em meados de 1975, o movimento de 

ocupação de terras ganhou mais intensidade em Évora e Portalegre e começou a tornar-

se claro que se desenham objetivos mais amplos, visando já a real transformação da 

estrutura da propriedade e da exploração agrícola, além da alteração das relações sociais 

de produção. Entre Agosto e Setembro de 1975, o movimento de ocupação de terras 

atinge o seu ápice em Beja e em Évora, devido à aprovação pelo Governo, em Julho, 

dos decretos lei 406-A e 407/75 que deram o suporte legal às ocupações. Nesse sentido 

vemos a intervenção do Estado como legitimador do contexto da Reforma, tornando-se, 

assim, necessário um estudo dos decretos, conhecidos como Leis de Expropriação e 

Nacionalização, que marcaram a segunda fase da Revolução Agrária ao reconhecer 

legalmente as Cooperativas de Produção Agrícola (CPA) e as Unidades Coletivas de 

Produção Agrícola (UCP), como caminho para o pleno entendimento do papel do 

Estado na legitimação do reforma agrária na região do Alentejo. 

Palavras-chave: Salazarismo; Revolução dos Cravos; Reforma Agrária; Legislação; 

Alentejo 

 

AS AÇÕES DOS PARTIDOS COMUNISTAS DO BRASIL (PCDOB) E DE 

PORTUGAL (PCP) NOS CONFLITOS AGRÁRIOS DA GUERRILHA DO 

ARAGUAIA E DA REVOLUÇÃO AGRÁRIA DO ALENTEJO 

 

Victor Gabriel de Jesus Santos David Costa  

Universidade Estadual do Maranhão 

victorgabriel605@outlook.com 

O presente trabalho tem como foco analisar a questão agrária em terras luso-brasileiras, 

buscando novas luzes para um campo da historiografia que visa indagar os excessos 

cometidos contra os trabalhadores rurais e camponeses, promovidos pela estrutura 

latifundiária que por muito fora solidificada pelo aparato estatal. Assim sendo, através 

dos conflitos da Guerrilha do Araguaia no norte do Brasil, e da Revolução Agrária do 

Alentejo, no sul de Portugal, pretende-se promover um enriquecimento historiográfico 

sobre uma temática pouco problematizada pelos historiadores brasileiros, no que se 

refere às articulações desenvolvimentistas estabelecidas pelo regime ditatorial (1964-

1985) nas regiões norte e nordeste do Brasil, assim como, potencializar uma 
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investigação pautada nos métodos específicos da História Comparada através de um 

olhar que conecta as realidades latino-americana e europeia por meio de uma 

característica essencialmente rural ocorrida em terras luso-brasileiras no século XX. 

Essa investigação terá como fontes os jornais, A Classe Operária e Diário do Alentejo, 

dentro do recorte temporal dos anos de 1972 a 1976 com o intuito de possibilitar uma 

maior compreensão sobre as ações revolucionárias dos partidos comunistas do Brasil 

(PCdoB) e de Portugal (PCP) nos conflitos supracitados, destacando seus processos de 

organização, suas principais propostas, conquistas e seu desfechos.  

Palavras-chave: Guerrilha do Araguaia; Revolução Agrária do Alentejo; Imprensa 

luso-brasileira.  

 

OS DES(CAMINHOS) DOS MOVIMENTOS RURAIS LUSO-BRASILEIROS: 

OS CASOS DA REVOLUÇÃO AGRÁRIA DO ALENTEJO E DA GUERRILHA 

DO ARAGUAIA, ATRAVÉS DAS PÁGINAS DOS JORNAIS FOLHA DE SÃO 

PAULO, JORNAL PEQUENO E O COMBATE (1972-1976) 

 

Raniele Alves Sousa 

Universidade Estadual do Maranhão 

ranielealvessousa170@outlook.com 

 

Refletir historicamente acerca dos distintos processos de luta pela terra e a questão 

Agrária no século XX demanda considerar a permanência de um sistema agrário 

caracterizado pelo latifúndio, em estreita aliança entre grandes proprietários de terra e o 

Estado que, por muitas vezes, lançou seu aparato repressor sobre os movimentos 

sociais. Desse modo, essa pesquisa tem como ponto central de investigação os 

des(caminhos) da política agrária luso-brasileira em dois momentos específicos: no 

Brasil, durante o período ditatorial, a partir dos governos de Médici (1969-1974) e 

Geisel (1974-1979), dentro desse período analisaremos a Guerrilha do Araguaia, 

ocorrida entre 1972-1974 nas regiões do Maranhão, Pará e Tocantins, e em Portugal a 

Revolução Agrária do Alentejo, tida como um dos pontos mais radicais da Revolução 

dos Cravos de 1974, que ocorreu nos distritos de Beja, Évora e Portalegre. Portanto, 

essa pesquisa se propõe, partindo da perspectiva comparada através do modelo de 

Vernant- Detienne, analisar dois dos mais importantes movimentos pela posse da terra 

no Brasil e em Portugal: a guerrilha do Araguaia e a Revolução Agrária do Alentejo, 

destacando seus processos de formação, seus principais ideias e os seus desfechos. 

Dessa forma, é através das páginas dos jornais Folha de São Paulo e o Pequeno, que 

analisaremos acerca da Guerrilha do Araguaia entre os anos de 1972 a 1974, e das 

publicações do Jornal português O Combate, entre os anos de 1974 a 1976, acerca da 

Revolução Agrária do Alentejo. 

 

Palavras-chaves: Alentejo; Araguaia; Reforma-agrária; Jornais. 
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DIREITOS TERRITORIAIS: As lutas e as “batalhas” em busca de 

reconhecimento de direitos 

Elisandra Cantanhede Ribeiro 

(Instituto de Ensino Superior Franciscano, IESF) 

jhuerbete@hotmail.com 

 

O presente texto parte do debate na Licenciatura em Estudos Africanos e afro-

brasileiros, pela Universidade Federal do Maranhão, desenvolvido na disciplina 

“Quilombos Maranhense” a cerca da temática direitos territoriais, para compreender os 

processos de regulamentação das terras intituladas de quilombos ou terras de pretos, 

desenvolvido do contexto de lutas e reivindicações em torno da terra, trazendo 

elementos dos avanços e retrocessos vividos pelos quilombolas em diferentes territórios. 

O debate girava também em torno de compreensão dos fatores e processos de 

regulamentação de terras, dentro da legalidade das questões jurídicas. Para tanto 

procuramos buscar autores que possam nortear tal pesquisa e colaborar com o debate a 

cerca de temática. Utilizaremos autores (as) como: O’DWYER (2008); MUNANGA 

(2003); DUTRA (2011); ROCHA,(2010); LEITE( 2000). É imprescindível reescrever a 

página que foi arrancada da história junto com o próprio negro, história esta que termina 

com a abolição. É como se falassem “Aqui não vivem mais escravos e, portanto não 

existem mais negros” foram jogados a própria sorte e hoje tem que lutar por um lugar 

não só na historia, mas no território. 

Palavras-chave: Territórios; Quilombos; Direitos; Disputas. 

 

FORMAS DE CONTROLE E REPRESSÃO DO SUBVERSIVO NA DITADURA 

MILITAR 

Mariana Torres 

Universidade Estadual do Maranhão 

torresmariana_@outlook.com 

 

Dentro de um contexto de Pós-Guerra, mais especificamente dentro da Guerra Fria, o 

Brasil durante o período que compreende de 1964 à 1985 passou por uma Ditadura 

Militar. Dentro desse período ocorreram perdas de direitos civis e políticos, repressão a 

todo cidadão que o Estado entendia enquanto subversivo e medidas autoritárias foram 

adotadas por parte do regime. Medidas essas que passam desde Atos Institucionais 

(AIs), à mudanças na constituição e, a outorgação de uma nova constituição. Este 

trabalho consiste em observar como o Estado utiliza dispositivos de segurança 

(FOUCAULT, 2008) par o controle do chamado inimigo interno, o subversivo. Para 

realização desse trabalho foi necessário o levantamento de material bibliográfico que 

possibilitasse o entendimento de como funcionava as engrenagens da Ditadura e para 

contextualiza a Ditadura e o Brasil. Foi utilizado para a pesquisa alguns dossiês da 
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DOPS/MA (Delegacia de Ordem Política e Social) que se encontram no Arquivo 

Público do Estado. 

Palavras-chave: Ditadura; Subversivo; Autoritarismo; DOPS/MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

MONITORES 

 

ALDA EUNICE REIS SANTOS  

ANDERSON MORAES FERREIRA  

CARLOS ALBERTO FERNANDES SOUSA JÚNIOR  

CARLOS DANIEL DIAS LISBOA  

CARLOS HENRIQUE BOTELHO ALBUQUERQUE UCHÔA  

DANILO CARNEIRO SILVA  

DAVID MENDONÇA DO NASCIMENTO  

EVELYN SILVA FONSECA  

FILIPE NUNES CHAVES CAMPOS  

IASMIN CARVALHO FERREIRA DOROTH  

IGOR SANTOS CARNEIRO  

ISRAEL CUTRIM DINIZ RODRIGUES  

KLEBER LUAN ARAGÃO MENDES FERREIRA  

LARYSSA GOMES PIMENTA  

LEINA GONÇALVES GOES  

LUCAS VICTOR QUARESMA BARBOSA  

LUDIMILA SOARES MELO  

MARIA CLARA COELHO MARTINS  

NAYARA DE FATIMA NUNES SANTOS  

PAMELLA FERREIRA PAIVA  

RAUL MATHEUS DO VALE COSTA  

RUAN MATHEUS MARTINS COSTA  

SIMONE LARA ALVES SAMPAIO  

TEREZA RAQUEL BAIMA MENDES  

VICTÓRIA KARINE MATTOS DOS SANTOS 


